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ABSRAKT 

Syftet med den här studien var att undersöka och komma fram till fritidspedagogers 

intentioner med barns utomhusvistelse. Mina frågeställningar var hur pedagogerna ser på 

utomhusvistelsen? Hur verksamhetens utomhusvistelse formas med deras uppfattning som 

grund? Hur pedagogerna ser på sin roll i utomhusvistelsen? Samt vilken/vilka kunskaper och 

vilket lärande pedagogerna anser att barn tillägnar sig genom utomhusvistelsen? Min studie 

grundar sig på kvalitativa intervjuer med fem stycken fritidspedagoger. I studien framkom att 

pedagogerna har olika pedagogiska intentioner med barnens utomhusvistelse samt att de ser 

denna miljö som en miljö av stort värde både för barns utveckling och för deras lärande. 

Därför är fritidspedagogerna väldigt positiva till utomhusmiljön och ser stora möjligheter i 

denna miljö. Här framkom att de har lärandeintentioner, hälsointentioner samt 

omsorgsintentioner med barnens utevistelse. Under studien framkom också att det finns 

faktorer i pedagogernas arbete som påverkar utevistelsen. Dessa i form av barngruppens 

storlek, lokaler, tidsaspekten, personalstyrkan samt ekonomin.  

 

 

Nyckelbegrepp: Utomhusmiljö, skolgård, friluftsliv, fritidshem, outdoor, outdoor  education, 

children, play ground.  
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FÖRORD 

Först vill jag börja med att tacka alla fritidspedagoger som deltagit i min studie. Utan dem 

hade min studie inte varit möjlig att genomföra. Jag vill även rikta ett tack till min handledare, 

Krister Hertting som stöttat mig under arbetets gång. Sist vill jag rikta ett tack till alla som 

stöttat mig under studiens gång och gjort denna studie möjlig. 
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1. Inledning 

Under min utbildning till lärare med inriktning mot fritidsverksamhet har jag läst mycket och 

behandlat stora delar kring utomhusvistelsen. Jag blev genom detta bekant med många som på 

många sätt har påverkat och fortfarande påverkar den svenska skolan och dennas pedagogik. 

Här fick jag vetskapen om Vygotskij som förespråkade och trodde på ett lärande och en 

utveckling genom samspel och aktivitet med omgivningen samtidigt som han lade stor vikt 

vid just miljön, kulturen och språket. Jag kom också i kontakt med Piaget som trodde på ett 

aktivt lärande samtidigt som han ansåg att miljön utgör en viktig del i barnens lärande (Imsen, 

2000). Vidare kom jag i kontakt med Dewey som myntade uttrycket ”learning by doing”. 

Dewey trodde på ett lärande som sträckte sig även utanför klassrummets väggar. Även Ellen 

Key trodde på ett lärande utanför klassrummets väggar. Jean Jaques Rousseau såg värdet i det 

barn kunde tillägna sig utanför klassrummets väggar. Maria Montessori talade om en 

helhetssyn på undervisningen och lärandet (Brügge, Glantz, Sandell, 2007). Det var genom 

dessa som mitt intresse för utomhusvistelsen väcktes och tog sin början. 

 

De flesta barn älskar att leka och vistas utomhus oasvett om det är strålande sol eller ösande 

regn eller snö. De ser något av värde i denna miljö som vi vuxna inte längre alltid kan se. De 

ser möjligheterna, spänningen, äventyren och allt som finns att göra i denna miljö. Jag 

kommer själv ihåg att jag som barn älskade att vistas utomhus och spenderade hela dagarna 

ute precis som jag ser att barnen gör även idag. Jag var ute från tidig morgon till sen kväll. 

Studier som Lindholm (1995) och Sandberg (2003) gjort visar att vuxnas miljöminnen oftast 

utspelar sig i utomhusmiljön samt innehåller olika naturelement. Denna miljö beskrivs enligt 

Mårtensson (2004) som en plats där kroppen är fylld med olika sinnesintryck och hur fantasin 

väcks genom dessa intryck.   

 

Jag valde att undersöka fritidspedagogernas intentioner med barns utomhusvistelse för att 

detta alltid är något som har intresserat mig på många olika sätt. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning i verksamheten har utomhusvistelsen oftast utgjort en stor del 

av fritidsverksamheten, oavsett om detta skett på den egna skolgården eller genom små 

utflykter till exempelvis olika skogsområden eller lekparker. På grund av det här har jag tidigt 

under min utbildning till lärare med inriktning mot fritidsverksamhet börjat fundera om det 

finns någon tanke bakom utomhusvistelsen på fritidsverksamheten. I Läroplanen, Lpo94 

(Skolverket, 2006) står det att medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla. Men hur är det egentligen ute på 

fritidsverksamheterna? Är utomhusvistelsen ett planerat/genomtänkt inslag i verksamheten?  

 

Nyhus Braute och Bang (1997) skriver att myndigheter och departement har börjat inse vikten 

av utomhusvistelsen, vilket har resulterat i att ett flertal riktlinjer satts upp för att bevara 

tillräckligt stora områden för barns lekmiljö. De har nu börjat inse att kunskap föds i denna 

miljö genom de många olika och varierande sinnesintryck som barn möter under sin vistelse i 

utomhusmiljön. Men hur är det på fritidsverksamheterna? Ser de värdet i denna miljö och 

anser de att utomhusvistelsen är en viktig del av verksamheten? 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att tolka och skapa en förståelse kring fritidspedagogernas 

intentioner med barns utomhusvistelse i skolmiljön.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur ser pedagogerna på utomhusvistelsen? 

- Hur utformas verksamhetens utomhusvistelse med deras uppfattning som grund? 

- Hur ser pedagogerna på sin roll i utomhusvistelsen? 

- Vilken/vilka kunskaper och vilket lärande anser pedagogerna att barn tillägnar sig 

genom utomhusvistelsen? 

 

2. Bakgrund 

Inledningsvis i bakgrunden kommer jag behandla tidigare forskning. Denna forskning avser 

primärkällor i form av avhandlingar och andra vetenskapliga texter. Detta åtföljs av en 

sammanfattning. Sedan kommer jag under rubriken teoretisk utgångspunkt behandla 

konstruktivismen som jag haft som teoretisk utgångspunkt under min studie. Här kommer 

både kognitiv – konstruktivism samt social – konstruktivism att behandlas. Slutligen kommer 

jag i detta avsnitt behandla vad som finns skrivet i litteraturen kring utomhusvistelsen. Även 

denna del åtföljs av en sammanfattning. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Mårtensson (2004) skriver att det i dagens samhälle har det skett en omfördelning av tiden vi 

spenderar inomhus och utomhus. Idag spenderar vi mer tid inomhus än vad vi gjorde förr på 

grund av att utomhusmiljön ses som en bakgrund till aktivteter som kräver tid till planering 

och avancerad utrustning. På grund av detta har utomhusmiljön som skolan erbjuder barn 

blivit allt viktigare eftersom barn idag är beroende av de vuxna och vilka utomhusmiljöer 

dessa väljer att barnen får vistas i. 

 

Linblad (1993) beskriver skolgården som en viktig plats för barn och menar att denna miljö 

blir en referenspunkt för barns hela skolsituation. Detta beror på att barn har lättare att förstå 

och ta till sig det som händer i utomhusmiljön eftersom det som sker i denna miljö är väldigt 

konkret till skillnad från det som sker i klassrummet samtidigt som barn också ”genom 

engagemang och egen aktivitet i viss mån kan förutsäga och påverka” (sid 11) denna miljö. 

Det är på grund av detta som barns spontana berättelser om skolan oftast handlar om 

skolgården och utomhusvistelsen samt vad som hände under tiden de spenderade i denna 

miljö. Även Sandberg (2003) och Lindholm (1995) beskriver i sina studier att fysiska miljöer 

såsom utemiljön, naturen och skogen verkar ha speciell betydelse från barndomen ända upp 

till vuxen ålder. Samtidigt betonar även Sandberg (2003) betydelsen av utomhuslek. Här får 

barn större frihet samtidigt som de får stora rörelsemöjligheter.  

 

Lindholm (1995) beskriver att barn lever med sin omgivning eftersom ”barnets upplevelser av 

platser karakteriseras av att deras rumsföreställningar är knutna till vad de gör på och med 

platsen.”(sid 14). Därför är det viktigt att barn har en kvalitetsmässig utemiljö som de får 
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möjligheter att utforska både konkret och sinnligt. Barns sätt att se och uppfatta den fysiska 

miljön/utemiljön beskrivs med hjälp av tre olika perspektiv som tillsammans bildar en 

semiotisk treenighet (teckensystem).  

 

  
        

      Figur 1: Lindholms semiotiska treenighet (Lindholm, 1995, s. 18). 

  

Här beskriver Lindholm (1995) den fysiskt/interaktiva relationen(förstaheten) mellan barn och 

plats, den sociala situationen(andraheten), varemot den fysiskt/interaktiva relationen 

avtecknar sig och det semiotiska perspektivet(tredjeheten), vilket är en ”tolkning av platsen 

som den upplevs i situationen, beroende på ”förstaheten och ”andraheten”.” (sid 19). Barns 

tolkning av platsen sammanfattas sedan med hjälp av den fysiskt/interaktiva relationen och 

den sociala situationen med hjälp av tolkningsförmågan. Detta bildar sedan det semiotiska 

perspektivet, det vill säga vilket budskap utemiljön ger barn och hur de tolkar/läser denna 

omgivning. 

 

Många vuxna anser att skolgården och dess utomhusmiljö är viktig för barn och ser denna 

miljö som en miljö med stor potential för både utveckling och lärande hos barn. Skolans 

personal anser att rasterna och den tid barnen spenderar utomhus är viktig. De anser att 

utomhusvistelsen är viktig för barns lek, sociala liv, hälsa och välbefinnande samtidigt som 

barnen under utomhusvistelsen får tillgång till fysisk aktivitet (Mårtensson, 2004). 

Szczepanski (2008) beskriver i sin studie, lärares uppfattning om landskapet som 

lärandemiljö varför pedagogerna valde att undervisa utomhus. Anledningarna till detta var att 

barn får en bättre hälsa och ett bättre lärande genom rörelse i utomhusmiljön, en bättre 

verklighetsanknytning, hjärnhalvorna aktiveras bättre i utemiljön samt för att fler sinnen 

aktiveras under utomhusvistelsen. Vidare valde de att undervisa utomhus för att 

utomhusmiljön skapar en bättre koppling mellan teorin och praktiken i barns lärande, för att 

barn förstår sammanhangen bättre utomhus. Genom att barnen får frisk luft orkar de sedan 

bättre även i inomhusmiljön. Förutom allt detta såg pedagogerna det också som möjligt att 

kunna ”lyfta ut” alla ämnen från klassrummet till utomhusmiljön. Här sågs kopplingen mellan 

motoriska och kognitiva funktioner som viktiga eftersom barn genom rörelsen under 
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utomhusvistelsen sedan kan koncentrera sig bättre och genom detta prestera bättre i skolan. 

Detta sågs som ett starkt argument för lärandet i utomhusmiljön.  

 

Utomhusvistelsen anses också skapa en gemenskap och kontakt mellan pedagog och barn på 

ett djupare plan. Här kan pedagogen skapa en bra kontakt och en bra gemenskap med de barn 

som anses som okoncentrerade och stökiga i inomhusmiljön. (Lindholm, 1995).  

 

Utomhusvistelsen ger barn tillgång till ett socialt frirum där de kan pröva sig själva i ett mer 

jämbördigt samspel med andra barn (Mårtensson, 2004). Även Lindblad (1993) talar om 

skolans utemiljö som ett frirum och menar att det här frirummet är väldigt viktigt för 

barn.”Med frirum avses i detta fall ett utrymme vars funktion inte redan i förväg är definierad, 

utan där barn får möjlighet att skapa och förändra platsen efter de förutsättningar som leken 

eller aktiviteten kräver.”(Lindblad, 1993, s. 13). Frirummet ses som ett grundläggande behov 

hos barn framförallt i dagens samhälle med de många budskapen och det snabba 

informationsflödet. Detta eftersom det är genom sitt frirum som barn kan bearbeta 

information och förhållandet mellan sin inre och yttre verklighet (Lindblad, 1993). ”Platsen 

kan både i praktisk och symbolisk mening ses som ett frirum. En plats som inbjuder ens 

tankar att finnas till är en plats där man känner sig hemma och dit man gärna 

återvänder.”(Lindblad, 1993, s. 19). Även Szczepanski (2008) talar om vikten av att barn ges 

tillgång till sitt frirum genom utomhusmiljön eftersom detta enligt honom ger barn en 

möjlighet till vila och koncentration, vilket sedan gynnar barnen under hela deras skoldag. 

 

Genom utomhusvistelsen ges barn möjligheter att röra sig från det kända och trygga till det 

okända genom olika äventyr (Mårtensson, 2004). Lindblad (1993) anser även att 

utomhusvistelsen utgör en viktig inspiratör till barns aktiviteter på olika sätt. Barn tar in 

miljön i sina lekar med hjälp av sin fantasi och skapar utifrån detta sedan en egen värld. 

Därför ingår oftast utemiljön som en del av barns lekar och aktivteter. Barns förmåga att 

kunna uppfatta sig själv i förhållande till utomhusmiljön ingår enligt Lindblad (1993) som en 

del av barns identitet. Detta eftersom barn använder utemiljön i sina lekar och sin samvaro. 

De omvandlar och förändra miljön efter sina lekar. Detta genom att både skapa och förändra 

platsen där leken eller lekarna utspelar sig. På grund av det här är det viktigt att 

utomhusmiljön är utformad så barn har möjligheter att kunna göra detta. Lindblad skriver 

vidare att ” den fysiska miljön, med dess möjligheter till platsskapande, utgör en viktig 

förutsättning för en kreativ social samvaro mellan barn” (sid 13). 

 

Det är genom sina fysiska handlingar och aktiveter som barn tillägnar sig nya kunskaper om 

omvärlden. Dessa kunskaper omvandlas sedan till olika mentala föreställningar och begrepp 

hos dem. Genom det här bildar sig barn en kunskap om platsen och platsen finns sedan på 

grund av detta förankrad i barnets rörelser, handlingar och sinnesupplevelser.  När barn skapat 

det här meningssammanhanget till den aktuella platsen, i det här fallet utomhusmiljön så kan 

barnet börja använda utemiljön på olika sätt. Under det här utforskandet ”skapar barnen en 

intensiv relation till den fysiska omgivningen”(17). Det är på grund av att alla sinnen är 

delaktiga i det här utforskandet som barn skapar en väldigt intensiv relation till utemiljön. 

Eftersom utomhusmiljön ”talar” till barn på ett väldigt tydligt sätt kan de relatera till denna 
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miljö med sina sinnen och handlingar på ett väldigt varierat sätt. Utomhusvistelsen erbjuder 

barn på grund av sin mångfald och sina möjligheter en stimulans utefter deras 

utvecklingsmässiga behov (Lindblad, 1993). 

 

På grund av att barn upplever utomhusmiljön med både kroppen och sinnet så förankras detta 

sedan bättre hos dem både i kroppen och i minnet. Detta skapar ett varaktigt lärande och en 

varaktig kunskap hos barn (Linblad, 1993). Även Lindholm (1995) anser att undervisningen 

utomhus innebär att använda alla sinnen och händerna, vilket medför en effektivare inlärning 

och en säkrare förståelse. Förhållandet som barn skapat till utemiljön kommer sedan fungera 

som en länk mellan barns inre och yttre verklighet. Det kommer sedan utgöra deras frirum. 

Här blir det också enligt Lindblad (1993) väldigt tydligt hur nära sammankopplade barn, 

aktiviteten och den fysiska miljön är. 

 

Trots att skolans personal ser utomhusmiljön och vistelsen i denna som viktig så känner sig 

inte de vuxna hemma i denna miljö. Detta på grund av att barns kultur tydliggörs under 

utomhusvistelsen i deras samspel med andra barn som i sin tur gör att skillnaden mellan 

vuxna och barn tydliggörs i större utsträckning (Mårtensson, 2004). Det är även problematiskt 

för vuxna att förstå hur barn tolkar utemiljön eftersom vuxna använder sina visuella 

förstahandupplevelser för att skapa betydelser i olika händelser i utemiljön medan barn tolkar 

utemiljön med hjälp av fysiskt – interaktiva eller sociala händelser (Lindholm, 1995). Även 

Cele (2006) beskriver problematiken med att vuxna och barn tolkar och använder utemiljön 

på olika sätt. Därför är det svårt för vuxna att förstå barns relation och förhållande till 

utomhusmiljön.  

 

Synen på barns friytor i utomhusmiljön har enligt Mårtensson (2004) förändrats och idag är 

det inte längre en självklarhet att barn har tillgång till en utomhusmiljö i anslutning till skolan. 

Denna utveckling har skett på grund av att samhället ser barns utemiljö som en miljö som 

upptar för stora ytor och därför tas denna yta istället i många fall till att bygga nya bostäder i 

området. Trots denna syn så finns det pedagoger i skolan som ser utomhusmiljön som en 

miljö för aktivt lärande där de kan använda ett elevaktivt lärande som drar nytta av de 

aspekter som utomhusvistelsen erbjuder barn.  

 

Mårtensson (2004) beskriver en studie av barns skolgård där det gjordes förändringar på 

skolgården. Permanenta förändringar skedde genom att ny vegetation planerades och mer 

tillfälliga förändringar skedde i form av kritstreck, lekhus med mera. Hela skolgårdens 

användning förändrades efter detta. Barn som förut under sin utomhusvistelse uppehållit sig 

vid de olika lekställningarna valde nu att spendera sin tid utomhus i de nya vegetationerna.  

 

I sin studie av flow och andra upplevelsekvaliteter i äventyrssport och skolan beskriver 

Arnegård (2006) vad som skiljer sig mellan de barn som har mycket starka och positiva 

upplevelser i skolan och de barn som inte har lika starka och positiva upplevelser i skolan. 

Här framkom att flertalet av de barn som uppvisade ett gynnsamt lärande i skolan regelbundet 

utövade någon typ av friluftsliv/ utomhusaktivitet. Här framkom också att barn presterade 

bättre i skolan under de lektioner där de fick vara aktiva under läroprocessen, det vill säga där 
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de fick använda sin kropp och utöva olika kroppsaktivteter. Detta menar han beror på att 

barns inlärning och koncentrationsförmåga automatiskt ökar när de får vara kroppsaktiva 

under inlärningen. Här menar Arnegård att det som har betydelse i inlärningssituationen är om 

det finns inslag av att de får använda kroppen, att de får röra på sig och utöva olika aktivteter 

som kräver andra egenskaper än bara analytiska och språkliga egenskaper.  

 

2.1.1 Sammanfattning, tidigare forskning 

Gemensamt för de tidigare studierna är att alla är överens om att utemiljön har en betydelse 

för barns lärande, utveckling och kunskapsinhämtning. Här menar författarna att barn i denna 

miljö skapar ett varaktigt lärande och en varaktig kunskap. Här menar de att det har en 

betydelse i inlärningssituationen om barn får använda kroppen, får röra på sig och utöva olika 

aktivteter som kräver annat än barns analytiska och språkliga egenskaper. Här ser de den 

fysiska aktiviteten, att barn får röra på sig och använda sin kropp i utemiljön samt det faktum 

att de får använda sina händer och sinnen under sin läroprocess i denna miljö som 

betydelsefulla. De anser även att det har en stor betydelse att barn i denna miljö kan använda 

alla sina sinnen i sin läroprocess. Utemiljön är viktig för barns lek, sociala liv, hälsa och 

välbefinnande. Studierna visar att de motoriska och kognitiva funktionerna som barn får 

tillgång till i utemiljön är av stor betydelse för hela deras skolgång samt för hela deras 

utveckling och deras lärande. Genom rörelsen i utemiljön kan barn koncentrera sig och 

prestera bättre i skolan. Här ser alla författarna det också som möjligt att kunna lyfta ut alla 

ämnen i utemiljön och menar att det går att bedriva samma undervisning i denna miljö som i 

klassrummet. Utomhusmiljön ger barn tillgång till ett frirum som ses som väldigt viktigt för 

dem på grund av olika anledningar. Barns förhållande till utomhusmiljön och det faktum att 

barn ser utemiljön som en del av sin egen identitet ses också som en viktig aspekt i dessa 

studier (Arnegård, 2006; Cele, 2006; Lindblad, 1993; Lindholm; 1995; Mårtensson, 2004; 

Sandberg, 2003; Szczepanski, 2008).  

 

Gemensamt för de tidigare studierna är även att skolgården ses som en viktig plats för barn 

både på grund av att denna miljö utgör en referenspunkt för hela deras skolsituation men 

också på grund av att denna miljö i många fall är den enda utemiljön barn idag får vistas i. 

Trots att många pedagoger idag har insett värdet i denna miljö framkommer det i studierna att 

många pedagoger inte känner sig hemma i utemiljön tillsammans med barn på grund av att 

skillnaderna mellan de vuxna och barn här blir väldigt stor. Det framkommer också att det är 

problematiskt för pedagogen att förstå hur barn tolkar utemiljön på grund av att vuxna och 

barn tolkar utemiljön på olika sätt. Detta gör att pedagogen inte alltid ser samma värde i denna 

miljö som barn gör. Att synen på barns utemiljöer dessutom idag har förändrats har lett till att 

alla barn idag inte har tillgång till en utemiljö i direkt anslutning till skolan (Arnegård, 2006; 

Cele, 2006; Lindblad, 1993; Lindholm, 1995; Mårtensson, 2004; Sandberg, 2003; 

Szczepanski, 2008).  

 

2.2 Vad kan studien tillföra ämnet? 

När jag läst det som tidigare forskats kring utomhusvistelsen och utomhusmiljön samt 

litteraturen och artiklarna som finns skriva inom detta område har jag märkt att det är ett 

ganska outforskat område. Detta med tanke på vilken stor betydelse denna miljö, enligt mig 
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har för barns utveckling och lärande. Det som tidigare forskats och finns skrivet behandlar 

främst det som sker inom barn i denna miljö i form av utveckling och lärande. Detta främst 

inom förskolan. Däremot finns det inte mycket skrivet om fritidsverksamheten inom detta 

ämne. Därför anser jag att jag kan tillföra en kunskap kring fritidspedagogers syn på 

utevistelsen samt deras intentioner med denna där det framgår hur pedagogers intentioner 

möter det dagliga arbetet under utomhusvistelsen. Inom det som tidigare forskats behandlas 

hur man ska/bör arbeta i utomhusmiljön, men inte hur pedagogerna ute på 

fritidsverksamheterna faktiskt arbetar. Även detta kan jag tillföra ämnet då jag kommer visa 

på hur pedagogerna faktiskt arbetar under utomhusvistelsen. Vidare anser jag inte att det finns 

särskilt mycket skrivet om de olika faktorer som påverkar verksamhetens utomhusvistelse 

med barn. Även detta kommer jag beröra och kommer på grund av detta även kunna tillföra 

en ny insikt kring varför utomhusvistelsen kanske ser ut som den gör samt vilka hinder 

verksamheten möter i sin utomhusvistelse med barnen.  

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

I min studie har jag valt att använda mig av en konstruktivistisk utgångspunkt, med fokus på 

kognitiv - konstruktivism samt social – konstruktivism. 

  

2.3.1 Kognitiv – konstruktivism 

 

2.3.1.1. Bakgrunden till Piagets teori 

Det är Jean Piaget som enligt Imsen (2000) förknippas med den kognitiv – konstruktivistiska 

teoritraditionen. Piaget levde mellan 1896 – 1980. Det var under 1950- och 1960- talet som 

Piagets teorier slog igenom på allvar i västerländsk pedagogisk psykologi. Piaget hade som 

mål att upptäcka kunskapens struktur. Trots att Piaget inspirerades av ett flertal 

ämnesområden så kan man i hans teori se att det är biologin som har haft störst inverkan. Här 

fick han iden om anpassningen mellan individen och miljön som han sedan förde över till 

kunskapsmässiga områden. Piaget hade ett mål och ville anpassa skolan mer efter barnen. Han 

ville att barn skulle få använda den för dem helt nödvändiga aktiviteten i deras lärande och 

utveckling. Piaget menade att barn hela tiden genom att tolka yttre händelser anpassar sina 

mentala strukturer och att vi genom dessa hela tiden omvärderar gamla uppfattningar som inte 

längre ses som hållbara och riktiga för oss. Han menade att miljön utgör en väldigt viktig och 

nödvändig förutsättning för barns utveckling. Därför såg han det som viktigt att barn fick en 

bra miljöstimulans(Imsen, 2000). Piaget såg den aktiva och personliga konstruktionsprocessen 

som viktig i lärandet och barns utveckling och menade att barn inte kan motta kunskap 

receptivt. Det här eftersom han ansåg att de skulle skapa sig sin kunskap med hjälp av sin 

egen kraft och sina egna erfarenheter. Därför ansåg han att det krävdes att barn var aktiva för 

att ett lärande eller en utveckling skulle ske (Stensmo, 1994). 

 

2.3.1.2 Piagets teori om schemana, de inre representationerna 

Imsen (2000) skriver att barn enligt Piaget måste ha en mental föreställning om eller en bild 

av den yttre verkligheten för att ett lärande ska kunna ske. Detta eftersom inlärning innebär att 

något förändras på barns inre plan, som Piaget benämnde det. Han ansåg att de yttre 

förhållandena representeras på det inre planet och att barn på grund av detta är i ett behov av 
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en inre representation. När ett lärande sker är det något som händer både i barns intellekt och i 

den yttre miljön. Detta ”antingen genom att barnet gör något, leker något eller samverkar med 

någon”(sid 103). Därför såg Piaget miljön som en viktig del i barns lärande och utveckling. 

Piaget benämnde de inre representationerna för scheman. Piaget ansåg att barn får kunskap 

om saker i sin omgivning genom att se vad som sker när denna förändrar de yttre reglerna. De 

får kunskap om andra människor genom att samtala, samverka och lära känna dem. På grund 

av detta ansåg han att det var viktigt att barn får röra och samverka för att kunna nå kunskap. 

Piaget beskriver schemana som det inre mentala planet som barn skapar genom att lära känna 

den yttre verkligheten genom utforskande och handlande. Det som sedan ”fastnar” i dessa 

mentala plan bildar ett aktivt handlingsmönster som i sin tur binds samman i längre 

handlingssekvenser. Piaget ansåg att barn har några medfödda scheman, de sensori – 

motoriska schemana. ”Karakteristiskt för de första schemana är att barnet med sina 

sinnen(ser, känner, hör) uppfattar ett yttre föremål eller en person och att det reagerar 

direkt(motoriskt) med hjälp av schemat.”(sid 104). Vidare talar Piaget om de kognitiva 

schemana. Dessa scheman utgör råmaterialet för tänkandet och gör att barn kan tänka innan 

de handlar.  

 

2.3.1.3 Assimilation och ackommodation 

Barns inre scheman fungerar på två sätt och är nödvändiga delprocesser i deras utveckling. 

Den första delprocessen kallas assimilation. Här använder barnet gammal kunskap i nya 

situationer.  Barn prövar att tolka och uppfatta den nya situationen med sina sinnen genom att 

ta hjälp av de scheman de redan har. De nya intrycken barnet får anpassas sedan till de 

scheman barnet redan har. Barnet har då anpassat det nya till något som redan är känt (Imsen, 

200). När barnet inte längre upplever sin tolkning av en situation som tillfredställande på 

grund av att skillnaden mellan det barnet ser och hör och de förklaringar barnet tidigare har 

accepterat blir för stora kommer den andra delprocessen in, nämligen ackommodation 

(Stensmo, 1994). Eftersom barnets gamla scheman inte längre är tillräckliga sker en 

omorganisering och utvidgning av dessa för att skapa en balans. Schemana ombildas nu så att 

de passar bättre in i den nya situationen. Här rättar barnet till de kognitiva strukturerna så att 

barnet kan ta in nya erfarenheter genom sin omgivning. Denna obalans i barns scheman är 

något som uppstår spontant och har med barnets ålder och biologiska mognad att göra. Ju 

äldre barnet blir desto fler scheman kan barnet hantera på samma gång. Piaget kallar även 

denna process där barnet omorganiserar sina scheman för jämviktsprincipen eller ekvilibrium 

och menar att denna är en medfödd självreglerande process. Anledningen till att just denna 

omstrukturering sker är på grund av att barnet är i behov av en inre jämnvikt som sedan 

skapar ett lärande och en utveckling hos barnet (Imsen, 2000). 

 

Imsen (2000) skriver att Piaget menade att inlärning och utveckling hos barn inte hade varit 

möjlig om assimilation var den enda processen eftersom det är ackommodationen som leder 

till ett nytt lärande och en utveckling hos barnet. Assimilationen är endast en användning av 

barnets redan konstruerade scheman.  
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2.3.1.4 Figurativ och operativ kunskap 

Piaget ansåg att det fanns två olika sorters kunskaper. Dessa är figurativ och operativ 

kunskap. Den figurativa kunskapen är baserad på fysisk inlärning ”dvs. inlärning av fakta, 

detaljer och på det hela taget sådant som endast lagras i minnet utan att relateras till någon 

kognitiv struktur.”(sid 108). Här handlar det om att veta hur saker ser ut samt vilka 

egenskaper de har. Fysisk kunskap är en kunskap hämtad direkt från yttre objekt (Imsen, 200). 

Den operativa kunskapen skapas som resultatet av assimilation och ackommodation. Det här 

är en kunskap som är bestående för barnet och som är kopplad till typiska scheman. Dessa 

scheman har sin tyngd i handlingen och inte ett observerande (Stensmo, 1994).  

 

2.3.1.5 Piagets stadieteori 

Imsen (2000) skriver att Piaget delade in den intellektuella utvecklingen hos barn i fyra 

stadier. Dessa är den sensori – motoriska perioden(ca 0-2år), den preoperationella perioden(ca 

2-7år), den konkret – operationella perioden(ca 7-11år) samt den formellt – operationella 

perioden(från ca 11år). Dessa kommer jag inte att belysa eftersom jag inte anser att dessa är 

av relevans för min studie.  

 

2.3.1.6 Kritik mot Piagets teori 

Piaget har enligt Imsen (2000) kritiserats för att han i sin teori inte uppmärksammade den 

mellanmänskliga kommunikationen i den pedagogiska situationen. Detta eftersom även 

samverkan mellan människor ses som en aktivitet, oavsett om denna är språklig eller inte. Här 

menar man att Piaget inte uppmärksammade den assimilation och ackommodation som sker 

även vid en social aktivitet. Han har även kritiserats för att inte ha lagt någon vikt vid språket 

och språkets påverkan i inlärningsprocessen. Detta eftersom man anser att språk och handling 

hör ihop och har sitt ursprung i samma sociala situation och att detta gör det omöjligt att veta 

om det var språket eller handlingen som kom först i inlärningsskedet.  

 

2.3.2.1 Social – konstruktivism 

 

2.3.2.2 Bakgrunden till Vygotskjis teori 

Lev Semjonovitj Vygotskij levde mellan 1896 – 1934 (Vygotskij, 1934). Det är han som 

enligt Imsen (2000) förknippas med den social – konstruktivistiska teoritraditionen. Det råder 

dock skilja meningar kring vilken teoritradition han ska förknippas med. Vissa anser att 

Vygotskij hör till den social – konstruktivistiska teoritraditionen medan andra anser att han 

hör till den socio – kulturella teoritraditionen. Här i min studie har jag precis som Imsen 

(2000) valt att placera honom under den social - konstruktivistisk teoritraditionen.  

 

2.3.2.3 Språkets betydelse 

Vygotskij ansåg enligt Imsen (2000) att kunskapen skapas socialt och inte individuellt. Det är 

språket som formar vårt sätt att se på verkligheten och världen. Detta eftersom inlärningen är 

ett socialt skeende som pågår i en social situation. Därför ansåg han att både språket och de 

sociala förhållandena hjälper till att skapa ett lärande och en utveckling hos barn. Vidare 

ansåg han att barn måste förstås både i tid och rum och menade att det endast är i rörelse som 

ett barn visar vad denna är. Vygotskij ansåg att barn kunde utvecklas olika i olika perioder 
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och ”hävdade att utveckling måste förstås som ett resultat av flera olika utvecklingsprinciper 

och att olika principer kan göra sig gällande med växlande styrka under livets olika 

perioder.”(sid 183). Trots detta ansåg Vygotskij även att den biologiska mognaden spelade en 

viktig roll i utvecklingen. Detta eftersom han ansåg att det sker en blandning mellan de 

biologiska utvecklingstendenserna och de sociala förhållandena i miljön vilket bildar en 

sociobiologisk linje i barnets personlighet. Vygotskij  trodde enligt Stensmo (1994) på ett 

lärande och en utveckling genom samspel och aktivitet. 

 

Enligt Imsen (2000) ansåg Vygoskij att det som kännetecknar barns utveckling är samspelet 

mellan mognad och förhållanden i miljön. Här använder barn språket för att kunna behärska 

sin miljö och sin omgivning. Här syftar han inte på någon upprepning eftersom han anser att 

det vore ”att underskatta den stora betydelse som miljön har för individens utveckling.”(sid 

184) Vygotskij anser att det individuella självständiga tänkandet är ett resultat av en social 

verksamhet eftersom han anser att all intellektuell utveckling och allt tänkande har sin början i 

en social aktivitet.”Utvecklingen löper från ett tillstånd, där barnet kan göra saker tillsammans 

med andra till ett tillstånd, där barnet kan agera ensam.”(sid 184). På grund av detta kan man 

säga att det sociala alltid kommer före det individuella i all utveckling och i allt lärande hos 

barn (Imsen, 2000). 

 

Enligt Imsen (2000) ansåg Vygotskij att ett av barns viktigaste verktyg är språket. Detta 

eftersom all utveckling och allt lärande har sitt ursprung i språket som ett socialt skeende. I 

början är kommunikationen mellan barn och vuxna ordlös men rik på gester och mimik. 

Sedan börjar ord formas. Denna kommunikation är enligt Stensmo (1994) den del av ett 

socialt samspel som barn har med sin omgivning. Språket utgör enligt Vygotskij byggstenarna 

för tänkandet. När barn börjar prata med sig själv införlivas enligt Imsen (2000) barns 

erfarenheter som ett tänkande. Här handlar det enligt Vygotskij om mer än att barnet pratar 

om det som händer. Här handlar det istället om att barns språk och handling är delar av 

samma situation och att de tillsammans fyller en funktion. Därför är det viktigt att barn kan 

använda språket för att bemästra olika situationer. Detta är extra viktigt om det är en komplex 

situation. Detta språk som Vygotskij benämner egocentriskt utvecklas sedan på barns inre 

plan. Barnet kan då börja planera, styra och tänka för sig själv. Vygotskij ansåg att språket 

”bidrar till att göra handlingarna mer oberoende av de konkreta förhållandena, så att det blir 

möjligt att hitta på saker som inte direkt hör till situationen.”(sid 186). Vygotskij ansåg att 

språket gör det möjligt för barn att kunna reflektera över sina handlingar, vilket leder till att 

barnet även reflekterar över sig själv som person och individ.  

 

Som tidigare nämnts ansåg Vygotskij enligt Imsen (2000) att språket till en början var en ren 

social aktivitet, men detta var inte något som enligt honom var bestående. Detta eftersom 

språket efter ett tag får skiljda språkfunktioner. Språket består av ett socialt språk som man 

kommunicerar med och ett egocentriskt inre tal som underlag för tanken. Det är på grund av 

detta som han ansåg att språket var en nödvändig faktor och förutsättning för den 

intellektuella utvecklingen. Det här eftersom det är språket som bestämmer hur man tänker 

och hur man skall uppfatta världen. Därför såg han språket som de glasögon vilka vi sedan ser 

världen och verkligheten.  
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2.3.2.4 Mediering 

Vygotskij trodde på mediering med hjälp av tecken mellan stimulering och handling. Det här 

handlar om ”att språkliga tecken blandas in i förhållandet mellan stimulering och 

handling”(sid 187). Vygotskij lägger i sin teori stor vikt vid miljön och kulturens betydelse för 

barns utveckling och lärande. Trots detta ansåg han att människan ska höja sig över den yttre 

omvärlden och omskapa den. Här kan människan enligt honom få hjälp av medieringen 

eftersom denna hjälper människan att kontrollera de egna handlingarna. Därför blir språket 

återigen ett viktigt hjälpmedel. Här för det självtändiga tänkandet. Här menade han att barn 

utvecklar tankens byggklossar genom att utveckla språket (Imsen, 2000). 

 

2.3.2.5 Den proximala utvecklingszonen 

En huvudpunkt enligt Imsen (2000) i Vygotskijs teori är teorin om den proximala 

utvecklingszonen, eller den närmsta utvecklingszonen. Vygotskijs teori går från det sociala till 

det individuella. Barn utför först en handling i samspel med andra för att sedan kunna utföra 

handlingen själv. De har alltså först hjälp för att sedan kunna klara handlingen utan hjälp. För 

att kunna ta reda på barns utvecklingsnivå måste man först ta reda på vad de klarar av med 

hjälp och vad de klarar av utan stöd och hjälp. Det är skillnaden mellan dessa nivåer, vad barn 

klarar av med stöd och hjälp och vad de klarar av utan stöd och hjälp som benämns den 

proximala utvecklingszonen (Stensmo, 1994). Vygotskij anser att alla barn har en väldigt stor 

utvecklingspotential. Eftersom Vygotskij trodde på den proximala utvecklingszonen hade han 

en väldig bestämd uppfattning om att skolan skulle bedriva en anpassad undervisning. Här ska 

pedagogen lägga undervisningen just ovanför det barnet redan behärskar för att en utveckling 

och ett lärande ska kunna ske. I samband med inlärningen i skolan ansåg Vygotskij att det 

fanns två olika begrepp. Spontana begrepp och vetenskapliga begrepp. De spontana 

begreppen är sådana om barnet lär sig utan för skolan på egen hand. De vetenskapliga 

begreppen är de begrepp som utvecklas i de olika skolämnena och som har en exakt betydelse 

(Imsen, 2000). 

 

2.3.2.6 Vygotskjis teori om leken 

Vygotskij behandlade även enligt Imsen (2000) leken i sin teori. Han ansåg att leken var ren 

glädje och att detta också var lekens främsta kännetecken. Han ansåg även att leken på grund 

av att den är förknippad med glädje fyller olika behov hos barn. När dessa behov sedan skiftar 

så skiftar även lekens karaktär under barns uppväxt. Nästa kännetecken Vygotskij nämner på 

leken är att detta är en imaginär situation, en situation som bygger på fantasin till skillnad från 

andra aktiviteter. Leken är bara på låtsas och uppstår när barn inte får sina behov 

tillfredställda i det verkliga livet. Därför ser han leken som en ersättning för ett annat behov 

hos dem. Det tredje kännetecknet på lek är enligt Vygotskij att leken har regler. Här menar 

han att barn i leken alltid håller sig till vissa ramar eller regler. Detta eftersom leken är en 

reglerad aktivitet och inte bara en tillfällig aktivitet som uppstår ur tomma intet.  

 

Vygotskij anser att leken spelar en viktig roll i barns utveckling och lärande eftersom de i 

leken höjer sig över miljöns fysiska begränsningar (Imsen, 2000). Enligt Stensmo (1994) har 

omvärlden inte längre någon makt över barnet när denna är i leken. Barn kan se ett eller flera 
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föremål med sina sinnen men utför ett annat handlande i förhållande till föremålet eller vad 

det ser. Detta eftersom barns handlingar lösgörs från den konkreta omgivningen i leken och 

barn leker istället utifrån mentala förställningar om social verksamhet. Här kan de frigöra sig 

från allt det situationsbundna och själv ta kontroll på det inre planet i sin ”lek värld” genom 

olika roller och regler som barn själv skapar. Vidare menar Vygotskij att handlingen är 

mindre värd än idén i leken till skillnad från verkligheten där idén är mindre värd än 

handlingen. På grund av detta kan barn i leken frigöra sig från verkligheten och använda 

möjligheten till att pröva sina idéer och realisera sina önskningar i lekens låtsas värld (Imsen, 

2000). 

 

2.3.2.7 Kritik riktad mot Vygotskjis teori 

Vygotskij har enligt Imsen (2000) fått kritik för att hans teori kan bli problematisk att använda 

i pedagogisk praxis. Detta på grund av faran för överstyrning av barnet.  

 

2.4 Lärandet i utomhusvistelsen 

Både Ellen Key och John Dewey ansåg enligt Brügge, Glantz och Sandell (2007) att 

fältstudier och det verkliga livet skulle vara naturliga utgångspunkter i lärandet och 

kunskapsbildandet. De ansåg att barn skulle söka kunskap utanför klassrummets väggar 

eftersom utomhusmiljön har så mycket att erbjuda. För Dewey var ”real life – experiences” 

väldigt viktig i läroprocessen. Med detta menade han att barn skulle bilda sig en kunskap 

genom en bekantskap med den faktiska verkligheten. Dewey var den som myntade uttrycket 

”learning by doing”. Jean Jacques Rousseau vände sig under sin tid emot den 

läroboksfixerade undervisningstraditionen. Detta eftersom även han såg värdet i kunskapen 

som barn kunde tillägna sig genom egna erfarenheter och upplevelser i verkligheten. På grund 

av detta ansåg han att naturen var en idealisk plats för att fostra unga människor till tänkande, 

fria och självständiga individer.  

 

Den positiva inverkan som utomhusvistelsen har på lärandet är inte någon nyhet. Här menas 

istället att det är pedagogerna som innehar en rädsla kring barns lärande i utomhus miljön. 

Detta eftersom lärandet i denna miljö inte är lika synligt och gripbart (Lundegård, Wickman 

och Wohlin, 2004). Denna kunskap beskrivs som den ”tysta” kunskapen (Brügge, Glantz och 

Sandell, 2007). Barns intryck och det de lär sig i utomhusmiljön är något de kommer att ha 

med sig väldigt länge. Lika länge som det de lär sig i klassrummet, eller till och med längre 

(Lundegård, Wickman och Wohlin, 2004). Detta eftersom ett livslångt lärande kräver andra 

läromiljöer än klassrum och föreläsningssalar. Utomhusmiljön kan ge barn ett livslångt 

lärande (Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski, 2007). 

 

Dewey framhöll den fysiska miljöns betydelse för erfarenheterna, det vill säga de direkta 

erfarenheterna till det man studerar. Han ansåg att barn i sina studier skulle leva i en varierad 

och aktiv relation med sin närmiljö. Detta eftersom han ansåg att de autentiska upplevelserna 

hade en stor betydelse för lärandet (Brügge, Glantz och Sandell, 2007). Även Granberg 

(2000) ser utomhusmiljön som en stor tillgång i barns lärande och menar att denna miljö kan 

ses som en ”levande” lärobok i alla ämnen.  
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Figur 2: Granbergs illustration av utemiljön som en levande lärobok (Granberg, 2000, s. 30). 

 

Dewey trodde enligt Brügge, Glantz och Sandell (2007) på sinnenas samverkan och hela 

kroppens deltagande i läroprocessen och framhävde detta i sin undervisning. Upplevelsen och 

förstahandserfarenheten stod i centrum för läroprocessen. Han ansåg inte att man i 

undervisningen kunde separera upplevelser av den fysiska verkligheten från de mentala 

läroprocesserna. Dessa var enligt honom oskiljaktiga. Samtidigt betonar även Granberg 

(2000) vikten av att konfrontera barn med olika sinnesintryck för att skapa ett långsiktigt 

lärande hos dem. I utomhusmiljön får barn ta tillvara på helheten i lärandet där alla sinnen är 

delaktig i processen, vilket enligt dessa inte går att förmedla till dem genom den traditionella 

klassrumsundervisningen. Vidare menar Brügge, Glantz och Sandell (2007) att 

utomhusmiljön stimulerar alla barn oavsett lärostil. Även Granberg (2000) anser att 

utomhusvistelsen stimulerar alla barn eftersom de i denna miljö ges möjlighet att röra sig fritt 

och aktivera olika sinnen och muskler. 

 

Utomhusvistelsen bidrar enligt Lundegård, Wickman, Wohlin (2004) och Thomson (2009) till 

ett naturligt lärande hos barn. Här kan de på ett naturligt sätt tillägna sig nya kunskaper och 

färdigheter. Därför ses utomhusmiljön som en väldigt viktig del i barns lärande. Detta 

eftersom pedagogerna inte kan ge barn samma kunskaper i klassrummet som de kan tillägna 

sig i utomhusmiljön (Brügge, Glantz och Sandell, 2007). Lundegård, Wickman och Wohlin 

(2004) anser att utomhusmiljön på grund av detta borde samspela med inomhusmiljön i 

skolan. ”I dagens skola borde lärande utomhus ses som ett viktigt komplement till den 

traditionella pedagogiken, där lärandet oftast sker inom fyra väggar.”(s. 9). Utomhusmiljön 

ska ses som ett komplement och som en naturlig del av den traditionella undervisningen 

eftersom naturen är en pedagogisk miljö där barn och pedagoger kan arbeta på en mängd olika 

och varierande sätt (Brügge, Glantz och Sandell, 2007).  

 

För att nå ett framgångsrikt lärande behövs ett växelspel mellan olika miljöer. En av dessa 

miljöer som ses som värdefull är utomhusmiljön. I utomhusmiljön får barn tillgång till 
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rörelseaspekten som anses vara av stor vikt i barns lärande och utveckling (Lundegård, 

Wickman och Wholin, 2004). Utomhusvistelsen kan genom sin variation och sin mångfald ge 

dem en helhetsutveckling (Nyhus, Braute, Bang, 1997). Maria Montessori talade redan under 

den tid hon verkade om vikten av en helhetssyn på undervisningen. Hon såg utomhusvistelsen 

och naturen som väldigt viktiga delar i undervisningen och av lärandet (Brügge, Glantz och 

Sandell, 2007). 

 

Utomhusmiljön förenar teorin och praktiken i barns lärande. Lärandet i den här miljön leder 

till en kunskap där de kan förena praktisk kunskap med den teoretiska kunskapen. Detta anses 

ske genom de direkta upplevelserna och erfarenheterna barn kommer i kontakt med under 

utomhusvistelsen (Lundegård, Wickman och Wohlin, 2004). Även Jannok Nutti (2008) anser 

att utomhusvistelsen möjliggör ett lärande som utgår från både de praktiska och teoretiska 

erfarenheterna hos barn och ser därför utomhusmiljön som en värdefull lärandemiljö. Även 

Dewey ansåg att barn behövde en växelverkan mellan teori och praktik för att kunna tillägna 

sig kunskaper, men här gick han lite längre och menade även att denna växelverkan inte bara 

skulle ske i utomhusmiljön, utan även ute i verkliga situationer (Brügge, Glantz och Sandell, 

2007). 

 

2.5 Leken i utomhusvistelsen 

Drougge (1999) skriver att leken är en av barns viktigaste aktivteter. Detta eftersom leken 

förenar inlärning, rörelse och glädje både i samspel med andra barn och vuxna. Genom leken 

får barn en bra kroppsuppfattning samtidigt som de tränar sina muskler, sin balans och sin 

smidighet. När barnet sedan har denna behärskning över sin egen kropp inger detta ett 

självförtroende hos barnet när denna kan behärska och styra sin egen kropp. Genom leken i 

utomhusmiljön utvecklas hela tiden barnet utifrån sig själv, i sin egen takt. Här skapas en 

drivkraft av nyfikenhet hos barnet som skapar ett lärande och en kunskapsinhämtning. Även 

Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) menar att leken är en arena för lärande. Därför är det 

viktigt att barn får goda och varierade möjligheter att leka i utomhusmiljön. Leken ger 

utrymme för fantasi, kreativitet och skapande samtidigt som den också påverkar barn 

emotionellt. I leken är ingenting omöjligt. I leken får de pröva sina fysiska färdigheter 

samtidigt som ”leken utmanar barnet intellektuellt, språkligt, socialt och fysiskt/motoriskt.” 

(sid 81). Här får barn möjligheter att experimentera med erfarenheterna från verkligheten, 

vilket gör att verkligheten blir lite lättare för dem att greppa och förstå. 

 

Drougge (1999) skriver att det under utomhusvistelsen skapas stora möjligheter i barns lek 

och barn kan i utomhusmiljön utveckla sin lek och sitt lärande efter sina egna behov, 

färdigheter och tidigare kunskaper. Detta eftersom skog och mark erbjuder dem oändliga 

möjligheter i sina lekar. Här kan barnen tolka verkligheten genom sin fantasi och genom detta 

skapa sin egen verklighet, så som de ser den. Utomhusmiljön inspirerar och motiverar barn i 

deras lek genom sin fria omgivning och tillgången till olika sorters material. Naturen 

stimulerar barns inlevelseförmåga, fantasi, koncentration, motorik och kreativitet genom sin 

varierande miljö och oregelbundenhet. I utomhusmiljön skapas dessutom mer flexibla lekar. 

Här kan de använda sig av jord, stenar, pinnar, gräs med mera och med hjälp av fantasin 



21 
 

förvandla dessa saker till de mest otroliga ting. I utomhusmiljön är det bara fantasin och barns 

egen kreativitet som sätter stopp.  

 

2.6 Trygghet och trivsel i utomhusmiljön 

Det är viktigt att barn skapar en god relation till utomhusmiljön. Därför är det viktigt att de 

känner sig trygga och trivs under utomhusvistelsen. Hur barn ska lära sig att vistas i, trivas i 

och skapa en god relation till utomhusmiljön beskriver Nyhus Braute och Bang (1997) med en 

kunskapspyramid. 

 

 
Figur 3: Nyhus Braute och Bangs kunskapspyramid (Nyhus, Braute och Bang, 1997, s. 22). 

 

För att barn ska kunna skapa detta förhållande till utemiljön är det viktigt att de får utvecklas 

enligt denna pyramid. Här ska barn först lära sig att vara i naturen, uppleva naturen och tycka 

om naturen för att slutligen kunna påverka denna miljö.  

 

Barn känner sig alltid osäkra i nya miljöer enligt Nyhus, Braute och Bang (1997). Därför 

behöver barn tid på sig att utforska en ny miljö för att de ska kunna lära sig att trivas i den nya 

miljön. Här är det viktigt att de ges tid till att utforska och lära känna den nya miljön. För att 

skapa ett bra förhållande mellan barnet och utomhusmiljön kan det vara bra att skolan skapar 

platser som de regelbundet får besöka. Genom detta kan barn skapa en relation till platsen, 

vilket skapar en större trivsel och trygghet för dem i utomhusmiljön. För att barn ska kunna 

må bra under utomhusvistelsen måste de få lära sig att klä sig på ett passande sätt beroende på 

temperatur och årstid. Det är också viktigt att de har tillräckligt med varma och torra kläder 

för att kunna må bra och trivas utomhus. Det är också viktigt att de är mätta, detta är extra 

viktigt när man vistas utomhus med barn eftersom det kräver mycket energi av dem. Granberg 

(2000) anser att pedagogerna har ett ansvar att förmedla vikten av rätt klädsel till barns 

föräldrar så att även de har insikten i vilken stor betydelse klädseln har för att barn ska kunna 
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njuta och utvecklas även under tiden de spenderar utomhus. Har de inte rätt kläder kan de inte 

heller spendera sin tid utomhus på ett givande sätt på grund av att de hindras av sin klädsel. 

Just detta, att föräldrar inte utrustat barn med rätt kläder har vistats sig vara ett problem på 

många skolor, vilket har medfört att de inte kunnat vistas i utomhusmiljön på ett givande sätt 

(Nyhus Braute och Bang, 1997). 

 

2.7 Utomhusvistelsens betydelse för barn och deras hälsa 

Utomhusvistelsen har väldigt starka influenser i barns liv (Thomson, 2009). Det här eftersom 

de tillbringar en stor del av sin tid utomhus under skoldagen. Därför är det viktigt att 

utomhusmiljön och byggnaderna på skolgården kompletterar varandra så att de får vistas i en 

stimulerande miljö under sin tid i skolan (Szczepanski, 2006). I utomhusmiljön får barn 

möjligheter att utöva olika fysiska övningar på grund av det stora och varierande utrymmet. 

Här ges de också möjligheter att lära sig samordna olika rörelser samt att kunna manövrera sin 

kropp. Utomhusmiljöns stora utrymme har även en annan stor betydelse för barn, nämligen att 

de här ges möjligheten och utrymmet att kunna utvecklas och öva sina färdigheter i sin egen 

takt. (Granberg, 2000) 

 

För att barn ska kunna sitta stilla och koncentrera sig under timmarna inomhus i skolan är det 

av betydelse att de får röra sig mycket och vara både fysiskt och psykiskt aktiva, vilket de får 

vara i utomhusmiljön. Under utevistelsen får de möjligheter att använda sin kropp på ett 

naturligt och allsidigt sätt genom leken. Både den enskilda leken och leken tillsammans med 

andra barn. Här får de möjligheten att använda både stor och små rörelser som aktiverar både 

de stor och små musklerna i deras kropp. Det är just genom denna fysiska ansträngning som 

förmågan för barn att kunna sitta stilla och koncentrera sig skapas. (Granberg, 2000) 

 

Det har länge setts som hälsosamt att visats i utomhusmiljön. Jean Jacques Rousseau menade 

redan på slutet av 1700- talet att barn har ett naturligt rörelsebehov och bäst lär sig genom 

upplevelser av verkligheten (Brügge, Glantz och Sandell, 2007). Granberg (2000) skriver att 

det förr var vanligt att barns sängar och vagnar rullades ut på gården när de skulle vila 

eftersom detta ansågs härdande och bra för barn. Idag finns det en mängd olika studier och 

forskning som visar att det är hälsosamt att vistas utomhus. En svensk undersökning har till 

exempel visat att barn i Ur och skur – förskolor är generellt friskare, har lägre sjukfrånvaro 

samt tillfrisknar snabbare än barn på den vanliga skolan. Detta tror man beror på frisk luften 

samt att vistelsen utomhus minskar smittorisken på grund av de stora ytorna som finns att 

tillgå utomhus. Det här eftersom luftomsättningen är mycket högre utomhus än inomhus 

vilket minskar koncentrationerna av smittoämnena i luften. Man tror även att denna miljö har 

en positiv inverkan på barns hälsa eftersom den här miljön ses som mindre stressande för 

dem. En annan svensk studie har visat att de barn som vistas utomhus är mycket friskare än 

andra barn, är starkare fysiskt, har bättre motorik samt är vigare. I denna studie framkom även 

att dessa barn som vistas utomhus har en mycket bättre koncentrationsförmåga än övriga barn 

samtidigt som även konflikterna minskar mellan barn när de vistas i utomhusmiljön. Förutom 

detta framkom även att barn genom att vistas utomhus leker mer fantasifulla lekar samtidigt 

som de också leker mer varierat. Anledningen till dessa resultat tros vara att människan från 

första början är skapad för att vistas i en utomhusmiljö och att denna miljö både stärker och 
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aktiverar vårt immunförsvar. Här ser man den friska luften, de fria ytorna och möjligheterna 

för barn att gå undan som en del av utomhusvistelsens positiva egenskaper. 

 

Barns hälsa förbättras genom att de vistas i utomhusmiljön. Samtidigt som även deras 

motoriska utveckling och deras koncentrationsförmåga förbättras i denna miljö (Lundegård, 

Wickman och Wohlin, 2004). Utomhusmiljön utvecklar och hjälper barn i deras motoriska 

utveckling samtidigt som de även genom att vistas utomhus får hjälp i att utveckla sina 

”naturliga” rörelser genom de olika utmaningar som finns i utomhusmiljön(Nyhus, Braute och 

Bang, 1997). Utomhusmiljön är väldigt viktig för barns hälsa eftersom de i denna miljö får 

möjligheten att röra på sig på en mängd olika sätt. Här får de vara fysiska och röra på sig på 

varierande sätt (Granberg, 2000). Genom att vistas utomhus får de sina behov tillgodosedda 

vilket ger dem större möjligheter att prestera bra och utvecklas på ett bra sätt i skolan (Nyhus, 

Braute och Bang, 1997). 

 

2.8 Pedagogens roll kring utomhusvistelsen 

Skolgården/utomhusplatsen är en föreställning av pedagogernas bild på barn och vilka behov 

de anser att de har. Därför är detta först och främst en lärmiljö utformad av pedagogerna som 

ska gynna ett acceptabelt beteende hos barn i skolan. På grund av detta är det viktigt att 

pedagogerna ser denna miljö som en lärmiljö där det finns stora möjligheter, att de värdesätter 

utomhusmiljön och vad den har att erbjuda (Thomson, 2009). För att utomhusmiljön ska vara 

givande för barn att vistas i anser Granberg (2000) att det är viktigt att den är allsidig. Här ska 

de kunna utveckla sin motorik samtidigt som den ska locka dem till både träning och 

utforskande lekar. För att detta ska kunna ske måste barns utomhusmiljö planeras på ett sådant 

sätt att denna miljö erbjuder dem en säker miljö där de får möjligheter att utöva olika 

aktiviteter under sin utomhusvistelse. Miljön måste planeras på ett sådant sätt att barn har en 

möjlighet att leka och utforska i olika gruppsammansättningar samtidigt som de också ska ha 

möjlighet till att kunna gå undan och leka i ostördhet. I planeringen eller ansättningen av 

barns utomhusmiljö är det viktigt att tänka på hur terrängen i utomhusmiljön ser ut och kan 

användas. Terrängen ska vara varierande och här ska finnas lutande plan, ojämnheter, trappor, 

undanskymda vrår, öppna platser och plana ytor. I utomhusmiljön bör det också finnas säkra 

ställen för balansövningar samt ställen där de kan krypa över, under och igenom olika 

föremål. För att kunna erbjuda barn denna miljö kan det krävas att pedagogerna 

omorganiserar i utomhusmiljön. Detta brukar kunna åtgärdas med enkla och små medel. Här 

kan det handla om att flytta en bänk eller ta in mer naturligt material på platsen där barnen 

spenderar sin tid i utomhusmiljön, såsom stockar, buskar och träd.  

 

Under utomhusvistelsen måste pedagogerna kunna vara flexibla i sin planering. Här sker 

oftast så mycket på en och samma gång att det kan var svårt att lyckas hålla en planering. Det 

är också detta som enligt dessa gör denna läromiljö så spännande, rolig och lärorik. Här är allt 

möjligt och allt kan hända. Men det är också på grund av denna anledning som många 

pedagoger tycker att det är svårt att vistas utomhus med barn. Här känner många pedagoger 

en stor osäkerhet kring den flexibla planeringen som går hand i hand med en givande, 

spännande och innehållsrik utomhusvistelse. (Brügge, Glantz, Sandell, 2007).  
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Pedagogen ska enligt Granberg (2000) agera medforskare i utomhusmiljön. Denna ska 

tillsammans med barnet utforska och upptäcka omgivningen. Pedagogen ska ge barnet nya 

verktyg och infallsvinklar så att barnet sedan själva kan upptäcka, se och förstå nya saker i sin 

omgivning. Här ska lärandet baseras på ett samspel mellan barn och mellan barn och pedagog 

som ska kännetecknas av ett ömsesidigt intresse för det nya, okända och spännande. I denna 

miljö ska pedagogen intressera sig för varje enskilt barn och dennas utforskande. Där de 

försöker tänka sig in i och förstå barnet. Här måste pedagogen överge sitt eget perspektiv och 

inta barnets perspektiv och hur denna ser på saker och ting för att pedagogen ska kunna ställa 

sig bredvid barnet, på dennas nivå i dess utforskande. Här gäller det att kunna följa barnet 

men också att kunna stanna upp när denna gör detta. Här måste pedagogen ta sig tid att vara 

en del av barnets nya upptäckter genom att stanna och titta på det de ser, pekar på och pratar 

om. För att kunna vara en del av barnets upptäckter är det också viktigt att pedagogen ser det 

denna ser, gör det denna gör och leker tillsammans med dem. Detta med samma material och 

perspektiv som barnet använder. För att kunna ge dem stöd, uppmuntran och stärka deras tro 

på deras egen förmåga i sitt utforskande är det viktigt att vara närvarande för barn under 

utomhusvistelsen. Här är det viktigt att pedagogen svarar på och bekräftar barnets handlingar. 

Genom detta växer barnets självkänsla och dennas personlighet. Det är också viktigt att det 

finns pedagoger som ser och uppfattar det som händer mellan barn. Pedagogen är också viktig 

för barn eftersom denna hjälper barnet att kunna definiera och sätt ord på nya upplevelser, 

erfarenheter och minnen som de kommer i kontakt med under sitt utforskande. Därför är det 

viktigt att pedagogen ger barn rikligt med tid att utforska och undersöka sin omgivning.  

 

Pedagogens roll i utomhusvistelsen kan sammanfattas med följande ord: Leka, stimulera, 

samtala, uppmuntra, utforska, samspela, uppleva och upptäcka. Allt detta ska ske tillsammans 

med barnet. Pedagogen ska även vara både en följeslagare, ledsagare och medforskare 

(Granberg, 2000). 

 

2.8.1 Sammanfattande analys av utomhusvistelsens betydelse 

Den positiva inverkan som utomhusvistelsen har på lärandet är inte någon nyhet. Redan för 

länge sedan då Ellen Key, John Dewey, Maria Montessori och Jean Jaques Rousseau verkade 

sågs denna miljö som värdefull för barn på grund av den värdefulla kunskap de kunde tillägna 

sig i denna miljö och på grund av allt denna miljö faktiskt erbjuder dem. Kunskapen som barn 

tillägnar sig i utomhusmiljön brukar ofta kallas den tysta kunskapen eftersom den kunskap 

inte är lika tydlig (Brügge, Glantz och Sandell, 2007) trots detta ser man ändå ett stort värde i 

lärandet som sker under utomhusvistelsen på grund av att man anser att denna miljö skapar ett 

livslångt lärande hos barn (Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski, 2007).  

 

I utomhusmiljön får alla barns sinnen vara delaktiga i läroprocessen vilket skapar ett 

långsiktigt lärande (Granberg, 2000) samtidigt som detta hjälper barnen att ta tillvara på 

helheten i lärandet, något som inte är möjligt i klassrumsmiljön. På grund av detta anses att 

sinnena och kroppen ska samverka i läroprocessen samtidigt som också den fysiska 

verkligheten och de mentala läroprocesserna ska samverka och inte separeras (Brügge, Glantz 

och Sandell, 2007). I utomhusmiljön stimuleras alla barn oavsett lärostil (Lundegård, 

Wickman och Wohlin, 2004) samtidigt som denna miljö ger barnen tillgång till ett naturligt 
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lärande (Thomson, 2009). Därför anses att skolans inomhus och utomhusmiljö borde 

samspela på grund av den enorma mångfald som utomhusmiljön kan erbjuda barn 

(Lundegård, Wickman och Wohlin, 2004). Detta växelspel mellan olika pedagogiska miljöer 

menar man krävs för att skapa ett framgångsrikt lärande hos barn (Lundegård, Wickman och 

Wohlin, 2004). Även det faktum att utomhusvistelsen förenar teori och praktik i barns lärande 

ses som otroligt viktigt enligt Nutti (2008) som på grund av detta ser denna miljö som en 

värdefull lärandemiljö. 

 

Leken som sker under utomhusvistelsen är en av barns viktigaste aktiviteter. Genom leken 

skapas ett lärande hos barnet samtidigt som barnen genom leken lär sig att behärska sin kropp, 

vilket skapar ett självförtroende hos barnet. Att barnet genom leken dessutom kan utvecklas i 

sin egen takt och utifrån sig själv ses som väldigt viktigt (Drougge, 1999). På grund av detta 

ser man leken i utomhusmiljön som en arena för lärande och anser att det är viktigt att barnen 

ges möjligheter att leka varierande lekar i utomhusmiljön (Grindberg och Langlo Jagtoien, 

2000). I utomhusmiljön stimuleras barnen att leka, vilket gör att barnen utvecklas. Detta på 

grund av att skog och mark erbjuder barnen oändliga möjligheter i sina lekar (Drougge, 

1999).  

 

För att barn ska skapa en bra relation till utomhusmiljön är de viktigt att de känner sig trygga 

och säkra. Därför är det viktigt att barn först lära sig att vara i naturen, uppleva naturen och 

tycka om naturen för att slutligen kunna påverka denna miljö (Nyhus Braute och Bang, 1997).  

 

På grund av att barn vistas en stor del av tiden i skolan utomhus (Szczepanski, 2006) har 

utomhusmiljön en väldigt stark inverkan på barn (Thomson, 2009). På grund av detta är det 

viktigt att de erbjuds en stimulerande utemiljö att vistas i (Szczepanski, 2006).  

 

Det är viktigt att pedagogen som arbetar med barn ser utomhusmiljön som en viktigt 

pedagogiska miljö med stora möjligheter. Det här eftersom barnens utemiljö till stor del 

utformas av pedagogerna och deras förställningar om denna miljö (Thomson, 2009). För att 

barnen ska kunna utvecklas både mentalt och fysiskt i utemiljön är det viktigt att den är 

allsidigt utformas (Granberg, 2000). 

 

I arbetet utomhus är det viktigt att pedagogerna kan vara flexibla eftersom det kan vara svårt 

att skapa och sedan lyckas hålla en planering i denna miljö. På grund av detta känner många 

pedagoger en osäkerhet kring lärandet i utomhusmiljön (Brügge, Glantz, Sandell, 2007). 

Pedagogens roll i utomhusvistelsen kan sammanfattas med följande ord: Leka, stimulera, 

samtala, uppmuntra, utforska, samspela, uppleva och upptäcka. Allt detta ska ske tillsammans 

med barnet. Pedagogen ska även vara både en följeslagare, ledsagare och medforskare 

(Granberg, 2000). 

 

Det har väldigt länge setts som hälsosamt att vistas utomhus. Studier visar att barn som vistas 

utomhus är friskare, är stakare fysiskt, är vigare, har bättre motorik, har lägre sjukfrånvaro 

samt tillfrisknar sabbare vid sjukdom. Detta på grund av att barnen får tillgång till frisk luft i 

utomhusmiljön vilket minskar smittorisken. Samtidigt tros utemiljön också inverka positivt på 
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barns hälsa på grund av att denna miljö är mindre stressande för barn (Granberg, 2000).  Här 

får de utvecklas på ett naturligt sätt genom naturliga rörelser (Nyhus, Braute och Bang, 1997). 

Barn som vistas utomhus har även lättare att koncentrera sig samtidigt som konflikterna 

mellan barn minskar när de vistas utomhus. I utomhusmiljön leker barn också mer varierade 

och fantasifulla lekar. Detta beror på att människan från början var skapad för att vistas och 

utvecklas utomhus. Utemiljön anses även stärka vårt immunförsvar. Här ses den friska luften, 

de fria ytorna och möjligheterna för barn att gå undan som en del av utomhusmiljöns positiva 

egenskaper (Granberg, 2000). Genom att barn i utomhusmiljön får vara fysiska och röra sig 

på olika sätt tillgodoses deras behov vilket hjälper dem att prestera bra och utveckla i skolan 

(Nyhus, Braute och Bang, 1997).  

 

2.9 Vad säger syrdokumenten? 

Jag har här valt att lyfta fram de aspekter ur Skolverket (2006) som jag anser att barnen 

tillägnar sig genom utomhusvistelsen och som är av betydelse för barnens utveckling och 

lärande samt deras relation till utomhusmiljön. 

 

I Skolverket (2006) står det att barnen ska utveckla en ”respekt för vår gemensamma 

miljö”(sid 3). Vidare står det även att barnen ska visa en omsorg för närmiljön. Detta gör barn 

genom att visats utomhus i en givande och stimulerande miljö, där det finns möjligheter till 

olika aktivteter, lekar och andra sysselsättningar. I utomhusmiljön lär sig barn vikten av att 

respektera miljön eftersom denna har så mycket att erbjuda dem i deras vardagsliv och deras 

kommande liv. Genom att vistas utomhus får barnen ”möjligheter (…) att ta ansvar för den 

miljö de själva direkt kan påverka(…)” (sid 6). Under utomhusvistelsen kommer kunskapen 

hela tiden till uttryck i en mängd olika former. ”Skolans arbete måste inriktas på att ge 

utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 

blir en helhet.” (sid 6). Här anses att olika kunskapsformer är delar av en helhet (Skolverket, 

2006). Genom de olika kunskapsformerna barnen kan tillägna sig i utomhusmiljön får barnen 

tillgång till en helhet i lärandet. Här får de använda sig av olika kunskaper och färdigheter 

såsom intellektuella, praktiska och sinnliga samtidigt som de får tillgång till nya kunskaper 

och ett nytt lärande, vilket bildar en helhet i lärandet. Genom detta får barn även en varierad 

och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer, vilket främjar elevernas 

harmoniska utveckling (Skolverket, 2006). ”En harmonisk utveckling och bildningsgång 

omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter” (sid 7). 

 

Under utomhusvistelsen får barn tillgång till ett utforskande arbetssätt där de får pröva sig 

fram med hjälp av sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Här får de lära sig att utforska och 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Skolverket, 2006). Samtidigt som de 

genom detta utvecklar en tillit till sin egen förmåga och till sin egen person. ”Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen” (sid 9). Genom 

utomhusvistelsen anpassas också lärandet ”till varje elevs förutsättningar och behov” (sid 4). 

Här kan barnen med utgångspunkt i sin egen bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och 

kunskaper fortsätta sitt lärande och sin kunskapsutveckling(Lpo94). I denna miljö får barn 
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också tillgång till skapande arbete och lek på en mängd olika. Detta är av stor vikt eftersom 

skapande arbete och lek är väsentliga delar av det aktiva lärandet (Skolverket, 2006).  

 

Den fysiska aktiviteten som barn ska ha tillgång till under skoldagen (Skolverket, 2006) får de 

under tiden de spenderar utomhus. Här får de möjligheter att röra sig fritt på ett stort område 

där de kan gå, springa, klättra, hoppa med mera. Här får de även möjligheten att utveckla sin 

motoriska förmåga samt träna sin egen kroppskontroll. 

 

I Skolverket (2007) står det att fritidshemmets utemiljö ska vara utformad så att denna 

möjliggör en god varierad pedagogisk verksamhet som stödjer barnens lärande och utveckling 

både enskilt och i grupp. Utomhusmiljön har stor betydelse för barns utveckling och lärande 

och därför ska denna miljö vara en bra och utvecklande miljö för dem att vistas i. ”Det är 

viktigt att personalen erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid 

som är varierad och utgår från barnens behov och intressen” (sid 22).  

 

3. Metod 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Forskningen bygger på en hermeneutisk forskningstradition. Jag har valt att använda mig av 

den hermeneutiska forskningstraditionen som vetenskapligt förhållningssätt i min studie 

utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Jag anser att denna forskningstradition passar bra 

ihop med mitt syfte och mina frågeställningar. Detta eftersom det handlar om att kvalitativt 

öka förståelsen för ett fenomen.  

 

I den hermeneutiska forskningstraditionen försöker man lösa problemen med att tolka olika 

texter (Kvale och Brinkmann, 2009). Enligt Patel och Davidson (2003) betyder hermeneutik 

tolkningslära och är ”en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå 

grundbetingelserna för den människliga existensen.” (sid 28). Vidare menar de att människan 

och ”den mänskliga existensen kan tolkas och förstås genom språket.” (sid 29).  Denna 

forskningstradition är starkt förknippad med kvalitativ förståelse och tolkningssystem. 

Forskningen beskrivs som öppen, subjektiv och engagerad. Här anser man att den mänskliga 

verkligheten är av språklig natur och hävdar ”att man i och genom språket kan skaffa sig 

kunskap om det genuint mänskliga. ” (sid 29).  

 

3.2  Kvalitativa intervjuer 

I min studie har jag valt att göra en kvalitativ studie. Jag använder mig av kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta eftersom jag vill skapa en djupare förståelse kring 

fritidspedagogernas intentioner med barnens utomhusvistelse. Utifrån mitt syfte och min 

hermeneutiska utgångspunkt kunde jag direkt avgöra att detta var den mest lämpade metoden 

att använda mig av i min undersökning.  

 

Syftet med min studie var att tolka och skapa en förståelse kring fritidspedagogernas 

intentioner med barns utomhusvistelse i skolmiljön. Jag ville tolka och skapa en förståelse 
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kring fritidspedagogernas upplevelser och tankar. Detta är något man uppnår genom en 

kvalitativ studie enligt Trost (2005) och Patel och Davidson (2003). I min undersökning ville 

jag även arbeta med en kvalitativ undersökningsmetod eftersom detta ger mig öppna svar att 

arbeta med vilket ger mig en större tolknings utrymme eftersom pedagogerna i en kvalitativ 

intervju ges möjligheten att svara på frågorna med egna ord. Detta eftersom de kvalitativa 

intervjuerna har en låg grad av standardisering. Detta är också själva syftet med kvalitativa 

undersökningar enligt Patel och Davidson (2003) som beskriver de kvalitativa 

undersökningarna som en metod för att skapa sig en djupare kunskap till skillnad från de 

kvantitativa undersökningarna. Även Lantz (2007) skriver att de kvalitativa intervjuerna 

handlar om att skapa sig en större och djupare förståelse för det man undersöker.  

 

Backman (1998) och Trost (2005) skriver att ett kännetecken för de kvalitativa intervjuerna 

handlar om att öka sin förståelse för och skapa sig större kunskaper inom ett tänkt område. 

Just detta ville jag, nämligen tolka och skapa en förståelse kring fritidspedagogernas 

intentioner med barns utomhusvistelse i skolmiljön. Vidare skriver Backman (1998) att 

kvalitativa undersökningar handlar om att se och försöka tolka någons tolkning av den 

omgivande verkligheten. Jag ville förstå och veta vad just den enskilde pedagogen tyckte och 

tänkte och vad denna kände inför utomhusvistelsen. Jag ville se den enskilde pedagogens 

verklighet just så som denna såg sin verklighet för att verkligen kunna förstå de olika 

pedagogerna och deras verkliga intentioner med barnens utomhusvistelse. Det var detta jag 

ville föra ett samtal om tillsammans med pedagogerna för att kunna se deras verksamhet 

genom ”deras ögon”. 

 

3.3 Undersökningsgrupp 

Min undersökningsgrupp bestod av fem fritidspedagoger från fem olika skolor. Jag valde att 

intervjua personer från olika skolor för att få en större bredd och variation på mitt 

undersökningsmaterial. Alla dessa skolor belägna i en mindre kommun. Fyra av dessa 

fritidspedagoger var kvinnliga och en var manlig. Alla var utbildade fritidspedagoger. Dessa 

hade arbetat som fritidspedagoger mellan 5 – 30 år. Eftersom varken skolan pedagogerna 

arbetar på eller kommunen de är bosatta i har någon betydelse i min studie kommer detta inte 

att nämnas här. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att man i en kvalitativ studie ska 

intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad man som forskare behöver veta. 

Vidare menar de att antalet intervjupersoner i kvalitativa studier ofta är för litet eller för stort. 

 

Om antalet är för litet blir det svårt att generalisera och omöjligt att pröva 

hypoteser om skillnader mellan grupper eller att göra statiska 

generaliseringar. Om antalet är för stort går det inte att göra mer ingående 

tolkningar av intervjuerna.(Kvale, Brinkmann, 2009, s. 129) 

 

Trost (1997) menar att det inte är antalet intervjuade personer som har betydelse i en 

kvalitativ studie, utan att man finner ett mönster och menar att det insamlade materialet lätt 

kan bli ohanterligt om det blir för stort. Därför valde jag att genomföra intervjuer tills jag 

ansåg att jag fått de svar jag behövde till min studie för att kunna besvara mitt syfte. Detta 

resulterade i fem stycken intervjuer med olika pedagoger. Detta beskriver Kvale och 
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Brinkmann (2009) som att man har nått en punkt där man inte längre får fram någon ny 

information. När man nått denna punkt ses det som en bra tidpunkt att avsluta sin 

informationsinhämtning genom intervjuerna. Det är enligt Trost (1997) viktigt när man 

genomför intervjuer att komma ihåg att det är bättre att göra ett fåtal bra gjorda intervjuer 

istället för att göra ett flertal mindre bra intervjuer. Detta eftersom det är kvalitén och inte 

kvantitet man ska tänka på när man genomför intervjuer. Därför menar han att man gärna i sin 

studie kan begränsa sig till fyra eller fem intervjuer eftersom detta ses som ett bra antal 

intervjuer att genomföra.  

 

Urvalet gjordes av mig och deltagandet i min studie var frivilligt för de intervjuade 

personerna. Jag valde att intervjua så många personer som möjligt som jag tidigare varit i 

kontakt med genom mina olika verksamhetsförlagda utbildningar (vfu – perioder) och som 

jag visste var utbildade fritidspedagoger. Jag valde att intervjua utbildade pedagoger eftersom 

jag anser att detta har en betydelse kring hur de ser på olika aspekter kring utevistelsen.  

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

I min studie har jag valt att följa Kvale och Brinkmanns (2009) etiska riktlinjer för forskare. 

Dessa delas upp i fyra olika områden. Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 

och forskarens roll. Vid en studie där individer är delaktiga som undersökningspersoner är det 

viktigt att forskaren tänker över de etiska aspekterna som denna kan komma i kontakt med 

under sin studie. Detta eftersom ”de som intervjuas har rätt till sin egen integritet och 

värdighet.” (Trost, 2005, s. 92). Forskaren måste respektera och visa omtanke om 

undersökningspersonerna. 

 

Informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om det allmänna 

syftet med undersökningen, hur studien är upplagd och vilka risker respektive fördelar som 

kan vara förenade med deltagandet i undersökningsgruppen (Kvale, Brinkmann, 2009). Vid 

första kontakten med pedagogerna som skedde vid telefon presenterade jag mig och 

informerade dem om att mitt arbete handlade om fritidspedagogernas intentioner med barns 

utomhusvistelse. Jag berättade att jag skulle göra en ljudinspelning eftersom jag ansåg att 

pedagogerna skulle vara medvetna om detta innan de tackade ja eller nej till att delta som 

undersökningspersoner. Sedan frågade jag om de ville delta som undersökningspersoner. 

Eftersom jag inte ansåg att det fanns några risker med att delta i denna undersökningsgrupp 

valde jag ej att lyfta denna aspekt. Detta eftersom jag inte hade för avsikt att använda sådana 

fakta som skulle kunna göra att undersökningspersonerna skulle kunna identifieras. Alla dessa 

punkter förutom frågan om de ville delta lyfte jag även innan varje intervjutillfälle påbörjades.  

 

Vid varje intervjutillfälle valde jag att delge undersökningspersonerna att de inte behövde 

svara på alla frågorna om dessa inte ville det och att intervjun när som helst kunde avbrytas 

ifall de önskade detta. Vidare informerade jag undersökningspersonerna att de som individer 

och det som framkom under intervjun skulle vara konfidentiellt och att endast jag skulle ha 

tillgång till detta material under studiens gång. Jag berättade även att materialet skulle 

förstöras efter att jag färdigställt studien. Kvale och Brinkmann(2009) skriver att 

konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar deltagarna i 
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undersökningen inte kommer att avslöjas. Trost (2005) skriver att det kan uppfattas som 

integritetskränkande att använda direkta citat från talspråket som uppkommit under en 

undersökning. Eftersom jag kanske skulle komma att använda olika citat som framkommit 

under intervjun valde jag att informera dem att detta kunde inträffa, men att jag inte på något 

sätt skulle hänvisa dessa citat på ett sådant sätt så de skulle kunna spåras till dem som 

individer. Detta eftersom jag precis som Trost (2005) skriver anser att citaten ur en intervju 

inte behöver återges ordagrant om citatet inte innehåller uttryck som är viktiga i den 

kommande analysen. Dessa förekommer sällan enligt honom.  

 

När det innebär att fastställa konsekvenserna av en intervju handlar det om att man som 

forskare måste bedöma konsekvenserna både efter den skada undersökningspersonerna kan 

åsamkas och efter de vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien ger (Kvale, 

Brinkmann, 2009). Eftersom jag inte ansåg att min studie kunde åsamka 

undersökningsgruppen någon skada valde jag ej att lyfta denna aspekt. Deras deltagande i 

studien kunde däremot ge mig och andra läsare vetenskapliga fördelar. Därför valde jag att 

berätta att jag var väldigt tacksam att de kunde delta i undersökningsgruppen. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att ”forskarens roll som person, forskarens integritet, 

är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet i de etiska beslut som 

fattas under undersökningens gång.”(sid 90). Eftersom det var jag som erhöll och tolkade 

informationen som framkom under intervjuerna och var den som sedan skulle visa en hög 

kvalitet på denna kunskap när den sedan publicerades ansåg jag att det var väldigt viktigt att 

jag var medveten om min egen forskar roll.  

 

3.5 Inspelning av intervjuer 

I min studie valde jag att göra inspelningar av intervjuerna. Detta med hjälp av en MP3- 

spelare. Jag förde även stödanteckningar. Jag valde att använda mig av ljudinspelning 

eftersom jag anser att detta hjälper mig att vara mer aktiv under själva intervjun. Hade jag 

istället bara använt mig av anteckningar hade jag blivit väldigt frånvarande under intervjuerna 

med de olika pedagogerna.  

 

Trost (2005) och Lantz (2007) anser att en av fördelarna med ljudinspelning är att detta tillåter 

intervjuaren att gå tillbaka och lyssna på exakta tonfall och ordval upprepade gånger efter 

intervjun. Genom detta kan intervjuaren då också få en exakt återspegling av vad som sades 

och inte sades under intervjun. Detta såg jag som en stor fördel och kände att detta var något 

som jag behövde kunna göra eftersom jag genomförde alla intervjuer på egen hand. Genom 

detta visste jag att jag inte skulle kunna ”tappa” viktig information kring vad som sades och 

skedde under intervjuns gång. Genom detta kunde jag precis som Trost (2005) skriver 

koncentrera mig på frågorna och svaren, vilket gjorde mig till en bättre samtalspartner under 

intervjun. Trost (2005) menar att man genom att använda sig av ljudinspelning går miste om 

gester och mimik under intervjuns gång. Det var just på grund av att jag inte ville mista denna 

information som jag valde att även göra stödanteckningar under intervjuns gång. Lantz (2007) 

skriver att fördelen med att både göra en ljudinspelning och anteckningar under intervjun är 
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att man efter intervjun kan lyssna igenom materialet och samtidigt komplettera detta med 

anteckningarna som gjorts.  

 

3.6 Genomförande 

Första kontakten med pedagogerna skedde via telefon ca en vecka före första intervjun ägde 

rum. Här presenterade jag mig, vilken utbildning jag går samt vad min studie handlade om. 

Här berättade jag att jag gjorde en studie om utomhusvistelse. Sedan frågade jag om de var 

intresserade att delta i min studie. Samtliga tackade jag och ville delta. Eftersom jag hade valt 

att spela in intervjun på MP3 – spelare valde jag även att fråga om de godkände att jag gjorde 

en ljudupptagning under intervjun. Här förklarade jag varför jag skulle göra detta. Detta var 

för att underlätta för mig att vara aktiv under intervjun. En dag, tid och plats bestämdes för 

intervjun.  

 

Intervjuerna genomfördes under tre dagar. Varje intervjutillfälle med pedagogerna tog mellan 

25- 45 minuter. Detta varierade beroende på hur mycket de hade att berätta. Vid varje 

intervjutillfälle gjorde jag återigen en presentation av mig själv där jag presenterade mig, 

vilken utbildning jag gick samt vad mitt arbete handlade om. Här berättade jag även att hela 

intervjun skulle vara konfidentiell både vad gäller pedagogernas identitet och informationen 

som skulle framkomma. Vidare berättade jag att min ljudupptagning av intervjun, skulle 

förstöras efter att jag färdigställt min studie.  

 

Intervjuerna hade en samtalskaraktär där min intervjuguide (bilaga 1) fungerade som ett stöd 

för mig under intervjun. Vid behov ställde jag olika följdfrågor för att få pedagogerna att 

vidareutveckla sina svar ifall jag kände att de var väldigt tunna och outvecklade. Jag 

återkopplade även det pedagogerna sagt vid behov för att garantera att jag uppfattat det de 

sagt/svarade på rätt sätt, detta för att undvika onödiga missförstånd mellan mig och de 

intervjuade pedagogerna.  

 

Inför mina intervjuer med de olika pedagogerna valde jag att göra en intervjuguide som jag 

kunde ha stöd av under intervjuernas gång. Jag valde att ha två inledande frågor som 

egentligen inte var av relevans för min studie. Detta för att kunna starta upp samtalet på ett 

trivsamt och mjukt sätt med de olika pedagogerna. Dessa frågor var: Vilken utbildning har 

du? Hur länge har du arbetat inom denna verksamhet? Jag valde även att starta upp med dessa 

frågor för att bjuda in pedagogerna i samtalet. För precis som Patel och Davidson (2003) 

skriver så är båda parterna i en kvalitativ intervju medskapare i samtalet och då gäller det för 

mig som intervjuare att lyckas bjuda in den andra personen i samtalet på ett bra sätt. Även 

Kvale (1997) lyfter fram vikten av de dynamiska frågorna. De dynamiska frågorna handlar 

om att skapa ett bra samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. I det här fallet mellan 

mig och pedagogerna i fråga. Jag ville även inleda intervjun på ett bra sätt för att få 

pedagogerna att anförtro sig åt mig i högre grad. Kvale (1997) skriver att de inledande 

minuterna i en intervju har väldigt stor betydelse för hur resten av intervjun kommer utspela 

sig. Detta eftersom det är här den intervjuade bestämmer sig för hur öppen denna kommer 

vara under samtalets gång.  
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Efter att jag hade ställt de inledande frågorna gick jag över till mina huvudsakliga frågor. 

Dessa var inte skrivna för att ställas i någon speciell ordning, utan ordningen på dessa 

varierade från intervju till intervju. Dessa frågor kallar Kvale (1997) de tematiska frågorna . 

Dessa frågor i en intervju handlar om kunskapsinhämtningen och det är de frågor som är 

relevanta för min studie. För att jag ska kunna få svar på mina frågor och funderingar. 

Förutom detta handlade det hela tiden under intervjuns gång för mig att skapa mig en 

förståelse för pedagogerna genom att lyssna aktivt och ställa de följdfrågor som krävdes i de 

olika sammanhangen. Patel och Davidson (2003) skriver att följdfrågor kan vara bra att 

använda för att stödja samtalet och för att föra det framåt om det behövs.  

 

3.7 Analys och tolkningsprocess 

Vid bearbetningen av det empiriska materialet i min studie har jag valt att använda mig av den 

hermeneutiska forskningstraditionen. 

 

När jag började min analys och tolkningsprocess av de olika intervjuerna valde jag först att 

skriva ner intervjuerna i sin helhet för att analysera intervjuerna i stora drag. Detta för att i 

stort se vad som framkommit under de olika intervjuerna. Sedan började jag analysera delar 

av intervjuerna, fråga för fråga för att verkligen på djupet komma underfund med vad som 

framkommit under intervjuerna med de olika pedagogerna. Sedan efter att jag analyserat och 

tolkat alla intervjuer enskilt började jag jämföra dem med varandra. Det här för att se vad som 

skiljde sig åt och vad som var gemensamt för de olika intervjuerna. Här kunde jag då se vad 

pedagogerna alla var eniga om och vad de var oeniga om samt vart alla pedagogerna valde att 

lägga sin tyngdpunkt i fråga om utevistelsen. Inom den hermeneutiska forskningstraditionen 

är det enligt Patel och Davidson (2003) vanligt att man går till väga på detta sätt. Detta 

eftersom forskaren i denna forskningstradition försöker se helheten i det som studeras 

eftersom man anser att ”helheten är mer än summan av delarna”(sid 30). För att nå fram till en 

fullständig förståelse av det studerade ställer man här helheten i relation till delarna och 

pendlar mellan del och helhet. Forskaren går från att studera helheten till att studera delarna 

för att skapa sig en förståelse.  

 

För att ytterligare öka min förståelse av det som framkommit under intervjuerna valde jag att 

hela tiden under min analys och tolkningsprocess att pendla mellan empirin, det vill säga min 

bild av det som framkommit och teorin, det tidigare forskade och skrivna inom ämnet. Patel 

och Davidson (2003) beskriver detta som abduktion. Det vill säga att forskaren pendlar 

mellan helhet och del samtidigt som forskaren pendlar mellan att inta olika synvinklar under 

tolkningen av det studerade. Därför menar Patel och Davidson (2003) att den hermeneutiska 

forskningstraditionen har starka drag av abduktion. Genom detta kunde jag skapa mig olika 

tolkningar av det studerade för att sedan själv välja vilken eller vilka tolkningar jag valde att 

föra fram. Patel och Davidson (2003) menar att avsikten ” sällan är att nå fram till en teori i 

form av heltäckande slag.”(sid 30) Här menas att det istället kan vara berikande att kunna 

presentera olika tolkningar om forskaren skulle vilja göra detta.  

 

I den hermeneutiska forskningen brukar man tala om något som kallas den hermeneutiska 

spiralen. Patel och Davidson (2003) beskriver denna spiral som ”helhet och del, subjekt och 
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objekt, forskarens förförståelse, perspektivförskjutningarna i pendlingen. Allt detta utgör 

också en helhet som lever och utvecklas”(sid 31). Även Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver den Hermeneutiska forskningstraditionen som en cirkel eller spiral med dessa 

komponenter. Under min analys och tolkningsprocess skede hela tiden en pendling mellan 

del, helhet och subjekt och objekt för att jag skulle kunna skapa mig en djup förståelse av det 

studerade. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är just genom detta som forskaren kan 

skapa sig en djupare förståelse av det studerade. Hela tiden under min analys och 

tolkningsprocess hade jag också min förförståelse i bakgrunden då jag redan innan 

intervjuerna, analysen och tolkningen av dessa var påläst och insatt i det jag skulle studera. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är viktigt att intervjuaren redan innan intervjuerna 

genomförs har beslutat sig för hur dessa ska analyseras eftersom det sedan är denna analys 

som kommer styra sammanställningen av intervjuguiden, själva intervjun och bearbetningen 

av intervjun. På grund av detta hade jag redan innan jag gick ut på min första intervju en bild 

av vilken intervjuanalys som jag hade tänkt använda, eller i alla fall övervägde att använda.  

 

För att kunna undersöka och studera fritidspedagogernas intentioner med barnens 

utomhusvistelse valde jag att använda mig av meningstolkning i mina analyser av 

intervjuerna. När man utgår från meningstolkning fokuserar man på meningen, den 

underförstådde meningen i det som sagts samt vidgar ursprungstexterna. (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Avsikten med intervjuerna var att skapa mig en djupare förståelse kring 

fritidspedagogernas intentioner och detta kunde jag göra genom att använda mig av 

meningstolkning. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att man i dessa tolkningar tar 

meningen med det sagda till en djupare nivå.  

 

Efter varje enskild intervju satte jag mig ner och reflekterade kring intervjun i sin helhet. Här 

har jag valt att reflektera både kring det sagda och kring det osagda eftersom jag anser att 

detta har en betydelse i den senare tolkningen av intervjun. Detta har jag sedan dokumenterat 

genom anteckningar. Efter detta valde jag att skriva ut intervjuerna, detta skedde för hand på 

grund av brist av verktyg att tillgå vid utskriften. Genom detta kunde jag sedan upprepade 

gånger återvända till intervjun i fråga för att analysera och reflektera kring det som sagts och 

inte sagts. Sedan efter att alla intervjuer var genomförda började jag jämföra dessa för att 

sedan kunna sammanställa dessa till en helhet.  

 

I min sammanställning av intervjuerna har jag valt att presentera resultatet utifrån de olika 

teman som framkommit under min tolkningsprocess av de olika intervjuerna. Dessa 

presenteras sedan under rubriken resultat med tillhörande underrubriker. 

 

4. Resultat 

Under denna rubrik kommer resultatet av min studie av fritidspedagogernas intentioner med 

barns utomhusvistelse att presenteras. Det empiriska materialet bygger på kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna har genomförts med fem olika fritidspedagoger, alla verksamma på 

olika fritidsverksamheter och skolor. Resultatet kommer att presenteras med hjälp av olika 

teman som framkommit under min tolkningsprocess av de olika intervjuerna. Dessa 
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teman/rubriker är: Lärandet och utvecklingen i utomhusmiljön, Lärandet och hälsan, Varför 

utomhus? Betydelsen av utomhusmiljön, Arbetet med barnen i utomhusmiljön samt 

Utformningen av arbetet utomhus, möjligheter och hinder.  

 

4.1 Lärandet och utvecklingen under utomhusvistelsen 

Pedagogerna berättar att barnens motorik utvecklas i utemiljön och då främst deras 

grovmotorik. De menar att barnen i denna miljö har tillgång till att springa, klättra, hänga, 

med mera som hjälper dem att utveckla och förbättra sin motorik på många olika sätt. Vidare 

anser de att barnen i denna miljö utvecklar sitt sociala samspel med andra barn samt att de 

utvecklar sin sociala kompetens. Detta främst genom leken, både den individuella leken och i 

leken tillsammans med andra. Det här menar en av pedagogerna att barnen har nytta av hela 

livet eftersom de måste behärska det sociala samspelet för att kunna utvecklas i skolan och för 

att senare kunna leva och verka i samhället.  

Pedagogerna berättar också att barnens lekskicklighet, deras kompetens att leka utvecklas i 

utemiljön. De berättar att det går bättre för de lekskickliga barnen i skolan eftersom de inte 

behöver oroa sig för utevistelsen och vad de ska göra och vem de ska vara med när de 

kommer ut. Vidare berättar de att dessa barn som klarar av leken och vet hur leken fungerar 

även har lättare att kunna koncentrera sig och fokusera sig efter utevistelsen eftersom de har 

gjort något kul i utemiljön och fått röra sig. En annan viktig aspekt kring elevernas lärande i 

utomhusmiljön är just det att de lär sig att vara ute. Detta betonar speciellt en pedagog som 

menar att alla barn faktiskt inte kan vara eller vet hur man beter sig utomhus. I utemiljön får 

barnen en kunskap kring hur man vistas utomhus och hur man ska bete sig när man vistas i 

naturen samtidigt som de får en kunskap om hur man ska klä sig utomhus i olika väder samt 

under olika årstider. Pedagogerna berättar att de anser att lärandet som barnen får tillgång till i 

utomhusmiljön är väldigt betydelsefullt och menar att utomhusvistelsen påverkar elevernas 

lärande. ”För varför skulle man annars vara ute?” som en pedagog uttrycker det.  

Pedagogerna berättar att de tycker utevistelsen är undervärderad och flera av pedagogerna 

menar att man hade kunnat vara ute mycket mer med barnen både under skoldagen och under 

fritidsverksamheten. Vidare berättar pedagogerna att barnen skulle kunna ha mer lektioner 

utomhus eftersom de anser att alla ämnen som går att ha i inomhusmiljön även går att 

genomföra i utomhusmiljön. Här menar en av pedagogerna att detta kan vara speciellt 

betydelsefullt för de barn som inte klarar av lärandet klassrummet. Denna pedagog menar att 

”dessa barn har lättare att ta till sig ny kunskap i utemiljön.” Det här eftersom utemiljön 

stimulerar barnens utveckling och deras lärande.  Trots att pedagogerna tycker det är viktigt 

att vara utomhus med barnen så tycker de flesta även att det är svårt att mäta det lärandet som 

sker i utomhusmiljön. De tycker också att det är svårt att beskriva och förklara varför 

utemiljön är viktig för barnen.  

4.2 Lärandet och hälsan  

Pedagogerna berättar att den fysiska aktiviteten som barnen får tillgång till i utomhusmiljön är 

av stort värde. Det här eftersom barnen genom den stora ytan som utemiljön erbjuder får en 

möjlighet att röra på sig obegränsat, vilket gör att barnen får ge utlopp för sin energi på ett 

helt annat sätt än vad som är möjligt i inomhusmiljön. Här berättar pedagogerna att de inte 
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behöver begränsa barnen eftersom det finns utrymme att ”leka högljudda och vida lekar” i 

denna miljö. Genom den obegränsade tillgången av yta och begränsningar av pedagogerna 

kan barnen utveckla sin kreativitet och fantasi på ett helt annat sätt än vad som annars är 

möjligt. Pedagogerna berättar att de tror att det är just denna fysiska aktivitet som sedan 

hjälper eleverna att kunna koncentrera sig och fokusera när de behöver detta eftersom den 

fysiska aktiviteten i utomhusmiljön skapar ett välmående hos barnen. Pedagogerna berättar 

även att barnen genom att de får vara fysiska i utemiljön sedan kan lära sig bättre och därför 

klara skolan bättre. De här eftersom pedagogerna menar att ”barnen behöver få röra på sig för 

att kunna koncentrera sig och ta in nya kunskaper”. De berättar att de inte tror att det är 

möjligt för barnen att utvecklas eller lära sig något om de inte har tillgång till en 

utomhusmiljö där de får vara aktiva. 

 

Pedagogerna anser att barnen genom utomhusmiljön får en bättre livsstil, en mer hälsosam 

livsstil. Genom detta berättar pedagogerna att barnen håller sig friskare och mår bättre. Detta i 

sin tur skapar enligt en av pedagogerna en bättre dygnsrytm hos barnen eftersom de vistas ute, 

äter bra och sover, vilket gynnar hela barnens skolgång och deras liv utanför skolan. 

Pedagogerna berättar också att barn som är friska och mår bra även presterar bättre i skolan 

just eftersom de har en balans i kroppen. Pedagogerna beskriver det så att ”friska barn som 

mår bra har lättare att lära sig och prestera bra eftersom fysiskt och psykiskt välmående hör 

ihop”. Pedagogerna berättar att barnen även får en möjlighet ”att rensa hjärnan” i utemiljön 

och menar att det här är ett ställe där barnen kan återhämta sig och ”ladda sina batterier”.  

4.3 Varför utomhus? Betydelsen av utomhusvistelsen 

Pedagogerna berättar att de tycker utomhusmiljön är viktig både på grund av den fysiska 

aspekten och på grund av hälsa aspekten. Det här eftersom barnen behöver frisk luft och 

rörelse när de varit inomhus. Pedagogerna berättar att de ser det som viktigt att barnen 

kommer bort från inomhusmiljön för att skapa en bättre och trivsammare arbetsmiljö för både 

barnen och pedagogerna. Det här eftersom det oftast är små inomhuslokaler, vilket medför en 

dålig luft och en dålig arbetsmiljö med en hög ljudnivå och ett störigt klimat. Vidare menar 

pedagogerna att barnen efter att de har varit inomhus behöver få göra något annat och att de 

därför har ett behov av utomhusvistelsen. En stor anledning till att pedagogerna väljer att vara 

utomhus med barnen är det stora utrymmet som denna plats erbjuder. Här kan barnen ägna sig 

åt olika saker, utan att vara i vägen för varandra. Pedagogerna berättar att det är lugnare i 

utomhusmiljön och att barnen i denna miljö kan välja om de vill vara ensamma eller om de 

vill vara tillsammans med andra på grund av den stora ytan. Vidare berättar pedagogerna att 

utemiljön är betydelsefull eftersom det är här eleverna ges en möjlighet till avkoppling, att 

finna en inre ro samt att bearbeta olika händelser de varit med om under dagen.  

 

Pedagogerna berättar att de anser att barnen genom utevistelsen blir tryggare och att det 

skapas en bättre sammanhållning både bland barnen och bland barnen och pedagogerna. Här 

menade de även att hela skolan, det vill säga alla skolans elever får en bättre sammanhållning 

genom utevistelsen. Det här skapar ett tryggare klimat i gruppen, vilket även skapar bättre 

förutsättningar för barnens utveckling och för att de ska kunna tillägna sig nya kunskaper och 

färdigheter.  
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4.4 Arbetet med barnen under utomhusvistelsen 

Pedagogerna berättar att de anser att de har en väldigt viktig roll i utomhusmiljön eftersom de 

anser att en stor del av elevernas lärande och utveckling sker just i denna miljö. De berättar att 

det är deras ansvar att se till att barnen trivs, mår bra och känner en tillhörighet till gruppen 

när de vistas utomhus. Vidare berättar pedagogerna att det är deras ansvar att barnen tycker 

det är roligt utomhus och att de måste se till så att alla barnen blir sedda och 

uppmärksammande. Pedagogerna berättar också att det är väldigt viktigt att de gör barnen 

trygga, skapar en trygghet hos barnen när de vistas utomhus samt gör barnen delaktiga i deras 

egen utevistelse. Här berättar pedagogerna att de med jämna mellanrum har möten med 

eleverna där de får önska vad de skulle vilja ha till och göra i både utomhus och 

inomhusmiljön. Detta just för att göra barnen delaktiga samtidigt som ett elevinflytande 

skapas under utevistelsen.  

 

Att barnen ska känna en trygghet och tillit till pedagogerna är en annan sak som pedagogerna 

nämner när de talar om sin roll i utemiljön. Det här eftersom de anser att de ska finnas där när 

barnen behöver dem, de ska fungera som ett stöd för barnen i utomhusvistelsen. Här berättar 

pedagogerna också att det är viktigt att de pratar med barnen så de får en kunskap om dem. 

Genom detta kan de sedan hjälpa barnen att får en kunskap om varandra. Detta skapar enligt 

pedagogerna en bättre sammanhållning och en djupare kontakt mellan pedagogerna och 

barnen samt mellan barnen. Vidare berättar pedagogerna att de om barnen behöver dem 

”rycker in” och hjälper barnen i olika situationer. Pedagogerna betonar vikten av att de är 

delaktiga under utevistelsen, att de är med och leker med barnen. Ibland berättar pedagogerna 

att de får en övervakande roll när det inte är full personalstyrka, vilket inte uppskattas 

eftersom de vill kunna vara delaktiga under utevistelsen. Pedagogerna berättar också att de 

har en vägledande roll i utomhusmiljön. Här handlar det främst om att vägleda barnen i olika 

lekar eller aktivteter, där regler och dylik inte fungerar. Här kan det handla om att man måste 

tala om reglerna med barnen, eller klargöra vilka regler som gäller för leken eller aktiviteten. 

Så att regler och normer fungerar. Här berättar pedagogerna även att de ofta får gå in och 

vägleda barn som inte klara av att leka, barn som inte har utvecklat sin lekförmåga. Förutom 

detta berättar pedagogerna att de vid behov, om de ser att ett eller flera barn inte har något att 

göra i utemiljön får försöka att aktivera dessa barn eller komma med förslag på vad de kan 

göra. Här handlar det om att skapa olika aktivteter och lekmiljöer.  

 

Pedagogerna berättar att de anser att de har en väldigt viktig roll i att se hur barnen fungerar i 

utemiljön, både individuellt och i grupp. Här berättar de att de kan observera och iaktta barnen 

för att se vilka barn som ”inte riktigt fixar att vara med andra” så att de vet vilka som behöver 

få hjälp med detta. Här berättar pedagogerna att de ser det som sitt ansvar att titta på gruppen 

för att se detta. Här handlar det också om att prata med barnen för att skapa sig en uppfattning 

om dem som individer och om dem som grupp. Pedagogerna berättar också att de anser att 

denna helhetssyn som de får på barnen genom utevistelsen också kan hjälpa dem att 

förebygga eller förhindra mobbning. Här berättar pedagogerna att det är viktigt att de tittar så 

att ingen är ensam, så att alla har någon att vara med. Förutsatt att barnet eller barnen inte vill 

vara ensam för att de till exempel leker en lek.  
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Pedagogerna berättar att de arbetar mycket med det sociala samspelet samt att utveckla 

barnens sociala kompetens under utevistelsen, detta främst genom leken. Pedagogerna 

berättar att det i utemiljön syns väldigt tydligt vilka barn som fungerar socialt i lekar och 

andra aktivteter och vilka barn som inte gör det. Här berättar pedagogerna att de har ett ansvar 

att hjälpa och stötta de barnen som inte klara av att leka, som inte fixar reglerna och hur man 

gör i leken. Pedagogerna beskriver hur de brukar hjälpa dessa barn. ”Man tar dem i handen 

och går till en lek. Sen säger man: titta vad de leker, säg att du vill vara med, fråga vad du kan 

vara, vad ska du vara.” Vidare berättar de att det ibland kan vara lättare att börja lekträna 

barnen i någon lättare lek, som till exempel ”under hökens alla vingar”. Pedagogerna är 

överens om att utemiljön lämpar sig mer för lekträningen av barnen eftersom utomhusmiljön 

erbjuder en lugnare miljö, vilket gör att barnen lättare kan fokusera på leken samtidigt som 

utemiljön erbjuder stora ytor, vilket gör det lättare för barnen att gå undan om de vill det.  

 

Pedagogerna berättar att de även försöker få barnen att testa olika aktivteter under 

utomhusvistelsen. De berättar till och med att detta är deras ansvar eftersom det hör till deras 

utbildning. ”Vi låter barnen prova många olika saker eftersom vi vill stimulera dem till att 

hitta olika fritidssysselsättningar. Det är ju vårt ansvar, för barnen kommer ju inte vara på 

fritids hela sitt liv.” Här berättar pedagogerna att de om de ser att ett barn en längre tid hela 

tiden har lekt med samma sak eller med samma saker försöker avbryta detta för att barnet ska 

testa nya saker. Detta eftersom pedagogerna anser att barnen ska aktivera sig och röra sig på 

olika sätt.  

 

De berättar att det är deras ansvar att se till att barnen har en bra och stimulerande utemiljö att 

vistas i. Det här eftersom det inte blir någon bra och givande utevistelse om barnen inte har en 

bra miljö att vistas i. Pedagogerna berättar att de anser att det därför är deras ansvar att se till 

att det finns bra saker och bra material för barnen att använda. De menar att det i denna miljö 

ska finnas allt barnen vill ha och behöver och att det är pedagogens ansvar att fixa eller i alla 

fall försöka fixa fram det. Annars blir det bara en tråkig miljö där barnen inte får någon 

stimulans. Pedagogerna anser att det ska finnas naturinslag i utemiljön. Här menar de att det 

borde finnas ännu mer naturinslag på skolgårdarna eftersom de anser att detta är något som 

hade gynnat barnen. Det här eftersom pedagogerna iakttagit och sett att barnen hellre leker 

med de ”lösa” materialen och sakerna på skolgården är de ”fasta”. ”En brädhög är roligare än 

klätterställningarna och gungorna”. Detta eftersom barnen verkar tycka det är roligare att leka 

med saker de själva kan konstruera egna lekar med. 

 

4.5 Utformningen av arbetet utomhus, möjligheter och hinder 

Pedagogerna berättar att de anser att de trivs med hur de arbetar utomhus med barnen. Trots 

detta berättar de även att de skulle vilja kunna arbeta på ett annat sätt under utevistelsen, de 

skulle vilja kunna göra mer med barnen. Pedagogerna berättar att de både skulle vilja utveckla 

utomhusmiljön samt det de gör utomhus med barnen. De skulle vilja kunna genomföra mer 

styrda eller ordnade aktiviteter och lekar med barnen under utevistelsen. Pedagogerna nämner 

att de skulle vilja anordna skidskola när barnen är utomhus samt att denna skulle vilja kunna 

låta barnen testa olika aktivteter såsom utförsåkning. Pedagogerna berättar även att de har en 
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plan på att göra en skidlek – område för att barnen ska ha fler lekmiljöer i utemiljön. Vidare 

berättar pedagogerna att de skulle vilja och har planer på att införskaffa flyttbara grillar till 

verksamheten så att de kan vistas mer ute i den närliggande skogen. Pedagogerna berättar 

vidare att dessa grillar även hade gjort det möjligt för dem att äta mellanmål ute oftare, vilket 

hade gjort att de kunde vara utomhus längre stunder med barnen. Just det här att kunna vistas 

utomhus mer med barnen är något som pedagogerna berättar att de skulle vilja kunna göra. De 

berättar även att de skulle vilja kunna vistas mer i skogen med barnen. Detta eftersom de har 

tillgång till bra skogar alldeles intill skolan och eftersom barnen tycker om att vistas i skogen. 

Pedagogerna berättar att de har planer på att starta en täljarskola i utemiljön, där barnen ska få 

tälja olika saker. På grund av barnantalet berättar pedagogerna att de kommer vara tvungna att 

dela upp barngruppen i olika grupper för att det ska fungera.  

 

Pedagogerna berättar att de skulle vilja vistas utomhus mer med barnen. De berättar att de har 

en speciell ute- dag med barnen, förutom friluftsdagarna där de åker till olika ställen och är 

ute hela dagen. Från morgon till eftermiddag. De berättar även att de har ute – dagar varje 

vecka där de ibland vistas på skolgården och ibland beger sig till närliggande skogs, parks 

eller andra områden. Under dessa dagar är barnen ute från det att de slutar skolan tills det att 

de går hem. Även mellanmålet tillagas utomhus. Trots detta så vill även pedagogerna 

spendera mer tid med barnen utomhus på grund av värdet de ser i denna miljö. Pedagogerna 

berättar också att de skulle vilja ha mer tid till att planera och kunna färdigställa olika 

aktivteter och lekmiljöer. De berättar också att de skulle vilja ha möjligheten att kunna arbeta 

mer med och förberedda utomhusmiljöns olika lekområden. En annan sak som pedagogerna 

berättar är att de skulle vilja arbeta mer som de gjorde förr när det var två pedagoger på 

femton till tjugo barn. Då kunde de göra mer med barnen. De kunde göra utflykter av olika 

slag, äta ute varje dag och besöka olika skogsområden. Det var aldrig något problem på den 

tiden.  

 

Vilka hinder är det som finns för att kunna genomföra detta? Enligt pedagogerna är det idag 

alldeles för stora barngrupper på fritidsverksamheten, vilket gör att de på många sätt blir 

hindrade i sitt arbete med barnen. Pedagogerna berättar till exempel att det inte går att 

genomföra vissa aktivteter och lekar på grund av att det är alldeles för stora grupper. De 

berättar även att det på grund av de stora barngrupperna har blivit så att de inte längre kan 

göra en sådan sak som de tidigare tog för givet, nämligen att kunna laga mellanmål utomhus. 

Vidare berättar pedagogerna även att ekonomin påverkar fritidsverksamheten väldigt mycket. 

Idag finns det inte lika mycket pengar, vilket har medfört att de inte längre kan göra utflykter 

av olika slag med barnen i samma utsträckning. En annan sak som enligt pedagogerna 

påverkar barnens utevistelse är tidsaspekten. ”Ofta sätter tidsaspekten käppar i hjulet. Barnen 

kommer olika tider och sen ska de hem olika tider.” På grund av detta anser pedagogerna att 

det kan vara svårt att genomföra olika utflykter om man inte har tillgång till ett närliggande 

utflyktsmål. Förutom detta berättar också pedagogerna att det även finns andra faktorer i 

organisationen som styr verksamheten och verksamhetens utformning. Dessa är inomhus 

lokalernas storlek samt utemiljön utformning. Trots dessa hinder berättar pedagogerna att ”allt 

går att lösa, bara man försöker”. De menar att det är viktigt att ha den inställningen eftersom 
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allt annars skulle bli omöjligt att genomföra. Därför anser pedagogerna att allt är möjligt med 

lite hårt arbete.  

 

4.5.1 Sammanfattande analys av resultatet 

Pedagogerna anser att barns motorik, sociala kompetens samt barns sociala samspel 

tillsammans med andra barn utvecklas i utemiljön. Vidare anser de att barn i denna miljö 

utvecklar sin lekskicklighet. Detta främst genom leken. Pedagogerna anser att de lekskickliga 

barnen har lättare att klara skolan på grund av olika faktorer. Vidare menade de att barnen lär 

sig att vara just ute under utomhusvistelsen, vilket sågs som viktigt eftersom alla barn inte vet 

hur man vistas utomhus samt beter sig i denna miljö. Detta ger barn en kunskap kring hur de 

ska klä sig i olika väder samt olika tider på året. Pedagogerna är överens om att utevistelsen 

påverkar barns lärande på olika sätt och ser därför lärandet i denna miljö som värdefullt. De 

uttrycker att de idag tycker utevistelsen är nedvärderad samtidigt som de anser att barnen hade 

kunnat vara ute mycket mer, detta både under skoltid och under tiden på fritids. De berättar att 

de anser att alla ämnen som går att ha i ett klassrum är möjliga att lyfta ut i utemiljön och 

anser därför att barnen även borde ha mer lektioner utomhus. Eftersom de anser att alla barn 

inte klarar av lärandet i klassrummet anser pedagogerna att dessa barn skulle ha nytta av ett 

lärande i utomhusmiljön eftersom dessa barn lättare kan ta till sig kunskaper i utemiljön. Detta 

eftersom de anser att utomhusmiljön stimulerar barns utveckling och lärande. Pedagogerna 

beskriver att de tycker det är svårt att mäta lärandet i utomhusmiljön samtidigt som de tycker 

det är svårt att beskriva och förklara varför denna miljö är viktig för barn.  

 

Pedagogerna är överens om att den fysiska aktiviteten och det stora utrymmet som barn får 

tillgång till i utomhusmiljön är av stort värde. Genom detta får de ge utlopp för sin energi, 

leka obegränsat, utveckla sin kreativitet och fantasi. Detta gör att barnen sedan vid behov kan 

koncentrera sig och fokusera. Därför anser pedagogerna att barn genom den fysiska 

aktiviteten sedan klara skolan bättre och lär sig bättre. De menar att barn utan en utemiljö där 

de får vara aktiva inte skulle kunna lära sig något eller utvecklas.  

 

Utomhusmiljön ger barn en bättre livsstil, en mer hälsosam livsstil vilket gör att de håller sig 

friska och mår bättre. Detta i sin tur gör att en bra dygnsrytm skapas hos barn vilket skapar en 

balans i dem. Detta gör sedan att barnen kan prestera bättre i skolan. Här menar de att fysiskt 

och psykiskt välmående hör ihop. I utemiljön anser pedagogerna att barn kan ”rensa hjärnan” 

samt återhämta sig och ”ladda sina batterier” vilket ses som betydelsefullt. Utomhusmiljön ses 

som viktig både på grund av den fysiska aspekten och på grund av hälsa aspekten. Här ses det 

som viktigt att barnen får komma bort från inomhusmiljön och att de får frisk luft. Detta 

skapar en trivsammare arbetsmiljö. Att utemiljön erbjuder stora ytor att vistas på ses enligt 

pedagogerna som värdefullt. Detta är också en stor anledning till att de väljer att visats 

utomhus med barnen. Här är inte barnen i vägen för varandra utan kan ägna sig åt olika saker, 

vara tillsammans med andra eller leka ensam utan att bli störd. Pedagogerna anser att 

utemiljön gör barn tryggare och att denna miljö skapar en bättre sammanhållning mellan barn 

och mellan barn och pedagog samt mellan hela skolans elever vilket skapar bättre 

förutsättningar för lärande och utveckling.   
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Pedagogerna ser sin roll i utemiljön som väldigt viktig. Detta eftersom de anser att en stor del 

av barns utveckling och lärande sker i denna miljö. Pedagogerna anser att de ska se till att 

barnen mår bra, trivs, har roligt, känner en tillhörighet till gruppen samtidigt som de ska se till 

att alla barn blir uppmärksammade. Pedagogerna ska också skapa en trygghet hos barnen och 

göra dem delaktiga under utevistelsen. Pedagogerna anser också att det är viktigt att barnen 

känner en trygghet och tillit till dem som pedagoger. Pedagogerna ska prata med barnen för 

att skapa sig en kunskap om dem som de sedan kan föra vidare för att skapa en bättre 

sammanhållning och en djupare kontakt mellan barnen och mellan barnen och pedagogerna. 

Pedagogens roll handlar också om att ”rycka in” vid behov i olika situationer. De ska vara 

delaktiga, leka med barnen samt ha en övervakande roll. Vidare anser pedagogerna att de har 

en vägledande roll i utemiljön. Här kan det handla om att vägleda barn i fråga om regler eller i 

lekar. Pedagogerna ska också ordna så att alla barn har något att göra. Här handlar det främst 

om att skapa olika lekmiljöer och aktivteter. Pedagogerna ska också enligt dem ha en 

övervakande roll. De har ett ansvar att se hur barnen fungerar i utemiljön både i grupp och 

enskilt. Detta för att se vilka barn som behöver hjälp och stöd i olika situationer men också för 

att skapa sig en uppfattning om barnen. Pedagogerna berättar att de genom utevistelsen skapar 

sig en helhetssyn på barnen vilket hjälper att förhindra och stoppa mobbning. Inget barn ska 

heller vara ensamt, förutsatt att barnet inte vill detta.  

 

Under utomhusvistelsen arbetar pedagogerna mycket med det sociala samspelet och att 

utveckla barns sociala kompetens. Detta främst genom leken. Pedagogerna menar att det syns 

väldigt tydligt vilka som inte fixar det sociala i utemiljön och menar att de har ett ansvar att 

hjälpa dessa barn. Utemiljön ses som en bra plats att träna barns lekskicklighet på grund av 

den stora ytan och den lugna miljön. Under utevistelsen försöker pedagogerna få barnen att 

testa olika aktivteter och ser det som sitt ansvar att stimulera barn till olika 

fritidssysselsättningar. Pedagogerna anser att det är deras ansvar att barnen har en 

stimulerande utemiljön att vistas i för att de ska få en bra utevistelse. Här ska finnas bra 

material och saker samt naturinslag. Annars blir utemiljön en tråkig miljö för barnen att visats 

i. 

 

Pedagogerna trivs med sitt arbete utomhus, men skulle samtidigt vilja arbeta på ett annat sätt. 

De skulle vilja kunna göra mer med barnen, genomföra mer styrda eller anordnande aktivteter 

samtidigt som de skulle vilja utveckla utemiljön och det de gör med barnen i denna miljö. De 

skulle också vilja vistas utomhus mer med barnen på grund av att de ser värdet i denna miljö 

samt oftare kunna laga mellanmålet utomhus.  Pedagogerna uttrycker också att de skulle vilja 

ha mer tid till att planera och färdigställa olika aktivteter och lekmiljöer utomhus samt 

förbereda olika lekområden i utomhusmiljön. Pedagoger nämner här att de skulle vilja att det 

var mer som förr, när det var mindre barngrupper och mer personal. Pedagogerna berättar att 

de möter olika hinder kring vistelsen i utomhusmiljön som på olika sätt formar verksamhetens 

utevistelse. Dessa är de stora barngrupperna, ekonomin, tidsaspekten samt inomhus och 

utomhuslokalernas storlek och utformning. Trots detta ser pedagogerna det mesta som möjligt 

att lösa bara de försöker.  
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5. Diskussion 

Jag kommer inleda diskussionen med en metoddiskussion där jag diskutera reliabiliteten och 

validiteten i min studie. Sedan kommer jag till resultatdiskussionen, där jag kommer diskutera 

resultatet av min studie. Slutligen kommer jag avsluta diskussionen med en slutdiskussion 

samt förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  

 

5.1 Metoddiskussion 

 

5.1.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten handlar om forskningens tillförlitlighet (Kvale och Brinkmann, 2009). Här 

handlar det enligt Patel och Davidson (2003) om hur väl instrumenten motstår 

slumpinflytanden av olika slag. Validitet handlar om huruvida forskaren undersöker det som 

ska undersökas, det vill säga om studien mäter det den är avsedd att mäta (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Mitt syfte var att undersöka fritidspedagogernas intentioner med barnens 

utomhusvistelse. Efter fem intervjuer kände jag att jag inte längre fick någon ny information 

från de intervjuade, vilket Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som en mättnadspunkt. 

Därför valde jag att avsluta intervjuerna när jag nått denna punkt. Kvale och Brinkmann anser 

att forskaren när denna nått denna punkt inte behöver genomföra mer intervjuer.  

 

Lantz (2007) menar att tillförlitligheten i en studie ibland också påverkas av generaliseringen. 

Det vill säga om undersökningen av den mindre gruppen även går att överföra till en större 

population som inte undersökts. Detta går inte att göra i min studie. Det jag kommit fram till i 

denna studie är baserat på de fem fritidspedagoger jag intervjuat. Det går inte att generalisera 

och säga att detta gäller alla fritidspedagoger. På grund av detta är jag medveten att min studie 

inte hade haft samma innehåll och att den hade kunnat se annorlunda ut om jag valt att 

intervjua andra fritidspedagoger än de jag valde att intervjua i detta läge.  

 

I min studie kan jag inte garantera att en ny mätning skulle ge samma resultat, vilket kan 

uppfattas som att studien har en låg reliabilitet. Jag anser inte att min studie på grund av detta 

har en låg reliabilitet eftersom jag precis som Patel och Davidson (2003) skriver anser att 

reliabiliteten i kvalitativa studier ska ses ”mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället”(sid 103). Här handlar det om att fånga det unika i varje situation för 

att se variationerna. Detta ses då som viktigare än att samma svar alltid uppkommer vid en 

eventuell mätning. Jag anser att jag i min studie, under de olika intervjuerna lyckades fånga 

det unika i varje intervju och se de olika variationerna, vilket kan ha ökat studiens reliabilitet. 

Jag genomförde alla intervjuer ensam. Därför valde jag att spela in varje intervju på MP3 – 

spelare för att jag skulle kunna återkomma till svaren vid behov. Detta för att jag skulle kunna 

försäkra mig om att jag uppfattat det senare nedskrivna materialet på rätt sätt. Patel och 

Davidson (2003), Lantz (2007) och Trost (1997) anser att detta ökar reliabiliteten i studien 

eftersom forskaren då kan återkomma till intervjumaterialet.  

 

Nu i efterhand känner jag att det hade varit bra om jag hade genomfört provintervjuer innan 

jag började genomföra de riktiga intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

forskaren ska genomföra provintervjuer eftersom forskaren genom detta skaffar sig ett bättre 
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självförtroende i dessa situationer samtidigt som detta ger forskaren en bättre förmåga att 

skapa ett tryggt och stimulerande samspel under intervjuns gång. Hade jag genomfört 

provintervjuer tror jag att jag hade kunnat utvinna mer ur intervjuerna med de olika 

pedagogerna än vad jag i dagsläget gjorde. Trots detta fungerade min intervjuguide och mina 

frågor bra, vilket gör att jag gjorde undersökningen på ett tillförlitligt sätt. Jag har försökt 

tolka och förstå fritidspedagogernas intentioner med barns utomhusvistelse. Jag anser att jag 

på grund av detta har undersökt det jag hade för avsikt att undersöka i min studie.  

 

Under intervjuerna hade jag en intervjuguide med öppna frågor som jag följde. Utifrån denna 

ställde jag sedan olika följdfrågor till pedagogerna beroende på vad de svarade. Jag ville att 

intervjuerna skulle ha en samtalskaraktär. Under intervjuerna kände jag att vi ibland under 

samtalet frångick det huvudsakliga syftet och ”svävade ut” alldeles för mycket. På grund av 

detta anser jag att jag kanske kan ha missat viktig information under intervjuerna på grund av 

min ovana att genomföra intervjuer. Därför tror jag att en van intervjuare hade kunnat utvinna 

mer information att arbeta med under dessa intervjuer. Jag inser också att jag kan ha ställt för 

lite följdfrågor under de olika intervjuerna, även detta på grund av oerfarenhet i dessa 

situationer, vilket kan ha påverkat utfallet i min studie. Nu i efterhand kan jag se att jag borde 

ha ställt fler följdfrågor för att ringa in mitt syfte ytterligare, för att avgränsa och för att 

utvinna rikare och mer nyanserade svar av pedagogerna. Trots detta anser jag att validiteten i 

min studie är god på grund av att jag kommit fram till fritidspedagogernas intentioner med 

barnens utomhusvistelse, vilket också var vad jag skulle undersöka.  

 

De pedagoger som blev tillfrågade att delta har kunnat delta, vilket innebär att jag inte haft 

något bortfall under studiens gång.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med min studie var att tolka och skapa en förståelse kring fritidspedagogernas 

intentioner med barns utomhusvistelse. De frågeställningar jag använt mig av är hur 

pedagogerna ser på utomhusvistelsen, hur verksamhetens utevistelse utformas med deras 

uppfattning som grund, hur fritidspedagogerna ser på sin roll i utomhusvistelsen samt 

vilken/vilka kunskaper och vilket lärande pedagogerna anser att barnen tillägnar sig genom 

utomhusvistelsen. Resultatet från min studie visar att pedagogerna har många olika 

pedagogiska intentioner med barns utomhusvistelse. Det som framkom var lärointentionerna. 

Det handlar om lärandet som kan ske och sker i denna miljö samt barnens sociala utveckling. 

Även hälsointentionerna framkom, det vill säga att barn mår bra av att vistas utomhus, får en 

bättre hälsa och får tillgång till fysiskt aktivitet. Mårtensson (2004) anser att det är just dessa 

faktorer som gör att skolans personal anser att rasterna och tiden barn spenderar utomhus är så 

otroligt viktig. Vidare framkom att pedagogernas även hade omsorgsintentioner med 

utevistelsen, vilka handlade om att själva, som pedagoger finnas där som ett stöd för barnen 

under deras utevistelse och göra utemiljö till en givande miljö för barnen.  

 

Nedan kommer resultatet presenteras utifrån de teman som framkommit under min 

tolkningsprocess av resultatet. Detta för att tydliggöra resultatdiskussionen och vad som 

framkom när resultatet analyserades.  
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5.2.1. Utomhusvistelsen, ett rum för lärande 

Under intervjuerna framkom att pedagogerna hade lärointentioner med barnens utevistelse. I 

form av att de ser utemiljön som ett rum för lärande där barn tillägnar sig nya kunskaper och 

färdigheter. De är övertygade om att utemiljön är ett rum för lärande. Även Piaget ansåg att 

miljön utgör en väldigt viktig förutsättning för barns utveckling och menade att det därför var 

viktigt att barn fick visats utomhus (Imsen, 2000). Barn upplever utomhusmiljön med både 

kroppen och sinnet vilket gör att det skapas ett varaktigt lärande och en varaktig kunskap hos 

dem (Lindblad, 1993). Vidare ansåg pedagogerna precis som Lundegård, Wickman och 

Wohlin (2004) att den positiva inverkan som utemiljön har på barns lärande inte är någon 

nyhet. Trots detta uppfattade jag en tvekan och en svårighet för pedagogerna att förklara 

lärandet som sker under utomhusvistelsen. Lundegård, Wickman och Wholin (2004) menar 

att det kan vara svårt för pedagoger att beskriva lärandet som sker i utemiljön eftersom 

lärandet i denna miljö inte är lika synligt och gripbart. Det är därför som kunskapen och 

lärandet barn tillägnar sig i utemiljön ofta kallas för den ”tysta kunskapen” (Brügge, Glantz 

och Sandell, 2007).  Kanske var det så att pedagogerna bara ansåg att miljön var viktig ur en 

pedagogisk synpunkt, utan att ha reflekterat över varför? Pedagogerna kanske visste att 

mycket lärande sker i utemiljön utan att ha funderat och reflekterat kring exakt vilket lärande 

och vilka kunskaper barn tillägnar sig och på grund av detta hade svårt att beskriva lärandet 

och utvecklingen som sker för mig. Trots att pedagogerna hade svårt att beskriva sina 

pedagogiska intentioner med barns utomhusvistelse och lärandet i denna miljö så framkom 

ändå att de tyckte denna miljö var väldigt viktig och betydelsefull för barn i deras lärande och 

deras utveckling. Mårtensson (2004) beskriver att många vuxna ser skolgården och dess 

utemiljö som viktig för barn eftersom denna miljö ses som en miljö med stor potential för 

barns utveckling och lärande. Pedagogerna ansåg att lärandet som kan ske och sker i denna 

miljö är svår att tillägna sig i andra miljöer, som t.ex. i inomhusmiljön. 

 

När intervjuerna fortsatte framkom att pedagogerna såg den sociala utvecklingen och den 

sociala kompetensen som barn tillägnade sig under utomhusvistelsen som en väldigt viktig 

aspekt. Detta eftersom de ansåg att barn behövde ha en social kompetens för att kunna 

utvecklas och lära sig i skolan samt för att kunna verka och leva i samhället. Vygotskji ansåg 

att kunskapen är något som skapas socialt och menade att det är språket som formar vår 

verklighet och uppfattning om världen. Detta eftersom inlärningen är ett socialt skeende som 

sker i en social situation. Vidare menade han att det är både språket och de sociala 

situationerna som hjälper till att få till stånd ett lärande och en utveckling hos barn (Imsen, 

2000). Här uppfattade jag det även som att pedagogerna precis som Dahlgren, Sjölander, Strid 

och Szczepanski (2007) ansåg att utemiljön erbjuder barn ett livslångt lärande. Pedagogerna 

ansåg att barn utvecklade den sociala kompetensen främst genom leken och menade att ”det 

passar bra att lekträna utomhus”. Detta på grund av det stora utrymmet och de skilda 

aktiviteterna som finns att tillgå i denna miljö. Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) anser att 

leken är en av de viktigaste arenorna för lärande och att det därför är viktigt att barn får bra 

och varierande möjligheter att leka i utomhusmiljön. Det märktes att pedagogerna hade tagit 

fasta på den stora betydelsen leken har i barns lärande. Detta eftersom de försökte skapa 

lärandesituationer för barn genom leken under utomhusvistelsen. Sandberg (2003) anser att 
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barn i utomhusmiljön får större utrymme och rörelsefrihet i sina lekar. Här uppfattade jag det 

även som att pedagogerna ansåg att utrymmet i utemiljön gav barn en möjlighet till friare och 

fantasifullare lekar på grund av mångfalden i denna miljö.  

 

I min studie framkom också att pedagogerna såg utomhusmiljön som viktig för att kunna 

utveckla barns lekskicklighet. Detta eftersom de precis som Vygotskji ansåg att leken spelar 

en viktig roll i barns utveckling och lärande. Här menade Vygotskji att barnet i leken ”höjer 

sig över miljöns fysiska begränsningar” (Imsen, 2000, s. 195) vilket gör att omvärlden inte 

längre har någon makt över barnet. Här framkom att det är den fria leken under utevistelsen 

som dominerar och att det är just genom leken som pedagogerna anser att barn lär sig mycket 

i utemiljön. Även Drougge (1999) anser att leken skapar en drivkraft och nyfikenhet hos barn 

som skapar ett lärande och en kunskapsinhämtning. Pedagogerna ansåg att barn utvecklade 

sin förmåga att leka, sin sociala kompetens, sitt sociala samspel tillsammans med andra samt 

sitt lärande just genom leken. Även Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) menar att barn får 

pröva sina fysiska färdigheter i leken samtidigt som leken utmanar dem intellektuellt, 

språkligt, socialt och fysiskt/motoriskt. Det märktes tydligt under intervjuerna att pedagogerna 

ägnade en stor del av tiden utomhus till att utveckla barns lekskicklighet samt att hjälpa de 

barn som inte klarade av att leka eftersom de precis som Sandberg (2003) såg utomhusleken 

som väldigt viktig. Pedagogerna menade till och med att barn om de kan leka, är 

”lekskickliga” som de kallade det klarar skolan bättre eftersom det här hjälper dem att inte 

behöva oroa sig för utomhusvistelsen som just varit eller den kommande utomhusvistelsen, 

vilket skapar ett lugn och en trygghet hos barn. Vidare menade de att barn som är 

”lekskickliga” lättare kan koncentrera sig efter utevistelsen eftersom de då har fått göra något 

helt annat och har fått ha kul.   

 

Pedagogerna såg också att den motoriska utvecklingen och då främst den grovmotoriska 

utvecklingen som något väldigt viktigt som barn tillägnar sig under utomhusvistelsen. De 

menade till och med att detta var något som barn inte kunde tillägna sig på samma sätt utan att 

vistas utomhus. Det här eftersom utomhusmiljön ger barn tillgång till ett stort utrymme där de 

får springa, leka, klättra och hoppa eller som en av pedagogerna uttryckte det ”utomhus finns 

det utrymme för barnen att leka högljudda och vida lekar”. Även Lundegård, Wickman och 

Wholin (2004) lyfter fram att barns motoriska utveckling förbättras i utomhusmiljön. Här 

syntes det väldigt tydligt att pedagogerna värderade den motoriska utvecklingen som barn 

kunde få genom utemiljön, kanske främst eftersom de såg det som svårt för barn att få tillgång 

till detta i en annan miljö. 

 

Under intervjuerna framkom också att pedagogerna ansåg att utemiljön var värdefull för alla 

barn på grund av att alla sinnen får vara delaktiga i barns lärande i denna miljö. ”Naturmiljön 

bjuder på variationer i synintryck, dofter, rörelse, ljud och former och talar därmed till 

barnens alla sinnen på ett sätt som ingen annan miljö förmår.”(Lindblad, 1993, s. 17). Piaget 

behandlar något som han benämner scheman i sin teori. Piaget beskriver schemana som det 

inre mentala planet som barn skapar genom att lära känna den yttre verkligheten genom 

utforskande och handlande. Det som sedan ”fastnar” i dessa mentala plan bildar ett aktivt 

handlingsmönster som i sin tur binds samman i längre handlingssekvenser. Piaget ansåg att 
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barn har några medfödda scheman, de sensori – motoriska schemana. Karakterisktiskt för 

barns första scheman, de sensori – motoriska schemana är att barn med sina sinnen uppfattar 

yttre föremål eller personer och kan reagera på detta med hjälp av schemat. Vidare talar 

Piaget om att det finns kognitiva scheman. Dessa gör så att barnet kan tänka innan det 

handlar. Dessa scheman menar Piaget är viktiga i barns utveckling och lärande (Imsen, 2000). 

Här syns det alltså tydligt att även Piaget ansåg att det var viktigt att alla sinnen är delaktiga i 

inlärningsprocessen. Dessa scheman är också viktiga för att barn sedan enligt Piaget ska 

kunna använda sin gamla kunskap och skapa ny kunskap genom assimilation ackommodation 

(Imsen, 2000). Annars kommer inte någon ny inlärning att ske. Vidare betonade pedagogerna 

att denna miljö på grund av att alla sinnen får vara delaktiga i barns lärande och utveckling är 

viktig för de barn som har svårt att tillägna sig nya kunskaper och ett lärande på det 

traditionella sättet, det vill säga i klassrummet. Lindholm (1995) anser att pedagogerna i 

utemiljön kan skapa en bra kontakt med de barn som anses stökiga och okoncentrerade i 

inomhusmiljön. Detta eftersom barn i utomhusmiljön får ta tillvara på helheten av lärandet där 

alla sinnen är delaktig i processen, vilket inte går att förmedla genom den traditionella 

klassrumsundervisningen (Brügge, Glantz och Sandell, 2007). Detta skapar en effektivare 

inlärning och en säkrare förståelse hos barn (Lindholm, 1995). Granberg (2000) anser precis 

som pedagogerna att utemiljön stimulerar alla barn oavsett lärostil eftersom denna miljö ger 

dem en möjlighet att aktivera sig fritt och aktivera olika sinnen och muskler. Även Lindblad 

(1993) menar att barn har lättare att till sig och förstå det som händer i utomhusmiljön 

eftersom det som sker i denna miljö är väldigt konkret till skillnad från det som sker i 

klassrummet. Lindblad (1993) menar också att barn ”genom engagemang och egen aktivitet i 

viss mån kan förutsäga och påverka” (sid 11) denna miljö. Därför menade pedagogerna att 

utemiljön lämpade sig speciellt bra för att försöka skapa ett lärande för dessa barn eftersom 

utemiljön stimulerar barn till ett lärande. Vygotskji tar i sin teori upp något han benämner 

mediering. Det här handlar om att språkliga tecken blandas in i förhållandet mellan 

stimulering och handling (Imsen, 2000). Vygotskji trodde även han på stimuleringens 

betydelse i lärandet. Vidare menade pedagogerna att de ansåg att barn borde ha fler lektioner 

utomhus. De ansåg alltså precis som Granberg (2000) att utomhusmiljön kan ses som en 

”levande” lärobok i alla ämnen. Även Szczepanski (2008) menar att alla det är möjligt att 

”lyfta ut” alla ämnen från inomhusmiljön till utomhusmiljön.  

 

Lindblad (1993) anser att det är genom sina fysiska handlingar och aktiviteter som barn 

tillägnar sig nya kunskaper om omvärlden. Även detta berörde pedagogerna då de menade att 

barn genom att vistas utomhus lär sig att vara ute. Här menade pedagogerna att alla barn idag 

faktiskt inte har en kunskap kring hur man vistas utomhus. Kanske detta precis som 

Mårtensson (2004) beskriver beror på att synen på barns utemiljöer har ändrats. Och att 

utemiljön skolan erbjuder därför har blivit mycket viktig för barn. Pedagogerna ansåg att barn 

genom att vistas utomhus får en kunskap om hur de ska bete sig i skogen samt hur de ska klä 

sig när de vistas utomhus under olika årstider. För att barn ska kunna må bra i utomhusmiljön 

måste de få lära sig att klä sig på ett passande sätt beroende på temperatur och årstid (Nyhus 

Braute och Bang, 1997). Även pedagogerna var övertygade om att trivseln i utemiljön 

berodde mycket på om barn hade denna kunskap och såg det därför om viktigt att ge dem 
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denna kunskap. Vidare menade pedagogerna precis som Vygotskji att en utveckling och ett 

lärande sker hos barn när de får vara aktiva (Imsen, 2000). 

 

5.2.2 Lärandet och hälsan, hand i hand 

Utifrån intervjuerna med pedagogerna framkom att samtliga tycker hälsan och lärandet i 

utemiljön hör ihop. De menade att lärointentionerna och hälsointentionerna i utemiljön 

samspelar och kompletterar varandra, att de på många sätt hör ihop. Här menade pedagogerna 

att den fysiska aktiviteten som barn får tillgång till i utemiljön påverkar barns hälsa för att 

sedan även påverka deras lärande. Även Szczepanski (2008) ser kopplingen mellan de 

kognitiva och motoriska funktionerna som viktiga eftersom barn genom rörelse i utemiljön 

sedan kan koncentrera sig och genom detta prestera bättre. Här framkom att pedagogerna såg 

den fysiska aktiviteten i utemiljön som otroligt betydelsefull för barnen. Även Piaget ansåg att 

det krävdes att barn var aktiva för att lärande och en utveckling skulle kunna ske. Denna typ 

av kunskap där tyngden ligger i själva handlingen benämner Piaget operativ kunskap och 

menar att den skapas som ett resultat av assimilation och ackommodation (Imsen, 2000). 

Genom att barn får röra på sig i utemiljön över stor områden med få begränsningar får de ge 

utlopp för sin energi, vilket gör att de sedan lättare kan koncentrera sig och fokusera vid 

behov. Även Arnegård (2006) menar att den fysiska aktiviteten har stor betydelse i hur bra bar 

kan prestera i skolan. Vidare menar han att barn där de får vara fysiskt aktiva under 

läroprocessen presterar bättre och ser därför precis som pedagogerna detta som något viktigt. 

Vidare menar Imsen (2000) att Piaget ansåg att det händer något både i barnets intellekt och i 

den yttre miljön när ett lärande sker. Detta ” antingen genom att barnet gör något, leker något 

eller samverkar med någon”(sid 103).  

 

5.2.3 Utomhusvistelsens betydelse för hälsan 

I min studie framkom att pedagogernas hade hälsointentioner med barns utomhusvistelse. 

Pedagogernas avsikter med utomhusvistelsen var att barnen skulle få frisk luft och menade att 

det var därför de gick ut med barnen. Brügge, Glantz och Sandell (2007) menar att det länge 

setts som hälsosamt att vistas utomhus. Pedagogerna ansåg att barn behövde få frisk luft och 

rörelse efter att ha vistats inomhus. Szczepanski (2008) beskriver i sin studie att en av 

anledningarna till att pedagogerna väljer att undervisa utomhus är just på grund av att barnen 

får tillgång till frisk luft vilket gör att de orkar arbeta även i inomhusmiljön. Genom detta 

menade de precis som Szczepanski (2008) att barnen mår bättre och skapar sig en bättre 

livsstil vilket gör att barnen får en bättre hälsa. Här framkom det alltså väldigt tydligt att 

pedagogerna värderade utemiljön väldigt högt på grund av hälsoaspekten i denna miljö. Jag 

kunde också se att pedagogerna värderade att kunna vistas ute under de ljusa tiderna på dagen. 

Speciellt under vinterhalvåret. Här såg de den friska luften och ljuset i denna miljö som 

betydelsefulla.  

 

En annan aspekt som kom upp i fråga om pedagogernas intentioner med barns utevistelse var 

att de ansåg det viktig för barn att få komma bort från inomhusmiljön för att genom detta 

skapa en bättre, trivsammare och hälsosammare arbetsmiljö för dem. Detta eftersom de precis 

som Granberg (2000) ansåg att utomhusmiljön är mindre stressande för barn, vilket har en 

positiv inverkan på deras hälsa och välmående. Detta eftersom utemiljön är mycket större 
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med fria ytor till skillnad från inomhusmiljön som består av små lokaler, vilket medför en 

dålig luft och arbetsmiljö med en hög ljudnivå och ett störigt klimat. Här syntes det än en 

gång att pedagogerna värderade de stora ytorna som utemiljön gav tillgång till, här på grund 

av det välmående detta ger barn.  

 

Lindblad (1993) talar om något som benämns frirum och menar att det här är ett 

grundläggande behov hos barn. Detta eftersom det är genom sitt frirum som barn kan bearbeta 

informationen och förhållandet mellan sin inre och yttre verklighet. Även Szczepanski (2008) 

talar om frirummet som viktigt för barn och menar att det är viktigt att de ges tillgång till sitt 

frirum genom utomhusmiljön eftersom detta enligt honom ger barn en möjlighet till vila och 

koncentration, vilket sedan gynnar dem under hela deras skoldag. Det här något som 

pedagogerna nämner under intervjuerna, med något andra ord. Pedagogerna menar att 

utemiljön är viktig för barn för att det är där de ges en möjlighet till avkoppling samt att finna 

en inre ro. Här får barn en möjlighet att bearbeta det de varit med om under dagen och ”rensa 

hjärnan”. Pedagogerna pratar just om detta frirum trots att det sker med andra ord. Även 

Vygotskji tar i sin teori upp något som kan liknas vid frirummet. Han menade att det är 

språket som gör det möjligt för barnet att reflektera över sina handlingar, sig själv som person 

och individ (Imsen, 2000). Vidare beskrivs frirummet som ett ” utrymme vars funktion inte 

redan i förväg är definierad, utan där barnen får möjlighet att skapa och förändra platsen efter 

de förutsättningar som leken eller aktiviteten kräver.”(Lindblad, 1993, s. 13). Även detta berör 

pedagogerna när de talar om möjligheterna som finns för barn i utemiljön eftersom denna 

miljö stimulerar barn.  

 

5.2.4. Pedagogens roll 

Under studien framkom att pedagogernas intentioner med barns utomhusvistelse även 

handlade om omsorgsintentioner. Detta i form av att pedagogerna själva ska finnas där som 

ett stöd för barn under utomhusvistelsen och på olika sätt stötta barnen under tiden de vistas 

utomhus. Även Granberg (2000) anser att det är viktigt att pedagogerna är närvarande under 

tiden barn vistas utomhus. Detta eftersom det är pedagogerna som ska se till att barnen mår 

bra och trivs i utemiljön. Pedagogerna menade att det är viktigt att barn trivs, mår bra och 

känner en trygghet i utemiljön samt att de känner en tillhörighet till den övriga gruppen när de 

vistas utomhus för att de ska kunna skapa ett bra förhållande till utemiljön. Även Nyhus 

Braute och Bang (1997) anser detta och beskriver med hjälp av en kunskapspyramid (se figur 

3) hur barn ska lära sig att vistas i, trivas i samt skapa en god relation till utemiljön. Vidare 

framkom även under min studie att pedagogerna såg det som oerhört viktigt att barnen kände 

en tillit till dem som pedagoger samt att de kände en trygghet inför dem. Granberg (2000) 

anser att det är viktigt att pedagogerna intresserar sig för varje enskilt barn och dennas 

utforskande. Även pedagogerna påpekar detta och menar att det är deras ansvar att alla barn 

blir sedda och uppmärksammade under utomhusvistelsen. Pedagogerna nämnde också att en 

viktig del i utomhusvistelsen var att prata med barnen för att genom detta skapa sig en större 

kunskap om dem. Detta i sin tur resulterar i en bättre sammanhållning och gemenskap mellan 

barn och pedagog. Lindholm (1995) menar även hon att utemiljön skapar en bättre gemenskap 

mellan pedagog och barn på ett djupare plan.  

 



48 
 

I min studie framkom att pedagogerna ansåg sig ha en vägledande roll under utevistelsen. Här 

uppfattar jag det som att pedagogerna precis som Granberg (2000) menar att det är viktigt att 

de kan hjälpa barn att förstå och kunna tillämpa nya saker de kommer i kontakt med i 

utemiljön för att ett nytt lärande ska ske. Vidare uppfattade jag detta som att pedagogerna här 

försökte se vad barnen klarade självständigt och vad de behövde hjälp/vägledning med. Detta 

talar även Vygitskji om och benämner detta för den proximala utvecklingszonen. Här menar 

Vygotskji att det är skillnaden mellan vad barnet klara av med hjälp och vad denna klarar av 

utan hjälp och stöd som utgör den proximala utvecklingszonen(Imsen, 2000). Vidare talar 

pedagogerna om att de arbetar mycket med det sociala och tittar och observerar vilka barn 

som eventuellt behöver hjälp för att klara av det sociala under utevistelsen. Även här syns det 

kopplingar mellan pedagogernas arbete och Vygotskjis proximala utvecklingszon. Under 

intervjuerna såg jag att pedagogerna lade enormt stor vikt vid just det sociala och 

utvecklandet av barns sociala kompetens. Även Mårtensson (2004) menar att utemiljön är 

viktig för barns sociala utveckling och liv. Pedagogerna ansåg att mycket av tiden på 

fritidsverksamheten handlade just om det sociala och att en stor del av deras arbete låg just 

här. Här syns starka kopplingar till Vygitskji som även han ansåg att den sociala 

verksamheten var viktig i barns utveckling och lärande. Detta eftersom han menade att all 

intellektuell utveckling och allt lärande har sin början i en social aktivitet (Imsen, 2000). Att 

pedagogerna arbetade med det sociala under utomhusvistelsen genom leken var något som för 

mig kändes helt naturligt eftersom även jag anser att det fungerar bra att göra på det sättet. 

Det jag däremot reagerade på var att några av pedagogerna hade svårt att beskriva hur de 

gjorde detta. Återigen kunde pedagogerna berätta vad de gjorde men vissa av dem hade svårt 

att beskriva hur de gjorde. Kan det vara så att de återigen inte har reflekterat kring detta? Eller 

känner de en osäkerhet inför sitt arbete och hur de genomför det? 

 

Det var intressant att se att pedagogerna även försökte få barn att testa olika aktivteter under 

utevistelsen. Det märktes verkligen att pedagogerna arbetade mycket med detta. De beskrev 

till och med att de vid behov fick bryta barns olika aktivteter och lekar om de bara lekte eller 

gjorde samma sak hela tiden. Kanske de precis som det står i Skolverket (2007) ansåg att det 

är viktigt att de erbjuder barn en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid.  Vidare 

framkom att pedagogerna också såg det som sin roll att skapa en bra utemiljö till barnen. De 

ansåg precis som det står i Skolverket (2007) att fritidshemmets utemiljö ska vara utformad så 

att denna möjliggör en god varierad pedagogisk verksamhet som stödjer barnens lärande och 

utveckling både enskilt och i grupp. Här menade pedagogerna att barn skulle ha tillgång till en 

miljö med bra saker och bra material för att kunna trivas och utvecklas i denna miljö. ”Annars 

får barnen ingen stimulans” som de uttryckte det.  Även Lindholm (1995) anser att det är 

viktigt att barn har tillgång till en kvalitetsmässig utemiljö. Detta på grund av att utemiljön 

barn får tillgång till på skolan är väldigt betydelsefull eftersom denna skapar en referenspunkt 

för barns hela skolsituation. Det är också på grund av det som barns spontana berättelser om 

skolan handlar om vad som har skett under tiden de vistades i utemiljö (Lindblad, 1993).  

 

Förutom detta framkom också att pedagogerna ansåg att det var viktigt att de var delaktiga 

under utevistelsen, att de är med och leker och utforskar tillsammans med barnen. Det här är 

även något som Granberg (2000) tar upp och menar att pedagogerna ska vara med och 
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utforska, upptäcka, leka, uppleva och samspela tillsammans med barn. Under studien syns det 

verkligen att pedagogerna ser sin roll som väldigt stor och viktig under tiden de spenderar 

utomhus med barnen.  

 

5.2.5. Utformningen av utomhusvistelsen 

Under studien framkom även att pedagogernas intentioner med barns utomhusvistelse handlar 

om att göra deras utemiljö till en givande miljö samt att göra barns utevistelse till en givande 

del i verksamheten. Detta eftersom pedagogerna precis som Thomson (2009) såg utemiljön 

som en viktig läromiljö. Även Lindblad (1993) menar att skolgården är en viktig plats för 

barn eftersom denna utgör en referenspunkt för barnen och hela deras skolsituation. Vidare 

menar Thomson (2009) att det är viktigt att pedagogerna ser denna miljö som betydelsefull 

eftersom det är pedagogerna som till stor del utformar barns utemiljö. Här uppfattade jag det 

som att pedagogerna precis som Granberg (2004) ville ha en allsidig miljö för att barnen ska 

kunna utvecklas.  

 

Under intervjuerna framkom att pedagogerna trivdes med hur de arbetade utomhus. Trots 

detta framkommer det även under min studie att pedagogerna skulle vilja att utemiljön såg ut 

på ett annat sätt än vad den gör idag samt att de skulle vilja arbeta på ett annat sätt än vad de i 

dagsläget gör. Pedagogerna ansåg att det borde finnas mer naturinslag på skolgården där 

barnen spenderar största delen av sin tid utomhus. Det här eftersom de hade observerat att 

barn hellre leker med de ”lösa” materialen under utevistelsen än de ”fasta” materialen. 

Mårtensson (2004) beskriver i sin studie av barns skolgård liknande iakttagelser. Detta trodde 

pedagogerna berodde på att barn hellre leker med material de kan konstruera egna lekar med. 

Piaget såg den personliga och aktiva konstruktionsprocessen som viktig i barns lärande 

eftersom han ansåg att barn inte kunde ta emot information receptivt. På grund av detta ansåg 

han att de skulle skapa sin kunskap genom egen kraft och egna erfarenheter (Imsen, 2000). 

Även Lindblad (1993) menar att barn använder utemiljön i sina lekar och aktivteter på olika 

sätt samt omvandlar miljön för att denna ska passa leken. Vygotskji ansåg enligt Imsen (2000) 

att omvärlden inte längre har någon makt över barnet när barnet är i leken, att barnets 

handlingar lösgörs från den konkreta omgivningen och att det är därför som barnet i leken kan 

se ett eller flera föremål med sina sinnen men använda detta föremål till något helt annat än 

vad det är avsett för. Här kan barnet frigöra sig från allt det situationsbundna och ”tar själv 

kontroll på det inre planet i sin ”lek värld” genom roller och regler som det själv skapar.”(sid. 

195). Vidare ansåg Vygotskij att språket ”bidrar till att göra handlingarna mer oberoende av 

de konkreta förhållandena, så att det blir möjligt att hitta på saker som inte direkt hör till 

situationen.”(sid186). Kanske är det därför barn precis som pedagogerna uttryckte, tycker om 

att leka med de ”lösa” materialen. Lindblad (1993) menar också att barn gör på detta sätt på 

grund av att de ser utemiljön som en del av sin identitet.  

 

Pedagogerna tyckte att utrymmet de hade tillgång till i utemiljön var bra eftersom de ansåg att 

de hade stora ytor att vistas på. Detta till skillnad från Mårtensson (2004) som beskriver att 

barns utemiljöer idag minskas på grund av att de ses som för stora. Detta var inte något som 

pedagogerna gav uttryck för, utan tvärtom gav de uttryck för att ytorna var tillfredställande. 

Mårtensson (2004) beskriver också i sin studie att många skolor idag inte har en utemiljö i 
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anslutning till skolan på grund av den ändrade synen på barns utemiljöer. Inte heller detta var 

något som pedagogerna gav uttryck för, men jag kunde däremot se att pedagogerna gärna 

hade velat ha mer skogsområden i närheten av skolgården, eller om det fanns tillgång till detta 

vistas där mer med barnen. Här framkom att pedagogerna skulle vilja göra mer skogsutflykter, 

där de kunde ägna sig åt olika saker tillsammans med barnen.  

 

Under studien framkom att många av pedagogerna redan nu vistas ute med barnen en stor del 

av tiden på fritidsverksamheten, men trots detta gav de uttryck för att de skulle vilja vistas 

utomhus ännu mer än vad de gör. Sandberg (2003) och Lindholm (1995) beskriver i sina 

studier att fysiska miljöer såsom utemiljön, naturen och skogen verkar ha speciell betydelse 

från barndomen ända upp till vuxen ålder. Pedagogerna vill vistas mer utomhus eftersom de 

precis som Mårtensson (2004) anser att utemiljön är en väldigt viktig miljö där man kan nyttja 

de tillgångar som finns för ett aktivt lärande. Pedagogerna hade en önskan om att ständigt 

kunna tillaga mellanmålen ute, för att kunna spendera större tid utomhus. Hade de kunnat 

göra detta hade de också kunnat vara ute från det att barnen kom till fritids till det att de gick 

hem för dagen. Pedagogerna menade att det här inte var möjligt i dagsläget på grund av de 

stora barngrupperna eftersom det sågs som väldigt svårt att kunna tillaga mellanmålet till alla 

barn. Vidare menade även några av pedagogerna att detta inte var möjligt på grund av att de 

inte hade tillgång till material för att kunna göra detta, såsom grillar.  

 

Vidare framkom att pedagogerna skulle vilja kunna genomföra mer styrda och ordnade 

aktivteter med barnen. De skulle vilja kunna skapa olika aktivteter och lekmiljöer som barnen 

skulle kunna utnyttja under utevistelsen. Såsom skidlek områden och täljarskolor. De ville 

också kunna göra fler utflykter med barnen. Såsom att göra olika skogsutflykter samt besöka 

olika platser. När jag frågade varför de inte gjorde detta så fanns det återigen faktorer som låg 

bakom. Här handlade det återigen om att det på många sätt var omöjligt att genomföra 

ordnande aktivteter och utflykter på grund av de stora barngrupperna. Detta eftersom de då 

skulle behöva dela upp barngruppen, vilket inte alltid gick att göra på grund av att det fanns 

för lite personal att tillgå. Vidare menade de att det inte heller fanns tid till att planera och 

färdigställa aktiviteter till barnen. När det handlade om utflykterna de skulle vilja göra 

berättade pedagogerna att det var ekonomin som på många sätt satte stopp för detta samt 

tidsaspekten, det vill säga att barn kommer och går olika tider, därför blir det svårt att kunna 

genomföra olika utflykter. Förutom detta framkom också att barns utomhusvistelse styrdes av 

vilka inomhuslokaler det fanns att tillgå samt hur utemiljön såg och var utformad.  

 

Under studien framkom att pedagogerna skulle vilja arbeta mer som förr, då allt var möjligt 

på grund av att det var mer personal per barn samtidigt som fritidsverksamheterna hade bättre 

ekonomi. Trots detta uppfattade jag pedagogerna som väldigt positiva till sitt arbete och det 

märktes tyligt att de arbetade hårt för att ge barnen den bästa möjliga utevistelsen. Här 

märktes tydligt att de hade mottot att” allt går att lösa bara man försöker”.  

 

5.3 Slutdiskussion 

Under studien framkom att pedagogerna hade lärointentioner, hälsointentioner samt 

omsorgsintentioner med barns utomhusvistelse. Jag hade redan i början av studien aningar om 
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att pedagogernas intentioner med utevistelsen handlade mycket om lärointentioner, men 

däremot hade jag inte trott att så mycket av arbetet utomhus även handlar om hälso- och 

omsorgsintentioner. Detta var faktiskt något som förvånade mig till en början, men nu i 

efterhand när jag färdigställt studien kan jag se att alla dessa delar behövs för en bra och 

givande utevistelse och att dessa på många sätt hör ihop. Detta tror jag är värdefullt för mig 

som blivande fritidspedagog att ha en kunskap och insikt om. Genom detta kommer jag ha en 

vetskap om att utemiljön handlar om mer än bara lärandet som sker i denna miljö och att det 

krävs andra faktorer i form av hälso- och omsorgs faktorer för att ett lärande och en 

utveckling ska bli möjlig i denna miljö. Här har jag på grund av detta insett att arbetet under 

utomhusvistelsen var mycket mer komplext än jag tidigare trott.  

 

Min studie har varit väldigt givande för mig som blivande fritidspedagog. Nu har jag fått en 

större medvetenhet om värdet av att vistas utomhus med barnen vilket kommer hjälpa mig i 

min kommande yrkesroll. På grund av att jag har sett denna studie som givande att ta del av 

hoppas jag också att andra ser min studie som givande. Här syftar jag främst på andra 

fritidspedagoger, men även föräldrar till barn som vistas på fritidsverksamheten. Idag är inte 

barns utevistelse så prioriterad som jag tycker den borde vara på grund av den mångfald 

denna miljö erbjuder, men jag tror att denna miljö hade fått ett högre värde och en högre 

status om de personer som inte ser denna miljö som viktig hade tagit del av min studie. 

Genom detta tror jag att de hade skapat sig en helt annan syn kring betydelsen av det lärande 

och den utveckling som barn får tillgång till i utomhusmiljön. Att jag har fått ta del av andra 

fritidspedagogers intentioner med barns utomhusvistelse ser jag som otroligt betydelsefullt 

och givande även det. Genom detta har jag fått en kunskap kring hur de ser på 

utomhusvistelsen, sin egen roll samt det lärandet som sker i denna miljö. Jag har även fått se 

hur de arbetar utomhus, hur de skulle vilja arbeta utomhus samt vilka hinder det finns i deras 

arbete med barns utomhusvistelse. Detta har gjort att jag kommer ha en medvetenhet om detta 

när jag som färdig fritidspedagog kommer börja arbeta vilket jag tror kommer hjälpa mig 

mycket i min kommande yrkesroll.  

 

Studien har gjort att jag idag ser utomhusvistelsen och det som sker i utomhusmiljön som 

ännu viktigare än jag tidigare gjort. Jag har nu blivit medveten om att det lärande och den 

utveckling som barn får tillgång till genom denna miljö är svår att ge dem i någon annan 

miljö. Detta gör att jag kommer arbeta för att föra in så mycket som möjligt av utemiljön 

under barns vistelse på fritidsverksamheten när jag kommer ut som färdig fritidspedagog. Jag 

kommer också på grund av min nya insikt kring värdet i denna miljö arbeta för att kunna föra 

ut mer lektioner till utemiljön. Jag känner också starkt för att föra en talan kring vikten av 

utomhusvistelsen till mina kommande kollegor och arbetskamrater för att även de ska få en 

inblick i det som finns skrivet kring detta för att på så sätt även öka deras medvetenhet om 

utomhusmiljöns betydelse. Därför ser jag med spänning och en förväntan fram emot att få 

börja arbeta som fritidspedagog.  

 

5.4 Fortsatt forskning 

Under min studie där jag tolkat och skapat mig en förståelse av fritidspedagogerna intentioner 

med barns utomhusvistelse har många nya tankar och funderingar väcks. Det skulle vara 
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intressant att undersöka om utbildade fritidspedagoger har en annan syn på utomhusvistelsen 

och utomhusvistelsens betydelse för barns lärande än yrkesverksamma fritidspedagoger utan 

utbildning. Detta eftersom jag tror att utbildningen har en stor betydelse kring hur de ser på 

detta och hur mycket de i verksamheten faktiskt ordnar för en god och stimulerande utemiljö, 

där barn kan utvecklas och skapa sig nya kunskaper och färdigheter. Det hade även varit 

intressant att undersöka vilken skillnad det är i synen på utomhusvistelsen och dess betydelse 

för barn mellan ”vanliga” fritidsverksamheter och fritidsverksamheter på friskolor med 

utomhusprofilering där man vistas utomhus mycket mer. Allt detta hade varit intressant att 

göra vidare undersökningar kring.  
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Bilaga nr 1 

Intervjufrågor 

Dynamiska frågor: 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du varit verksam som fritidspedagog? 

 

Tematiska frågor: 

 

 Berätta, när du väljer att vistas utomhus med eleverna? Ge exempel.  

 Berätta varför du väljer att gå ut med eleverna. 

 Berätta, när skulle du vilja vistas utomhus med eleverna? 

 Kan du berätta hur du arbetar utomhus? Kan du ge exempel. 

 Berätta, hur skulle du vilja arbeta utomhus? Kan du ge exempel. 

 Berätta, anser du att du har möjlighet att arbeta på det sätt du skulle vilja arbeta utomhus? 

 Berätta, vilka faktorer i elevernas utveckling och lärande tror du påverkas av 

utomhusvistelsen? 

 Kan du berätta om du anser att utomhusvistelsen påverkar elevernas lärande och hur du 

ser på lärandet i utomhusvistelsen? 

 Kan du förklara hur du ser på fritidspedagogens roll under utomhusvistelsen? 

 Berätta, hur skulle du vilja att fritidspedagogens roll var under utomhusvistelsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


