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Sammanfattning 
Under vår utbildning har det varit ett mindre fokus på utomhusmiljön och hur vi 
fritidspedagoger kan arbeta för att stärka barnens motivation för utomhusaktiviteter. Det var 
något som vi även reagerade på under vår praktik, hur lite fritidsverksamheten nyttjade 
utomhusmiljön som de har tillgång till och utbudet av uteaktiviteter för barnen. Utifrån det vi 
fått se växte våra funderingar och frågor kring hur fritidspedagoger värdesätter 
utomhusmiljön och hur dem väljer att nyttja den under fritidstiden. Syftet med detta arbete är 
att öka kunskapen om hur pedagoger inom fritidsverksamheten arbetar för att motivera 
eleverna till deltagande av aktiviteter i utomhusmiljöer. Även med observationer belysa 
skolors olikheter av skolgårdar och tillgång till naturmiljöer. I vår undersökning använde vi 
oss av en kvalitativ metod som bestod av observationer och intervjuer. Vi valde två olika 
skolor där vi utgick ifrån frågeställningar som handlar om utemiljöns betydelse för 
fritidsverksamheten, pedagogers arbetssätt och deras åsikter gällande uteaktiviteter. Utifrån 
det samlade materialet bearbetar vi fram skillnader mellan skolor, pedagogers åsikter och 
utevistelsens betydelse i en bra utomhusmiljön. 
 
I resultatet får vi fram hur utomhusmiljön nyttjas på de båda skolorna, utomhusmiljöns 
betydelse för fritidsverksamheten och hur skillnaderna mellan skolor och deras olika 
arbetsmetoder ser ut. Det som också framkommer av resultatet var en svårighet rörande tiden, 
som fritidspedagogerna känner inte är tillräcklig för att kunna utforska olika utomhusmiljöer 
som finns runt omkring. Dessutom visar observationerna av de två skolgårdar deras olikheter 
gällande tillgången till naturmiljöer runt omkring skolområdet. Utomhusmiljön runt 
skolområdet har förändrats med åren och blivit mer begränsade, naturmiljöer runt om har 
blivit glesare på grund av att bostadsområden växer sig större. 
 
 
 
Nyckelord: Fritidshem, utomhusmiljö, samverkan och arbetssätt 
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1 Inledning                          

  
Redan från tidig ålder får många barn lära sig att vara utomhus och utforska olika slags 
utomhusmiljöer. Alla har sina egna upplevelser och åsikter om hur en bra utomhusmiljö ser 
ut och hur den bör användas för att bli mest givande. I skolan ligger fokus på nya kunskaper 
som ska läras ut vid skolbänken. Vårt fokus är på fritidshemmet och hur pedagogerna stärker 
motivationen till utevistelse i utomhusmiljön. Vi vill få mer kunskap om hur fritids arbetar 
med att lyfta fram utevistelsen och skapandet av nya upplevelser i olika utomhusmiljöer. Som 
det delvis kan se ut idag med digitala materiella saker, kan det ibland uppfattas som om att 
det blir en mer lockande aktivitet för vissa barn än att vara utomhus, Vårt arbete tar sin början 
i en undran om hur fritidspedagogerna upplever barnens motivation för utevistelse och till 
den utomhusmiljö som finns på fritidshemmen. Genom intervjuer och observationer av 
fritidshem och deras olika möjligheter till utevistelse kan vi diskutera hur utomhusmiljön, 
pedagogernas egna åsikter och värderingar påverkar verksamheternas nyttjande av utemiljön i 
det pedagogiska arbetet. 
 
Under de senaste åren har det enligt Fors (2001) skett en förändring på fritidshemmen. 
Fritidshemmen har ökat med större barngrupper och det har resulterat i att de skolbarn som är 
inskrivna på fritids tillbringar det mesta av sin fritid på skolgården. I Skolans och 
fritidshemmets uppdrag framgår det att utevistelse är en viktig del. Om uppdraget som 
beskrivs i läroplanen står det att om fritidshemmet låter eleverna få vistas i natur och 
samhälle ska även undervisningen på fritids stärka deras möjligheter att få vara delaktiga i ett 
förenings, kultur och friluftsliv. Eleverna ska dessutom få förutsättningar att kunna utveckla 
en allsidig rörelseförmåga genom att man deltar i fysiska aktiviteter och vistelse i olika 
naturmiljöer. Fritidshemmet ska även stärka förståelsen hur hälsan och vårt välmående 
påverkas positivt av att aktivera sig fysiskt (Skolverket 2017). Därför blir det viktigt att det 
finns bra utemiljöer i barn och ungas omgivning för det är en bidragande faktor till ett ökat 
välmående. Det vill säga en miljö som är stimulerande och väcker spänning, lust och 
nyfikenhet, där förutsättningar för utmaningar och fysisk aktivitet kan ta plats. Kort sagt en 
miljö där barn och unga får förutsättningar till egna konstruktioner att skapa och utforma 
platser och aktiviteter (Skolverket 2017).   
 
När det gäller forskning om barn och ungas utveckling visar det att miljön främjar deras 
hälsa, utveckling och lärande på flera olika sätt. Därför är det viktigt gällande skolgårdar att 
det finns olika utemiljöer som gynnar barnens allsidiga utveckling. Med andra ord erbjuda 
utemiljöer och friyta som uppmuntrar till lek, vilda aktiviteter, grön växtlighet och även plats 
för stilla samtal och enskildhet. Friytan är den yta som barnen använder på egen hand för lek 
och andra aktiviteter under skoltid men även på fritiden (Boverket 2015).  När det kommer 
till främjande och stimulerande fysisk aktivitet har det blivit viktigt i och med att barnens 
stillasittande har ökat mer. Därför bör verksamheten och aktiviteterna på skolgården vara 
något som motiverar barnen och deras fysiska förmågor och uppmuntran till att delta i 
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aktiviteter. En bra utemiljö är en miljö som lockar barnen till aktiviteter och att de finns 
aktiviteter som passar alla (Larsson, Norlin och Rönnlund 2017). 
  
Som tidigare nämnts med att stillasittandet har ökat bland barnen är även något som Brugge, 
Glantz och Sandell (2011) påtalar. Som det ser ut i dagens samhälle är konkurrensen mellan 
det materiella digitala och utomhusvistelsen, vilket är en av anledningarna till att många barn 
spenderar mycket tid inomhus. Det är vårt samhälle som styr och bidrar till kraven på den 
yngre generationen måste anpassa och forma sig för att fungera ute i samhället. Ansvaret 
ligger på oss vuxna att utvidga barnens miljö där de utvecklar förståelse och kunskaper kring 
olika livsvärden och verkliga upplevelser där intryck och känsla kan kopplas till verkligheten. 
Samtidigt tydliggöra skillnaden mellan hur upplevelser i verklighet och konstlade upplevelser 
via tv-spel ser ut och känns.  
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2 Syfte 

Syftet är att öka kunskapen om hur pedagoger inom fritidsverksamheten arbetar för att 
motivera eleverna till deltagande av aktiviteter i utomhusmiljöer. Även med observationer 
belysa skolors olikheter av skolgårdar och tillgång till naturmiljöer. 
  

2.1 Frågeställning. 

  
- Hur ser utomhusmiljön ut och hur nyttjas den av fritidsverksamheten? 
  
- Vilka åsikter om utomhusaktiviteter uttrycker fritidspedagogerna? 
  
- Hur arbetar fritidspedagogerna för att stärka elevernas intresse för utomhusmiljön? 
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3 Bakgrund. 

Vi lever i Sverige som är ett land med allemansrätt som även Lundegård, Wickman & 
Wohlin (2004) tar upp och beskriver om vår stora tillgång ser ut till natur av olika slag. För 
många av oss människor är naturen en plats där vi kan koppla av och hämta ny energi, som 
exempel att njuta av naturen, plocka blommor, svamp och bär. Det medför dessutom en 
positiv påverkan på oss människor och stärker liksom den mentala och fysiska hälsan, som 
exempel att ta en promenad i naturen för att återhämta sig. 
Längre tillbaka i tiden har vi haft en annan syn på naturen som har förändrats genom tiden 
menar Johansson (2007). Om vi backar tillbaka i tiden sågs naturen som en skrämmande plats 
fylld med faror, men behövlig för överlevnad. Naturskogens terräng uppfattades som svår och 
ansträngande att röra sig i men ansågs stärkande för hälsa, moral och blev en symbol för det 
främmande och vilda. Denna syn ändrade sig senare med tiden och naturmiljön blev en plats 
som upplevdes som drömmande och romantisk då den beundrades och blev en inspiration 
som bidrog till sinnesstämning. Därifrån tills idag har naturlandskapet blivit en plats för 
fritidsintressen, där en stor yta kan nyttjas med båtliv, camping, skidor och liknande 
aktiviteter. I dagens samhälle finns en bekvämlighet och trygghet till olika prylar som gör att 
valet att testa ett enklare liv nära naturen och äventyr inte blir lika lockande (Johansson 
(2007).  
Samtidigt i dagens skola och fritidshem har det också skett en förändring. Man har inte ofta 
möjligheten till att gå iväg till skogen, lekpark och andra utemiljöer. Fors (2001) tydliggör att 
på grund att barngruppernas ökning och det är färre vuxna blir man istället hänvisade till 
skolgården 

3.1 Årstider och utomhuslek 
Med att samhället förändras och intresset för användandet av de materiella tingen ökar 
nämner Mårtensson (2004) att tiden mellan inomhus och utomhusmiljön påverkas och 
omvärderas. Det materiella digitala sakerna blir mer lockande att använda under sin fritid och 
för vissa svalnar engagemanget för utomhusaktiviteter och prioriteras bort. Med våra årstider 
och varierande klimat är något som kan bidra till ett avgörande val för hur anpassningarna till 
naturmiljön görs. Det vill säga om det är sommar eller vinter, varmt eller kallt. Som en följd 
av detta gör att det blir en självklarhet för den nya generationen att leva mer isolerad från 
naturens oberäkneliga klimat under årstiderna. Samtidigt börjar utomhusmiljön och dess 
förutsättningar på senare tid kopplas ihop med olika utförliga aktiviteter där utrustning, plats 
och planering krävs. Av den anledningen blir engagemanget till att ge sig ut för att vistas i 
olika naturmiljöer mer en känsla av ett projekt som ska utföras. Om man backar tillbaka till 
70-talet när boytan i hemmen var mindre var det en mer naturlig sak att barnen skulle gå ut 
och leka där lekytan var störst (Mårtensson 2004). I nutid finns det många barn och unga som 
drabbas av den stadsbebyggelse som den ser ut idag med minskade områden gällande 
närmiljön till bra utemiljö. Det är något som kan påverka deras hälsa negativt och bidra till att 
den blir sämre framöver med tiden. Med en tät stadsbebyggelse blir möjligheterna för 
rörligheten ute till grönområden begränsade. För att ge barn och unga de bästa 
förutsättningarna behöver vi bevara och utveckla utemiljön (Boverket 2015).   
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 De utemiljöer som barn och unga söker sig till är enligt Boverket (2015) där fysiska 
utmaningar erbjuds och sociala kompiskontakter finns. I samband med fysiska utevistelser i 
olika utemiljöer hjälper den till att påverka barn och ungas uppbyggnad av framtida hälsa, 
tillfredsställelse och engagemang för sin egna gemensamma och kroppsliga omvärld. En 
tillfredsställande miljö upplevs som trivsam och ger bra upplevelser. Under barnens uppväxt 
har leken en viktig roll för deras utveckling. Genom den glädjefyllda och uppmuntrande 
leken i vardagen medför bra förutsättningar i att träna den sociala förmågan, men också för 
återhämtning och tillfredsställelse. Utemiljön är den plats där barn möts, leker och bygger ett 
socialt nätverk och blir därför viktigt att fylla upp det behov som finns med bra utformade 
mötesplatser i utemiljön. Den fysiska aktiviteten som tar fart utomhus är bra för barnens 
kroppsuppfattning och motoriska färdigheter. I vardagen behöver barn och ungdomar fysisk 
aktivitet minst en timme per dag men som det ser ut idag har den fysiska aktiviteten minskat. 
De barn som har aktiviteter bli oftast skjutsade till dem och orsaker till detta kan vara mycket 
trafikerade vägar, bristen på säkra cykel och gångvägar. Som följd av att stillasittande 
aktiviteter har ökat tillkommer risker och som kan bli en bidragande faktor senare framöver 
till att drabbas av kroniska sjukdomar (boverket 2015). 
 
 
 

Den del av fysiska aktiviteten som alltid finns med i vardagslivet för barn är att förflytta sig 
mellan olika platser eller lek (Boverket 2015). Enligt Kylin (2004) bör fokus på 
utomhusmiljön läggas vid barnets egna uterum där lekar tar vid och bidrar till nya upplevelser 
och inte bara platser som är utformade för lek som exempel lekplatser. När det handlar om 
leken kan den ses som en luststyrd aktivitet som Mårtensson (2012) nämner har ett egenvärde 
som barn ägnar sig åt för att det är roligt. I utomhusleken tillkommer det dimensioner som 
hänger samman med att det utspelar sig i en mer främmande, öppen och oförutsägbar 
omgivning än inomhusleken. När leken tar plats innehåller den också emotionellt laddad 
rörelse från det som är mer bekant mot det som är mer okänt. Lekar där det emotionella visar 
sig mer tydligt är i rollekar, med olika känslomönster som utspelar sig under lekens gång. I 
lekens vidlyftighet skriver Mårtensson (2012) om den fysiska rörligheten och den mentala 
rörligheten och därav händelserna som utspelar sig i omgivningen. Ett exempel kan vara med 
mycket spelrum och som erbjuder leken nya invändningar som exempel snön som faller eller 
ett barn som springer förbi.  
 
  

3.2 Styrdokument 

I läroplanen för grundskolan och fritidshemmet kan vi läsa om vad fritidshemmet ska erbjuda 
när det gäller utevistelse och arbetet med olika naturmiljöer i olika förhållanden. Vi kan läsa 
följande i läroplanen för grundskolan, Skolverket (2017s.26–27) vid kapitel 4. fritidshemmet: 
  
I natur och samhälle ska barnet få kunskap i: 
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●     Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid 
och rekreation. 

●     Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 

  
I lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse ska barnet få förutsättningar för: 

●     Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i 
olika väder. 

●     Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen 
och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. 

●     Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. 
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

●     Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan 
fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. 

                                                                                                                  (Skolverket 2017) 
  
Här framgår syfte och mål gällande utomhusmiljön och hur fritidsverksamheten bör arbeta 
kring den punkten. Vi kan läsa och förstå vad eleverna kan utveckla för kunskaper och 
erfarenheter av dessa mål 
 
  
  

4 Forskning/Litteratur 

4.5 Människans uppfattning av naturen 

I naturen och utemiljön nämner Szczepanski (2013) att samverkan mellan människor och 
miljö måste ske utifrån ett kroppsligt, intellektuellt och känslomässigt perspektiv. Från 
barndomen och framåt byggs människans kunskap på med mer upplysning och fakta om 
naturlandskapet. Med den kunskap som barnen får av vistelsen i naturen bidrar till en bättre 
förståelse beroende på hur deras sinnen aktiveras och integreras. Dessutom kan människans 
förhållande till naturen och uttryck för den naturliga synen och naturumgänget enligt Halldén 
(2011) ses som en tankefigur som kan vara grundläggande för sitt tänkande. I den närhet som 
människan har till naturen finns även språket kvar och dess metaforer.  
 
Under barnens uppväxt är de i behov av en plats där de erbjuds ett aktivt och lekfullt liv som 
ger både nya upplevelser och erfarenheter. Där kan även den byggda miljön som exempel 
skolan har att erbjuda, en viss naturmiljö och större platser utomhus vilket gör att barnen får 
chansen att få röra på sig mer (Mårtensson, Jensen, Söderström & Öhman 2011). Skolor som 
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har mer lekytor i en mer naturlik utomhusmiljö med träd, buskar, kullar och växtlighet gör att 
det leder till att barnen rör på sig mer och blir mer fysiskt aktiva. 
  

 

4.1 Miljöns betydelse för lärandet 

Den snabba utveckling som sker inom det digitala materiella sakerna och växande antalet 
invånare i tätorterna beskriver Szczepanski (2013). Det kan vara en av anledning till att 
människor inte har samma direktkontakt till naturmiljön som förut. Det gör att många i 
dagens yngre generation har en annorlunda bild av naturmiljön och känslan för verkliga 
landskapet påverkas och försvagas. En orsak till som kan påverka människors möjligheter till 
att röra sig ute i naturen nämner Björklid (2005) är att vi bygger bort utemiljön med 
bostadsområden. I läroplanen betonas vikten av att elever ska erbjudas fysiska aktiviteter i 
olika naturmiljöer och att hälso-livsfrågor ska uppmärksammas för att ge eleverna kunskap. 
Vi får inte heller glömma att naturens betydelse spelar en stor roll för utomhusaktiviteter 
skriver Björklid (2005) och att lekaktiviteter ökar med miljöns komplexiteter och möjligheter 
att få leka. Barn vill ha komplexa och spännande miljöer istället för de traditionella lekplatser 
som vanligtvis erbjuds. Naturmiljön har en värdefull källa för lärandet men inte minst genom 
att den erbjuder skilda lekmönster för barnen. Natur och skog erbjuder mycket mer utrymmen 
för tolkningar och möjligheter att kunna variera lekarna och fysisk aktivitet. Tilläggas kan när 
det handlar om barndomens landskap bör den vara försedd med stort utrymme för barnets 
intellekt, känslor och kropp skriver Grahn (2010), vilket betyder att det som finns att erbjuda 
i miljö och aktivitet ska väcka både barnets intresse och bidra till ett deltagande. Utifrån det 
bör det finnas ett tidsrum för barnet, att i leken och lärandet få tid till genomförandet av lek, 
aktivitet för att uppfatta, tolka och göra nya upptäckter ostört. 
 
Det lärandet som framkommer i leken är inte bara något som sker på ett ställe utan det sker 
hela tiden både i formella och informella lärandemiljöer som exempelutomhusmiljö. 
Utomhuspedagogiken beskrivs som ett pedagogiskt förhållningssätt. Den växlar mellan 
upplevelser och reflektion baserat på upplevelser i verklig miljö. Dessa upplevelser har sin 
utgångspunkt i olika utomhusmiljöer.  Det formella lärandet är mer målinriktat som 
undervisningen i skolan medan det informella är det vardagliga lärandet som sker exempelvis 
i leken. Oftast är leken och lärandet oskiljbara i barnens värld, det vill säga att leken har en 
ganska stor betydelse i barnens lärande. Barnen utvecklas både socialt, motoriskt och 
känslomässigt genom att leka.  När det sker ett lärande som är utanför skolans väggar, 
informellt lärande, baserat på olika perspektiv ser man det som en utjämnande kunskapsform 
där man fyller ut det teoretiska lärandet (Mårtensson, Jensen, Söderström & Öhman 2011). 
Genom denna metod använder man sig av naturen och kulturlandskapet för att berika 
undervisningen. Tanken med att använda utomhusmiljön är att det är ett sätt att lära sig från 
verkligheten direkt och det är i sitt naturliga sammanhang. Utifrån det ökar kunskapen om 
miljön och livet i stort. Det stärker även motivationen hos barnen och bidrar till en mer 
effektiv undervisning. Utomhuspedagogiken skapar dessutom möjligheter för andra 
undervisningsformer istället för att endast ha den traditionella undervisningen. 
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4.2 Skolgården 

Skolbyggnader och skolgårdar som Larsson, Norlin och Rönnlund (2017) skriver om var 
uppförda under olika tidsperioder och var till en början lika utformade men under senare år 
börjat skilja sig stort åt. Det är en stor variation och mångfald om man tittar på Sveriges 
skolgårds historia. Även inom en och samma skola kan spår visas från olika tidslinjer, 
exempel delar som är äldre och igenvuxna eller gamla odlingar jämsides med utformningen 
av en modernare skolgård med lekställningar och sandlådor. 
Som tidigare nämnts är skolgårdarna till stora delar väldigt lika skolgårdarnas utformning 
som uppkom i samband med skolans införande som Larsson, Norlin & Rönnlund (2017) 
skriver. Det vill säga att skolans skolgårdar består av stora lekytor med lekutrustning och viss 
växtlighet. Skolgården anses ha en stor betydelse för utvecklingen av sociala relationer och 
social kompetens. Här får elever lära sig att samarbeta, utveckla sin sociala kompetens och 
samtidigt skaffa sig vänner vid uteleken på skolgården. Skolgården beskrivs som en plats där 
elever får mötas och ska vara en plats där det inte förekommer någon mobbning, kränkande 
behandling eller uteslutning. När det sker sociala möten på skolgården och barnen får 
möjlighet till delaktighet som skolgården erbjuder blir skolgården en verksamhet som är 
socialt utvecklande. Utformningen av utemiljön har direkt betydelse för hur barnen leker och 
den mängd av fysisk aktivitet som de får. Utifrån det ser vuxna till att barnen är ute mer om 
utemiljön är av en god kvalitet. Mårtensson (2004) syftar på att rasterna på skolan ger cirka 
40 % av den daglig fysisk aktivitet men det kan även variera. Om skolgårdarna hade mer 
grönytor visar det sig att barnen blir mer motiverade till att vara ute och blir mer aktiva under 
både raster och fritids. Gröna områden och fria ytor är något som lockar barnen till fysiska 
aktiviteter. 
  
En fri yta ska ha en bra storlek, utformning, säkerhet och vara tillgänglig med förutsättningar 
att kunna bedriva utomhusverksamhet. Fördelarna med denna typ av yta är att den kan 
användas till lek, rekreation, fysisk aktivitet och pedagogisk verksamhet som skolform 
(Boverket 2015). När det handlar om skolgårdar finns många fördelar med skolgårdar och 
miljön runt omkring skriver Osswald (2015), som barnen kan utforska och vistas i på rasterna 
under skoltid och på fritids. Tilläggas bör att skolgårdens utemiljö inte får riskeras att bli 
symbol för en rastplats för aktiva och energirika barn med mycket spring i benen, för att de 
inte klarar av dem lugna aktiviteter inomhus. Skolgårdsmiljö som finns bör värdesättas på ett 
bra sätt för den inbjuder barnen till mycket mer än vad som kanske tolkas utifrån. Faktum är 
att skolgårdens yta som finns är en plats där fantasilekar kommer till liv och utvecklas, 
skapande, aktiviteter, hantverk, experiment, rörelse, matlagning och mycket därtill. Det blir 
tydligt att skolgårdens område förklarar Björklid (2005) är den miljö där barnen kan 
bestämma som mest och det vill säga aktiviteter som sker under raster. Skolgården kan även 
ses som en resurs för lärande samt en plats för barnen att kunna träna in sig i att förändra och 
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påverka sin framtid. Samtidigt kan det tillsammans ses på hur lärande kan främjas med 
läroplanens intentioner. 
 
  

4.3 Granskning av skolgårdar 

Många skolgårdar går att förbättra anser Osswald (2015) med enkla medel. Innan man börjar 
se över skolgården är det viktigt att titta på vad det finns som redan fungerar. Det bör även 
tittas på vilka delar av skolgården som eleverna trivs på, vilka delar som används till fysiska 
lekar och vart barnen lekar sina fria lekar. Samtidigt är bra att även ta emot önskemål från 
eleverna på hur skolgården går att utvecklas. Istället för att fråga vad barnen vill göra på 
skolgården, bör frågan handla om vad de vill ska tillkomma för att det ska bli lättare att kunna 
realisera deras önskemål. Många skolgårdar har för det mesta mycket gemensamt när det 
kommer till materialitet uppger Larsson, Norlin och Rönnlund (2017) men att det kan skilja 
sig mellan kommuner, att inom en och samma kommun kan skillnaden bero på exempelvis 
geografiskt läge. Skolor i innerstaden är ofta små och slutna medans skolor som ligger i 
ytterområden och på landsbygden kan vara stora till ytan med bättre erbjudande om tillgång 
till naturmark. Skillnaderna relaterar även till skolornas ålder, om det är nybyggda skolor 
eller som funnits i årtionden. 

4.4 Aktiviteter 

Utomhuspedagogik handlar inte bara om att lära sig om naturen skriver Lundegård, Wickman 
& Wohlin (2004). Genom att använda sig av utomhuspedagogik stärks elevernas inlärning i 
alla ämnen. Det innebär även att man skapar utomhusaktiviteter där moment kopplas 
tillsammans med det andra moment som arbetas med i klassrummet kan eleverna 
sammankoppla natur och ämnen tillsammans. Det behöver inte alltid vara exakt som i 
planeringen men att aktiviteterna kan av det slag som förstärker reflektionen runt ämnen som 
undervisas i skolan. Det vill säga som att diskutera miljöproblematik utomhus runt en eld än 
att sitta i klassrummet. Utomhusaktiviteter som innefattar skapande arbetet och lek har en stor 
betydelse i det aktiva lärandet skriver Osswald (2015). Eftersom skapande verksamhet är ofta 
förknippad med lust och det ger många möjligheter för pedagoger. Med hjälp av skapande 
arbete kan pedagoger dessutom konkretisera några teoretiska ämnen som exempel 
multiplikation. Av genomförda utomhusaktiviteter som handlar om skapande, får eleverna 
frisk luft, röra på sig mer och det blir mindre att städa för både pedagoger och elever. Det är 
även bra att använda sig av material som naturen kan bryta ner. Dessutom nämner Osswald 
(2015) att fritidshemmen har en viktig roll här som de ska uppfylla och det sker genom att 
stötta eleverna i lekens utveckling. I artikeln Hälsofrämjande äventyr med naturen som 
distraktion beskriver Mårtensson (2012) att vuxna inte endast kan utgå med förklaringar utan 
måste även verka i lekens centrum för att stödja samspelet mellan barnen i olika lekmiljöer. 
Den fysiska miljön hör till denna periferi som vuxna kan laborera med och där naturen spelar 
en viktig roll för att öka barnens handlingar i vardagssituationer. Ytterligare är att en del 
forskning visar att eleverna utvecklas positivt genom lek. Genom leken lär eleverna att 
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samarbeta med varandra och kompromissa, dela med sig, vara empatiska, att följa regler och 
vänta på sin tur. Samtidigt i allt detta som sker lär eleverna sig att utveckla sitt språk. 
När man arbetar aktivt med gruppstärkande lekar, samarbete och fokus på att det ska vara 
roligt ökar chanserna till att det sociala klimatet byggs upp i elevgruppen. I elevernas lek med 
varandra skapas möjligheten att öva på sociala färdigheter och förmågan att kunna diskutera 
med varandra. 
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5 Metod 

Inför examensarbetet var vi överens om vad vi ville skriva om. Utifrån vårt huvudämne valde 
vi mellan kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod. Den metod som vi ansåg vara bäst 
för vår datainsamling var kvalitativ undersökningsmetod och observation. Vi kom fram till att 
genom intervjuer blir förutsättningarna att gå djupare in på svaren som kommer med 
följdfrågor och får då mer förståelse för pedagogers arbetssätt till utemiljön. Med att göra 
observationer kunde vi få en överblick på hur skolgårdarna ser ut. Syftet med intervjuerna är 
att lyfta fram hur pedagogerna arbetar med att stärka barns motivation för uteaktiviteter och 
utomhusmiljön.  

5.1.1 Undersökningsmetod 

Vi har valt att göra intervjuer som är en kvalitativ undersökningsmetod där vi vill ta reda på 
om pedagogers arbetssätt, åsikter och hur utemiljön ser ut. 
Björkdahl Ordell (2007) beskriver att kvalitativ metod kännetecknas av samtal och intervjuer 
där respondenterna själv får formulera sina svar och gå mer in på djupet. Exempel om det är 
något som respondenterna brinner för eller som forskaren vill utveckla mer. När man gör en 
undersökning med kvalitativ metod kan man använda sig av fenomenografisk ansats 
(Kihlström 2007). Med denna ansats tar man reda på hur respondenterna uppfattar olika 
aspekter av sin omvärld. Dessa uppfattningar är olika för olika respondenter och handlar inte 
om hur något är utan handlar mer om uppfattningar och tolkningar. 
  
Vi gjorde muntliga intervjuer på två olika skolor i Umeå med fyra verksamma 
fritidspedagoger från olika arbetslag på båda skolorna. Inför intervjuerna förberedde vi frågor 
som vi ansåg kunde ge oss svar på våra forskningsfrågor som vi använde oss av vid 
intervjuerna. 

5.1.2 Observation 
Observation är den del av pedagoger yrkesvardag. När man observerar och sedan kopplar 
ihop de med aktuell forskning ökas den egna kunskaper om olika delar av barnens utveckling 
och lärande. Observation är ett bra exempel på hur teori och praktik hör ihop (Dimenäs 
2007).  
Vi besökte skolorna under dagtid när barnen var ute och lekte. Under observationen använde 
vi oss av ritblock för att skissa av skolgården samt tog kort på lekytor som vi uppfattade som 
mest intressanta för barnen.  
  
När vi observerade skolornas skolgård tittade vi på hur skolgården var utformad och vad som 
fanns på skolan. Vi gick runt på skolgårdarna och tog bilder på deras olika lekytor. Vi var 
väldigt noggranna med att ta bilder på själva lekytorna och inte få några barn med på 
bilderna. När vi gick runt diskuterade vi vad som skulle kunna göras om eller läggas till för 
att utveckla miljön till mer spännande plats. Vi ritade samtidigt en skiss över skolgården och 
ytorna runtom. Med observationen som gjordes kunde vi få fram ett resultat kopplat till vår 
forskningsfråga 1 (sid 16).  
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5.2 Urval 

Vi valde att göra intervjuer på två skolor där ingen av oss har varit på. Vi båda kände att det 
passade bättre att intervjua på två nya skolor och inte på skolorna vi hade gjort vår praktik, 
där vetskapen om hur pedagogerna arbetar redan finns Med att välja två olika skolor kunde vi 
genom intervjuer och olika utemiljöer ta reda på vilka skillnader det fanns mellan skolorna. 
Utöver intervjuerna valde vi även att observera skolgårdarna för att se vad som erbjuds och se 
om det fanns skillnader mellan skolgårdarna och jämföra. 
  

  

5.3 Intervju 

Vi började med att höra av oss till två olika skolor för att höra om vi fick komma för intervju 
och bestämde därefter en tid för genomförandet av intervjun. Pedagogerna valde själva vilka i 
arbetslaget som skulle intervjuas och av en ren slump blev det en man och en kvinna på 
vardera skolan. Vi tydliggjorde både i telefon och via missivbrev att detta var frivilligt och att 
pedagogerna fick avsluta intervjun är som helst. Intervjuerna genomfördes med två 
pedagoger samtidigt på varje skola men med var sin pedagog i varsitt rum. Valet med att 
välja pedagoger från olika fritidsavdelningar var för att höra skillnader på hur de arbetar i 
arbetslagen. Intervjuerna tog cirka 20 - 50 min vardera. Det breda tidsperspektiv som blev 
berodde på att en av oss var ovan med personliga intervjuer och svårigheter att komma på 
följdfrågor. Den andra av oss började intervjun med att småprata om diverse saker som inte 
hade med arbetet att göra innan intervjun började. Det var för att skapa en mer avslappnad 
stämning för att sedan börja med intervjufrågorna. 
  
  

5.4 Beskrivning av respondenterna 

Gunvor jobbar på skola A och har under sin tid som fritidspedagog arbetat på fem olika 
fritidshem och fått tagit del av flera olika typer av utomhusmiljöer runt skolgården. 
  
Janne har sommarjobbat och gjort praktik på olika fritidshem men har sedan hans examen 
jobbat på skola A och jobbat där i 19 år. 
  
Inger jobbar på Skola B och har jobbat som fritidspedagog i 18 år. Under sin tid har hon varit 
på tre olika fritidshem. Hon har både arbetat på skola med stora barngrupper och två mindre 
skolor med mindre barngrupper. 
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Nils är egentligen förskollärare och dramapedagog. Han har jobbat på daghem i många år och 
har sen frilansat mellan jobb tills han fick en anställning i Umeå kommun 1999. Han har 
jobbat på andra fritidshem och började jobba på skola B 2002. 
  
 
  

5.5 Datainsamling och databearbetning 

Efter den kvalitativa undersökning som genomfördes av intervjuer som spelades in med 
ljudinspelare, började vi bearbeta det insamlade materialet. De intervjuer som gjorts överförs 
från tal till skrift och därefter analyseras. Hur en transkriberad intervju är gjort har betydelse 
för hur den kommer tolkas och uppfattas (Dovemark 2007). 
  
Kodning: När vi transkriberade våra intervjuer valde vi ut vad vi tyckte var relevant till vårt 
arbete och plockade bort det som inte var relevant. Det gjorde vi för att få materialet mer 
hanterbart. Även för att kunna använda materialet på bästa sätt och koppla det till 
bakgrunden. För att få fram det som var mer centralt till våra frågeställningar läste vi igenom 
vårt material. 
  
Tematisering: Det är ett steg som kommer efter kodning. Det går antingen att kategorisera 
eller tematisera den reducerade datan utifrån ett valt perspektiv. Vi valde att använda oss av 
tematisering för att kunna finna den mest värdefulla datan dvs, vad som hör ihop, vad vissa 
tankar kan stå för och om det går att sammanfatta i olika teman. När vi hade gjort en kodning 
av våra intervjuer valde vi att kategorisera materialet från våra respondenter. Det är som ett 
slags sorteringsarbete för att kunna finna kopplingar som finns till bakgrunden för att kunna 
arbeta fram ett perspektiv till våra frågeställningar. 
  
Summering av data: För att man ska kunna dra en slutsats är det viktigt att huvudsakliga 
mönstren som finns ska representera materialet som är våra intervjuer. Det vill säga att, om vi 
ska kunna dra slutsats krävs det att vi har den data som har betydelse för våra 
frågeställningar. Detta görs för att vi ska få en samlad beskrivning av vår studie där resultatet 
av intervjuerna integreras tillsammans med bakgrunden och tidigare forskning. Vi valde att 
göra vår studie med kvalitativ intervjumetod eftersom vårt syfte är att öka kunskapen om hur 
pedagoger inom fritidsverksamheten arbetar för att motivera eleverna till deltagande av 
aktiviteter i utomhusmiljöer. 
(Lindgren 2014). 
 
 
 

5.6 Etiska överväganden 

Inledningsvis fick pedagogerna först läsa ett missivbrev där det stod vilka vi är, vad vår 
forskning handlar om och hur materialet kommer bearbetas för att sedan raderas. I brevet står 
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det förklarat att det skrivna materialet kommer vara helt anonymt. Därefter började vi 
intervjun. 
Enligt vetenskapsrådet ska den som håller i intervjun förhålla sig till etiska principer som ska 
följas. Dessa etiska principer ska skydda individer som intervjuas. 
 
Informationskravet: Den person som gör forskningen ska informera de som är berörda av 
den aktuella forskningens syfte. Vi hörde av oss via telefon till skolorna, berättade om vårt 
examensarbete och vad det handlade om. Därefter frågade vi om möjligheten till att få 
komma och intervjua. Vi var tydliga med att det som spelades in under intervjun var något 
som enbart vi skulle lyssna på och bearbeta för vårt arbete. 
 
Samtyckeskravet: De som deltar i undersökning får själv välja om de vill vara med eller 
inte. Respondenterna fick läsa missivbrevet innan vi påbörjade våran intervju. De fick 
därefter avgöra själv om de ville delta eller inte.  
 
Konfidentialitetskravet: De personer som deltar i en undersökning/intervju ska få bästa 
konfidentialitet som möjlighet. Personuppgifterna ska förvaras på ett bra sätt så att obehöriga 
inte kan ta del av den. Det material som vi samlade in från våra intervjuer är något som är 
enbart för oss. I arbetet valde vi att utelämna respondenternas namn, namnet på skolan och 
vilken kommun som intervjuerna utfördes i. Vi informerade respondenterna att det material 
som spelades in under intervjuerna är endast för oss som skriver denna studie och ska efter 
studien arbete raderas. 
 
Nyttjandekravet: Alla uppgifter som samlas in om enskilda personer får bara användas till 
forskningens ändamål. I detta fall var det enbart vi två som skulle ta del av detta material.  

  

5.7 Metoddiskussion 

Vi valde en metod som gav oss en mer personlig kontakt med respondenterna. Fördelen med 
att använda kvalitativ metod är att genom intervjuer får utförligare och längre svar. 
Respondenterna får möjligheten att utveckla sina svar och vi får tar del av deras erfarenheter 
och åsikter. Nackdelen är att som intervjuare eventuellt inte få direkta svar som förväntas 
eller hamna på sidospår under intervjun. Svarens utformning kan även bero på hur 
respondenterna ställer sig till frågorna och avgör hur utvecklade svaren blir.   
Av våran observation kunde vi få en bättre överblick kopplat till svaren som vi fick från 
respondenterna och deras olika beskrivningar av utemiljön och tillgångar till den. I 
observationen ville vi titta på hur skolorna ser ut både ytmässigt och materialmässigt. 
Skolorna är olika stora och ligger på olika ställen, det vill säga en ligger mer centralt än den 
andra. Vi ville även se hur skillnaderna mellan skolornas skolgårdar såg ut.  
Med att använda oss av både intervjuer och observationer fick vi ett bra material till att 
bearbeta fram ett resultat ställt till våra forskningsfrågor.   
 



16 
 

 

6 Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet från våra intervjuer genom att utgå utifrån 
våra forskningsfrågor. Vi har sammanställt skillnaderna mellan skolornas skolgårdar, hur 
pedagogerna ser på utemiljön och hur de använder sig av den. I resultatet har vi valt att 
använda oss av tematisk analys för att se om det fanns några gemensamma mönster. 
Dessutom har vi sammanfattat intervjuerna för att kunna åtskilja pedagogernas tankar kring 
utemiljön. Ytterligare kommer vi att redovisa våra observationer som vi har gjort på de olika 
skolornas utemiljö.   
  
Vi har totalt gjort fyra intervjuer fördelat på två skolor där respondenterna jobbar på olika 
avdelningar. Respondenterna vi har intervjuat har grundlärarutbildning inriktning fritidshem, 
förskollärarutbildning och dramapedagogutbildning. De har mellan 10–25 års 
arbetslivserfarenhet. Respondenterna som intervjuats heter egentligen något annat i 
verkligheten men vi har valt att ge dem fingerade namn. 
  

  

6.1 Skolornas utomhusmiljö 

Här kommer vi att redovisa från våra observationer hur de två skolgårdarna och deras 
utemiljöer ser ut runt omkring skolområdet. I resultatet som visas här får vi ta del av hur olika 
skolornas tillgång till naturmiljöer är och hur tillgången till olika material kan vara.   

6.1.2 Skola A 

Skola A läge är centralt, skolbyggnaden är placerad i mitten av skolgården. I närheten finns 
en tågräls och större vägar som är vältrafikerad. Eftersom skolan ligger centralt finns inte 
nära tillgång till natur. Skolan har mest grusplaner, en kulle och sandlådor som barnen kan 

leka vid. Bredvid och på kullen erbjuds aktiviteter som kräver 
lite mer rörelse som exempel datten, under höken vingar kom 
och mycket mer. Bredvid kullen ligger det en rutschkana som 
inte är så stor men lagom för barnen. Bredvid rutschkanan ligger 
det en klättervägg. Där kan barnen träna på att klättra och 
klätterväggen är anpassad för barnen. Barnen har mer tillgång 
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till skolgården på framsidan av skolan, på baksidan finns en mindre gård som även kan 
nyttjas vid utevistelsen. 
  
Trots att skolgården inte är stor finns det rätt bra med material. På en sida av skolgården stod 
en stor klätterställning, gungor och en större gunga som barnen kan gunga flera samtidigt. 
Denna skola har även en linbana och det har inte många skolor som har. Det finns två stycken 
bodar där de förvarade material som hinkar och spadar. Vid kanten av skolgården finns en 
liten fotbollsplan. Där kan barnen spela fotboll och andra bollsporter. Fotbollsplanen är inte 
stor men varit större, dock för några år sedan minskades den ned på grund av ombyggnation. 
Under vintern spolas fotbollsplanen med vatten och gör den till en isbana där barnen kan åka 
skridskor.   
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6.1.3 Skola B 

Skola B ligger mindre centralt jämfört med skola A. Den här skolan har många uterum där 
barnen kan fritt springa och leka. Skolgården har både gräs och grusplaner där olika 
aktiviteter kan utföras och finns även tillgång till skog. På skolans baksida erbjuds en stor yta 
som barnen kan nyttja. Skolan ligger nära en väg där det kan vara mycket 
trafik vissa tider som exempel när barnen lämnas av vid skolan. Avtar 
med under dagen och är inte lika trafikerad som på en stor väg. Skolan 
har nära till kollektivtrafik ifall pedagoger och barn skulle vilja fara lite 
längre bort. 
  

På skola B har dem tillgång till två stycken fotbollsplaner, en som är större och en som är 
mindre. På stora fotbollsplanen som ligger precis bredvid skolan kan barnen spela olika 
bollsporter och ha olika aktiviteter med många deltagare. Den mindre fotbollsplanen ligger 
lite ifrån den stora och närmare skogen. Den ligger lite gömd och syns inte med en gång. På 
den ytan kan pedagogerna ta med barn som har lite svårt att vara bland mycket folk. 
Pedagogerna kan även gå dit för aktiviteter med mindre barngrupper om de inte vill bli störda 
av andra barn. De har även tillgång till två stycken pingisbord som barnen kan nyttja på 
rasterna och under fritidstid.  
  
På framsidan av skolan finns en gräsyta med två stycken bodar och bredvid bodarna finns det 
en eldstad. I dessa bodar finns material som pallar och renfällar att använda om de ska sitta 
ute och äta mellanmål. En positiv och rolig händelse är att de fick renfällar donerade från en 
vårdnadshavare. I vedboden finns tillgång till ved som de använder när 
de ska elda i eldstaden. Det finns även material till att göra mellanmål 
utomhus. I två andra bodar förvaras material som de använder på 
fritids som spadar, hinkar, pulkor, och liknande saker. På skolgården 
finns det en klätterställning som ligger i närheten av skogen och där 
finns även en gungställning. Skolan har tillgång till en mindre skog 
som de kallar för lillskogen. I denna skog finns det många träd och 
barnen kan leka många lekar och bygga kojor.   
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 6.2 Pedagogernas åsikter och syn på utomhusaktiviteter 

Här nedan kommer vi att redovisa vårt resultat kopplat till forskningsfråga två (sid) med 
intervjuerna som gjorts och belysa pedagogernas åsikter, deras syn på utomhusmiljön och 
uteaktiviteter. 

6.2.1 Skola A 

Gunvor nämner hur viktigt det är med bra utomhusmiljöer i fritidsverksamheten, dels för att 
barngrupperna blir allt större men även att på ett bra sätt kunna nyttja den stora yta utomhus 
som erbjuder olika miljöer och utformning. 
 “Eftersom dagens barn är ganska stillasittande så vill fritidspedagogerna kunna erbjuda mer 
rörliga aktiviteter under fritidstiden”. 
  
Janne tycker att utemiljön är väldigt viktig och att den har blivit ännu viktigare eftersom 
barngrupperna har ökat i storlek. Han känner att när alla barnen är inomhus blir det mycket 
spring och det blir fort högljutt, då är det bra att det finns en utemiljö tillgänglig och 
möjligheten till att ta ut hela barngruppen. Janne berättar att ibland delar de upp barngruppen, 
att den ena gruppen är ute och den andra är inne. Han tycker att det är bra att det finns en 
plats med utrymme där barnen kan få “springa av sig”, vilket är extra viktigt för vissa barn. 
Detta utrymme får gärna vara utomhus. 
 “En stor fördel till en bra utomhusmiljö är att ha stora ytor som erbjuder lite variation för 
barnen under 

sin utevistelse” 
  
Enligt Janne har utomhusmiljön alltid varit viktig och har alltid fått utgå från de 
förutsättningar som funnits på skolan och gjort så gott man kunnat. Det är jätteviktig för 
helheten och i och med att skola A ligger mer centralt och inte ligger vid skogen har de fått 
dit en klätterställning. Utifrån läget blir det att göra det bästa av den utemiljö som man har att 
tillgå. Det är skillnad på fritidshemmens tillgångar beroende på var de ligger någonstans. En 
del har tillgång till bra utomhusmiljöer och ligger kanske lite utanför centrum medan andra 
ligger mer centralt. Denna skola som ligger mer centralt har ett bra utbud till varierande 
utemiljöer som de kan nyttja på olika sätt under alla fyra årstider. Nackdelen blir att 
verksamheten ligger en bit ifrån naturmiljön vilket leder till att planering krävs för 
aktiviteterna för här behövs tiden. Därav blir det inte många spontana utflykter. 
Gunvor arbetade några år på en skola där möjligheten till variationen på utomhusmiljön togs 
bort och ytan blev mer begränsad. Hon berättar hur pedagogerna tyckte det blev svårare att 
anpassa aktiviteterna till en mindre yta helt plötsligt när deras tillgång till skogen försvann. 
På fredagsmöten då det är fritidsplanering samtalas det mycket om utomhusaktiviteter och 
variation med gemensamma och separata aktiviteter mellan fritidsavdelningarna. Fördelen 
med stora ytor utomhus är att det går att dela upp sig eller vara tillsammans tycker Gunvor, 
platsen utomhus blir en stor samlingsplats där många barn kan vara delaktiga i lekar. Dock 
nämner hon att det inte alla barn som hinner vara ute varje dag, exempelvis är de större 
barnen som har längre skoldagar och hinner inte alltid att komma ut och delta i 
uteaktiviteterna. 
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På skola A är det mycket betydelsefullt att få vara ute mycket. På Jannes fritidsavdelning 
delar de upp gruppen i två grupper när det är dags för fritids och då går den ena gruppen ut 
och den andra är kvar inne. Efter mellanmålet byter dem och innegruppen är ute till klockan 
tre. Det betyder mycket för Janne och hans fritidsavdelning att med bra förutsättningar och 
framför allt kunna erbjuda barnen möjligheter till den utemiljö som finns. Nu under vintern 
har skolan gjort om fotbollsplanen till en isbana. De har även en skranbacken som är en kulle 
där de kan åka skrana som är en slags åk madrass. Nu när det har varit OS har de gjort en 
curlingbana och en rodelbana. Enligt Janne blir det ett helt annat engagemang när de kan 
koppla det till något som är aktuellt just nu, i det här fallet OS. 

  

6.2.1 Skola B 

Inger har erfarenhet och hon har sett skillnader på hur viktigt de är att ha en bra 
utomhusmiljö. En erfarenhet är från när hon arbetade på en mindre skola som senare byggdes 
om till större och elevantalet växte. Med ombyggnad av skolan försvann delar av olika 
miljöområden som fanns och blev en mer begränsad utemiljö att vistas i. 
Nils berättar att utemiljön på skola B är suverän och att det knappt går att önska sig bättre 
miljö med tanke på att skolan ligger rätt centralt. Skola B har nära till älven, ängar och skog. 
De kallar skogen för lillskogen. Nu på vintern har de en skridskobana på området. I närheten 
av skolan finns det också en äventyrspark som de kan gå till. 
  

Skola B som är en mindre skola har en väldigt trivsam utemiljö på många sätt tycker Inger. 
Trots att pedagogerna är väldigt nöjda med utomhusmiljön funderar dem på hur den kan 
göras ännu bättre. Fördelarna som nämns om den utemiljö som finns på skola B är att dem 
har tillgång till skog, det finns många små miljöer runt om på skolgårdens område. 
Utomhusmiljön anser Inger är jätteviktig och berättar att stor del av fritidstiden är dem 
utomhus med barnen. För att uppmuntra barnen till utevistelse finns det olika stationer 
utomhus som erbjuder barnen olika typer av utomhusaktiviteter. 
  
“Ju mer man kan erbjuda tillgänglighet, spännande miljöer och spännande utflykter, som att 
till exempel äta utomhus, ju lättare blir de att komma ut och leka. 
Enligt Nils är det viktigt att man på ett enkelt sätt kan komma ut och att man introducerar ett 
enklare friluftsliv och utevarande för barnen.  Nils anser att det som görs för att få barnen mer 
intresserade av att vara ute är en viktig del i deras arbete. 
  
Ingers åsikt är att när allt kommer omkring spelar det ingen roll att skolan är arkitektritad, 
barn trivs när det är skog och inte bara gräsmatta och vackert runtomkring. Inger nämner den 
förra skolans stora öppna ytor som något bra på sitt sätt, men att den skog som fanns innan 
var den plats som lockade barnen mest gällande aktiviteter i barnens utevistelse. 
“Oavsett hur utomhusmiljön ser ut på skolan så ska man försöka nyttja den så mycket som 
möjligt. “ 
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Enligt Nils är utomhusmiljön bra och de har nära till det mesta. Om man exempel vill kolla 
på fåglar kan Nils tillsammans med de andra pedagogerna ta med barnen till ett fågeltorn och 
även gå ut och leka på ängarna utan någon större planering innan. Skolan ligger på ett bra 
ställe och har inte några stora bilvägar i närheten. 
Inger jämför den stora skolans arbetslag sedan innan med skola B där hon arbetar nu. Hon 
berättar att arbetslaget på den stora skolan resonerade inte lika mycket kring barns utevistelse 
jämfört med där hon arbetar nu. På förra skolan la man inte någon större vikt på barnens 
vistelse i utomhusmiljön för det ansåg att utemiljöns ytor var otroligt stora. Barnen hittade 
alltid något att göra, dem stora ytorna för spring, bollekar, en liten skogsplätt eller de stora 
lekställningar som finns på skolgården var det som användes väldigt flitigt. Rolleken som var 
fanns tog inte stor plats, där fanns mycket annat barnen kunde leka med, vilket Inger tycker är 
synd. 
 ‘’I den utomhusmiljön här kan vi skapa bättre förutsättningar i olika aktiviteter utomhus.’’ 

  
Skola Bs utomhusmiljö erbjuder mer av olika mindre miljöer där det finns större utbud till 
rollekar och utmaningar i barnens utevistelse. Skolans plats har tillgång till olika miljöer runt 
om själva skolområdet och kan variera nya upplevelserna till olika naturmiljöer. 
Fritidspedagogerna vill gärna sätta mer buskar, plantera träd, skapa ännu mer krypin för 
barnen. I den utomhusmiljö som finns runt om verksamheten upplever Inger har tillgång till 
det mesta. En annan förändring pedagogerna vill göra med utemiljön är att få mera 
asfalterade ytor, dels för få bort den dammiga luften som blir på den stora ytan under 
sommaren men också för bollaktiviteter som basket. 
Nils uttrycker att det har blivit mindre och mindre kunskap om vad förenings- och friluftsliv 
är. Det är därför viktigt att skolan har en slags hälsoprofil och att det planeras aktiviteter där 
barnen rör på sig utomhus. Nils berättar också att de är ute på dagarna och håller igång, då 
kan barnen finna glädje samtidigt som kroppen får minne av hur härligt det är att röra på sig 
och längtar efter att få göra det mer. 
Om man tittar utifrån en stads synvinkel har skolan verkligen tur med tanke på närheten till 
bra uteområden. 
Barnen leker mycket med bollsporter och har dramalekar på tisdagar i lillskogen. Nils och 
hans fritidsavdelning försöker att använda utemiljön så mycket som möjligt. De gör också 
utflykter och de har flera naturrutor som de har blivit tilldelade av kommunen som exempel 
lillskogen. Även ett område vid älven, ravinen som är som en skog och enligt Nils ett ganska 
häftigt ställe och ett område vid en bäck. På vintern brukar barnen åka vasaloppet, åka skidor 
och bygga snö labyrinter på ängarna som ligger vid skolan. 
  
“Klassiska nackdelar med att ha skola mitt i stan finns ju knappt.” 
Enligt Nils finns det en nackdel och det är att föräldrarna är envisa med att skjutsa sina barn 
trots att de har nära till skolan. Det blir lite för mycket blockeringar på parkeringen. Skolan 
har uppmanat föräldrarna att låta deras barn få cykla eller gå till skolan istället. 
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6.3 Arbetet med utomhusaktiviteter och hur det kan utvecklas 

Här kommer vi att redovisa de resultat vi har fått från våra intervjuer som är kopplat till 
forskningsfråga 3 (sid) som handlar om olika arbetssätt och hur det kan utvecklas.  
 

6.3.1 Skola A 

Janne berättar att de har rastvärdar som erbjuder aktiviteter. De jobbar utifrån 
fritidspedagogiken. Rastvärdarna erbjuder aktiviteter speciellt för de barn som inte vet vad de 
ska göra. Med dessa aktiviteter kanske elever som inte har någon att leka med hittar någon att 
leka med. Vid vissa tillfällen vill eleverna leka för sig själva. Eleverna går också ut efter varje 
mellanmål om det inte är något speciellt inplanerat som kräver att de är inomhus. 
Pedagogerna har mycket planerade aktiviteter och barnen erbjuds möjligheten att delta. 
Pedagogerna brukar ha veckans lek varje vecka men denna termin har det inte haft det än. 
Alla barn är ute och de får möjligheten att få välja om man vill vara med och leka eller inte. 
När barnen är ute får de vara ute tills någon av personalen går in. 
Vissa dagar har de rastvärdar som är till för att hjälpa just de barn som är svårare att fånga 
upp. Dessa dagar rastvärdar finns till hands ute skapar det en trygghet för barnen och särskilt 
för barn som har svårare att aktivera sig själva eller ta kontakt med andra barn. 
  
På denna skola nämner inte respondenterna någonting om hur de själva vill utveckla deras 
aktiviteter och den utemiljö som de har att erbjuda. De är nöjda med det dem har och utgår 
med det som finns.  
 
  

6.3.2 Skola B 

Nils, Inger och de andra pedagogerna har ganska många planerade aktiviteter utomhus. De 
har rastleken varje dag och på onsdagar har de onsdagslek. Under åren har de samlat på sig 
rätt många stora lekar som många barn kan vara med på. 
Man började först med onsdagsleken och sedan utvecklade man den till rastleken. 
Det är två uppstyrda utomhusaktiviteter som är till för alla barnen och där pedagogerna 
jobbar på att få med så många barn som möjligt. Inger nämner även att på denna skola är alla 
vuxna pedagoger väldigt bra på att leka tillsammans med barnen. Oftast är det samma lekar 
som gäller och om något barn känner att det börjar bli långtråkigt eller inte kommer på något 
att göra finns lekfulla pedagoger. Det uppskattas mycket hos barnen när en pedagog drar 
igång en lek som många gånger lockar tills sig många barn. Klassiska lekar är det som är 
återkommande som barnen aldrig blir tröttnar på. Det lekfulla, lätta beteende hos 
pedagogerna är uppmuntrande för barnen och samtidigt en trygghet för dem barn som har 
svårt för leken och det sociala samspelet. 
 ‘’Det är viktigt att det finns material som till exempel hinkar och spadar som barnen kan leka 
med under raster och fritids. Man vill att det ska finnas roligt material som uppmuntrar och 
motiverar barnen till lek’’ 
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På skola B har bodar börjat byggas där det senare kommer att förvara material som barnen 
kan använda till aktiviteter. Nils och de andra pedagogerna jobbar med att bygga upp ett sug 
att komma ut för att det är roligare att gå ut och leka än att bara sitta inne. Barnen får välja 
om de vill vara med eller inte men pedagogerna försöker hitta på saker som lockar. 
Nils har varje tisdag dramalekar i lillskogen. Dessutom har de också planerat något i form av 
en lekby med hjälp från föräldrar och försöker skapa och utveckla en intressant utemiljö som 
möjligt. 
  

“Vi håller på och bygger så förhoppningsvis så kommer de finnas material som lockar 
barnen. Så vi försöker bygga ett sug att komma ut för det är roligt att komma ut och 
arbeta med att komma ut än och inte bara sitta inne.” 

  
När snön försvinner finner man alltid fotbollsgänget som vid varje möjlighet tar plats vid 
fotbollsplanen. Eftersom det finns barn som är mer osäkra men vill testa på eller vara med 
och spela finns alltid en eller två pedagoger vid fotbollsplanen. Antingen är pedagogen med 
och spelar eller delar pedagogerna upp fotbollsplanen på två och delar upp barngruppen efter 
vilka som vill spela match och vilka som bara vill sparka och leka. Att göra på det viset 
uppmuntrar man de barn som har ett intresse till att vilja prova på och att andra barn vågar 
komma fram och inte bara stå vid sidan av och vara åskådare. Det blir en möjlighet för alla 
barn med varierat intresse för bollekar att utvecklas och prova på nya saker. Inger tycker att 
det är viktigt att ta vara på barnens intressen och nyfikenhet, att skapa rätt förutsättningar för 
alla barnen till att kunna utvecklas och få nya erfarenheter. 
Ett lekfullt fritids, där leken alltid är i fokus kan man förklara vår fritidsverksamhet berättar 
Inger. ”Det står ganska klart om hur fritidsmålen ska erbjuda barnen kreativitet och att barnen 
får möjligheten att få utvecklas både inomhus och utomhus.” 
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7 Analys och diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera, diskutera och dra kopplingar till den empiri vi har 
samlat ihop utifrån litteraturen och vad den tidigare forskning säger. Vi kommer att ta upp 
utomhusmiljöns betydelse för fritidsverksamheten, pedagogernas olika arbetssätt och 
skolornas olika utomhusmiljöer. 
  

Skolgården  

Boverket (2015) beskriver att en fri yta är en yta med bra storlek, utformning och säkerhet. 
Det ska finnas bra utgångspunkter för att både skola och fritids ska kunna bedriva sin 
verksamhet. Ytorna kan användas till lek, fysiska aktiviteter och pedagogisk verksamhet. 
Skolgårds miljön som finns bör värdesättas på ett rätt sätt för den bjuder in barnen till mycket 
mer än vad som syns utåt. Utifrån observationerna som gjorts över de två skolornas 
skolgårdar och den utomhusmiljö som finns att tillgå framkom det vilka olika förutsättningar 
till varierande naturmiljöer som är. 
Skola A ligger mer centralt och har mycket yta som är relativt plant. Skolgården är inte stor 
men bra utrustad med material. Det finns klätterställningar för barnen att klättra omkring i 
och leka lekar som exempel inte nudda marken, datten och mer därtill. Det finns tillgång till 
en linbana på sidan av skolgården. På skolan finns en större gunga som flera barn kan sitta 
eller stå på och gunga. Gung platsen är mycket populär bland barnen. Dessa lekområden 
ligger på kanten av skolan. På framsidan av skolan finns en kulle som barnen har möjligheten 
att springa runt och leka. Här kan även pedagogerna erbjuda planerade aktiviteter och under 
vintern blir kullen en pulkabacke. Vid den ena sidan av kullarna ligger en rutschkana som är 
lagom stor för barnen. Bredvid rutschkanan finns en klättervägg som erbjuder barnen att 
klättra. Bredvid rutschkanan och klätterväggen ligger fotbollsplanen som dock inte är lika 
stor som en normalstor fotbollsplan brukar vara. Skolornas fotbollsplaner kan variera i storlek 
beroende på skolområdets yta. När det gäller material har skolorna oftast mycket liknande 
utbud av grejer men det kan vara en skillnad mellan kommuner och geografiskt läge på 
skolor. Larsson, Norlin och Rönnlund (2017) tydliggör att skolor som ligger i innerstaden är 
ofta mindre och mer slutna medans skolorna som ligger i ytterområdena och på landsbygden 
har tillgång till större yta och bättre tillgång till naturmark. 
Skola B läge är mindre centralt jämfört med skola A och ligger längs med en mindre 
trafikerad väg. Deras skolgård har två fotbollsplaner där en är relativt stor och på sidan av 
skolan. Den andra planen är lite mindre och ligger mer gömd precis bredvid den lilla 
skogsdunge som finns. På dessa fotbollsplaner har barnen möjlighet att antingen spela 
bollsporter eller leka lekar. Under vintern brukar den lilla planen vattnas och göras till en 
skridskobana.  Det finns en liten skog där barnen har möjligheten att springa runt och leka i. 
Denna skog kallas för lillskogen. Framsidan av skolan finns det en gräsplan. På den 
gräsplanen har man byggt två stycken bodar. I bodarna finns det material för dem att kunna 
äta mellanmål ute. Bredvid bodarna har de tillgång till en eldstad.  
 



25 
 

Skolgården är beskriven som en plats där eleverna får träffa varandra och att det inte 
förekommer någon kränkande behandling eller mobbning. Utformningen av utemiljön har en 
direkt betydelse för hur barnen leker och den mängden av fysisk aktivitet som de får. De 
vuxna ser till att barnen är mer ute och där utemiljön är av god kvalitet Mårtensson (2004). 
 
Diskussion 
I dagens samhälle är skolorna inte lika stora. En del ligger utanför städerna och en del ligger 
mer centralt. Det gör att skolorna har olika tillgång till skolgårdar och natur. De har inte 
heller lika stora skolgårdar. Larsson, Norlin & Rönnlund (2017) har tydliggjort att 
skolgårdarna har förändrats under de senaste årtionden. Utifrån våra egna erfarenheter håller 
man med dem. När man själv var liten fanns lite mer friare utrymmen och större utbud av 
uterum. Man hade dessutom större tillgång till skogen där man kunde springa rakt ut i skogen 
och där kunde man bygga kojor. Man hade dessutom mer tillgång till material som till 
exempel material från skogen. Nu har det förändrats en hel del, det har blivit mer avskärmad 
och man har inte lika mycket tillgång till naturen som man hade en tid tillbaka.  Utifrån våra 
observationer har vi fått fram att det finns en skillnad mellan skolornas skolgårdar. Den ena 
skola som ligger mer centralt har mindre skolgård än vad den skolan som ligger utanför har. 
Det finns också en skillnad mellan vad de har för material på skolgården för den ena har mer 
material som klätterställningar, linbana och gungor än vad den andre har. Här ser man hur 
olika skolors geografiska lägen kan ge för tillgång till naturen.  Man ser även hur 
skolgårdarna är annorlunda byggda. Eftersom den ena skolan ligger centralt så har man inte 
möjligheten att kunna bygga ut eller forma om skolgården för att det inte finns utrymme. På 
den andra skolan finns möjligheten att kunna bygga ut eller form om skolgården eftersom den 
ligger mindre centralt och har mer utrymme. De man skulle vilja förbättra är utbudet av 
material. Trots att skolgårdarna ser ut olika så tycker vi att man borde få lika mycket utbud av 
material. Vi tycker att en begränsad tillgång till naturmiljö inte ska vara ett avgörande för hur 
mycket material en skola får jämfört med en annan som har större miljö.  

 

Vikten med bra utemiljöer 

I dagens skola och fritids har det skett en förändring. Fritids har inte möjligheten att ta med 
barnen på utflykter som att gå till lekpark, skogen och fler utemiljöer. På grund av 
barngruppens ökning och minskningen av pedagoger blir man hänvisad till skolgården. (Fors 
2001). Av vårt resultat från intervjuerna framkommer det att pedagogerna på båda skolorna 
tycker det är både viktigt och bra med utomhusmiljön, dels för att barngrupperna har vuxit 
och har blivit allt större med tiden. När alla barn är inomhus blir ljudnivån väldigt hög och 
blir lätt spring på den yta som finns. Fördelen med tillgång till en utomhusmiljö ger 
förutsättningar för pedagogerna att dela upp barngrupperna för inne samt uteaktiviteter och 
möjligheten att nyttja den stora ytan som finns. Det är bra att utomhusmiljön är en plats där 
barnen har utrymme till att springa av sig. Fördelar med stora ytor utomhus är att man har 
möjligheten till att dela upp sig i mindre grupper eller vara tillsammans i en enda stor grupp. 
Tilläggas kan är att under barnens uppväxt är de i behov av platser där möjligheter till ett 
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lekfullt och aktivt liv erbjuds. Mårtensson, Jensen, Söderström & Öhman (2011) beskriver 
den byggda miljön som skolan ska ge barnen dessa förutsättningar till en viss del genom att 
involvera naturen. En av pedagogerna uttrycker att utomhusmiljön är en plats där barnen har 
möjligheten att vara delaktiga i lekar. Det finns en utgångspunkt som är att få ta vara på den 
utemiljö som finns och erbjuda barnen dessa möjligheter. En annan pedagog uttrycker att 
utomhusmiljön är suverän och förutsättningarna kan inte bli bättre eftersom skolan ligger 
mindre centralt. Den skolan har nära till skogen, älvar och ängar. Pedagogen beskriver att det 
är viktigt att man kan komma ut på ett enkelt sätt, introducerar enklare friluftsliv för barnen 
och det gör att barnen blir mer intresserad av att vara ute. Det är något som även Mårtensson, 
Jensen, Söderström & Öhman (2011) beskriver gällande utomhusmiljö. Skolor som har mer 
lekytor i en naturlik utomhusmiljö där det finns träd, buskar, kullar och växtlighet bidrar till 
att barnens motivation ökar till att vara ute. En av skolorna har mer tillgång till olika 
naturrum runtomkring själva skolområdet och det går att variera upplevelserna i olika 
naturmiljöer. I den utomhusmiljön som finns runtomkring upplever pedagogerna att de har 
tillgång till det mesta. Det de skulle vilja förändra i utomhusmiljön är att få lite mer 
asfalterade ytor eftersom det blir rätt dammigt på sommaren och skapa en plats för barnen att 
kunna spela basket. 
 
 

Diskussion  
Utifrån våra intervjuer framkommer det hur pedagogerna uttrycker sig om utomhusmiljön. 
Pedagogerna har olika åsikter om skolgårdarna eftersom de ser olika ut. På den ena skolan 
uttrycker pedagogerna hur bra skolgårdens yta är utifrån barngruppens storlek. Hur de själva 
anser att det är bra att dela upp barngrupperna i två grupper eller att alla kan komma ut och 
röra på sig. En av pedagogerna nämner att skolgårdarna har förändrats genom åren som till 
exempel en skola som denna pedagog jobbade på förut och berättar hur skolgården har varit 
stor men minskade mer vid utbyggnad av skolan och växande barngrupper. Den andra skolan 
uttrycker hur bra skolgården är utifrån hur de enkelt kan komma ut på skolgården och hur 
nära de har till det mesta. Mårtensson (2012) har beskrivit hur viktigt det är för barnen att 
komma ut och röra på sig. Det förbättrar barnens lust att vilja vara ute och leka. Det ökar 
även barnens mentala och fysiska hälsa. Vi anser att det är viktigt för barnen att de får 
komma ut särskilt i dagens samhälle då stillasittandet har ökat. Barnen i dagens nutid sitter 
väldigt ofta inne och använder sig av materiella saker istället. Därför är det viktigt att man 
som fritidspedagog har möjligheten att kunna erbjuda eleverna utomhusaktiviteter. Som vi 
tolkar det verkar det som att tillgången till en bra utomhusmiljö är det avgörande för hur 
pedagogerna väljer att arbeta med utomhusaktiviteter. Utifrån skolgårdarnas olika tillgång till 
naturmiljö uttrycker pedagogerna sig olika när det handlar om planerade aktiviteter. Vi har 
utifrån vårt resultat fått en klarare och tydligare bild på hur pedagoger kan se på utemiljön 
och vilka olika arbetssätt de använder sig av. Trots att skolorna ligger olika centralt med olika 
tillgångar till uterum och material har de på ett bra sätt lyckats med att använda utemiljön på 
bästa sätt. Från våra intervjuer hör vi en skillnad på hur pedagogerna uttrycker sig om 
utomhusmiljön. Det som vi skulle velat få tagit mer del av är pedagogernas mer djupgående 
uppfattning om vad de tycker om skolgårdarna och hur den kan utvecklas och bli bättre.  
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Pedagogernas engagemang 

Fritidshemmen har en viktig roll som man ska fylla. Det gör de genom att stötta barnen i 
lekutvecklingen. När eleverna leker blir det en positiv utveckling och utifrån leken sker ett 
lärande i att samarbeta, kompromissa, delar med sig och att vara empatiska. (Osswald 2015). 
I resultatet från intervjuerna framgår det att pedagogerna och deras arbetslag på dessa två 
skolorna använder sig av olika arbetsmetoder både när det handlar om att stärka barns 
motivation till vistelsen i utomhusmiljön och uteaktiviteter. Samtidigt belyser pedagogerna på 
båda skolorna att utevistelsen är viktig och som de även ser som en lärandemiljö där leken är 
i fokus. Båda skolorna har rastaktiviteter och planerade aktiviteter. Pedagogerna erbjuder 
dessa aktiviteter speciellt för de barn som eventuellt inte har någon att vara med på rasterna. 
Barnen får då möjligheten att hitta någon att vara med men ibland vill vissa barn leka för sig 
själva. På den ena skolan har de mycket rastaktiviteter. Det började först med onsdags 
aktivitet och därefter började de med rastaktiviteter. Leken i sig kan ses som en luststyrd 
aktivitet och innehåller ett egenvärde som barnen är mer intresserad av eftersom det är roligt 
(Mårtensson 2012). I utomhuslekar tillkommer det dimensioner som hänger samman 
eftersom det utspelar sig i främmande, öppen och oförutsägbar omgivning än inomhusleken. 
Pedagogerna har under åren samlat på sig många lekar. Enligt pedagogerna är det mycket 
uppskattat av barnen när det är pedagogerna som drar igång aktiviteter och lekar. Det som 
ofta är återkommande är klassiska lekarna som barnen aldrig tröttnar på. Barnen uppskattar 
att pedagogerna tar fram sitt lekfulla och lätta beteende och skapar dessutom en trygghet hos 
de barn som har svårt för leken. Björklid (2005) lyfter att man ska erbjuda eleverna fysiska 
aktiviteter i olika naturmiljöer och ge dem kunskap om hälsolivsfrågor. Naturens betydelse 
spelar en stor roll i utomhusaktiviteter och ökar lekaktiviteter med miljöns olika 
komplexiteter. På denna skola vill pedagogerna bygga upp ett sug att komma ut för att det är 
roligare att gå ut och leka. En av pedagogerna har varje tisdag dramalekar i deras lillskog. 
Denna skola försöker utveckla en intressant utemiljö som det bara går. På den andra skolan 
erbjuds det varje vecka veckans lek. Nu under den pågående terminen har pedagogerna inte 
haft veckans lek men hoppas på att det ska komma tillbaka inom den närmsta tiden. 
Ytterligare är när man använder sig av utomhusmiljön lär man sig från verkligheten direkt i 
det naturliga sammanhanget (Mårtensson, Jensen, Söderström & Öhman). Därmed ökar 
kunskapen om miljön och livet i stort. Barnens motivation ökar och bidrar till en effektiv 
undervisning. Med utomhuspedagogiken skapar man en utgångspunkt för andra 
undervisningar istället för att ha traditionell undervisning.  
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Diskussion 
Av den data som vi samlade in från våra intervjuer framkom det en klar och tydlig bild om 
hur pedagogerna arbetar på skolorna. Det framgår även att de använder olika arbetsmetoder 
när det gäller utomhusaktiviteter. Pedagoger på den ena skola arbetar mer för både stärka 
elevernas intresse för utemiljön och hur de vill utveckla och göra skolgården bättre. De är 
engagerad i barnens aktiviteter och är gärna med och deltar. Pedagogerna har även byggt 
bodar för att få in mer material till barnen och jobbar med att öka suget av att gå ut och leka 
på skolgården. På den andra skolan har de rastvärdar som håller i aktiviteterna. Denna skolas 
pedagoger verkar inte vara lika engagerade till att utveckla skolgården utan de är nöjda med 
det de har och gör det bästa utifrån det de har. Pedagogerna verkar inte vara lika motiverade 
till att utveckla sina arbetsmetoder eller bli mer engagerade till att delta i barnens aktiviteter. 
Av våra åsikter är det synd att dessa pedagoger inte är lika engagerade. Det man skulle vilja 
förändra är att pedagogerna ska få in mer planering av aktiviteter och att fokus hamnar på 
aktiviteter utomhus. Dessutom att pedagogerna börjar arbeta mer med hur de kan utveckla 
skolgården. Vad vi kunde se utifrån den skolgård som låg mer centralt, finns möjligheter till 
att utveckla skolgården mer.  Tillgången till en bra utomhusmiljö verkar bidra till hur 
varierande utomhusaktiviteter pedagogerna erbjuder under raster och fritids och vad fokus 
läggs på. Vi uppfattade det som att skolan som låg mer centralt erbjöd en planerad aktivitet 
en dag i veckan och att den dagen lades det extra fokus på samverkan mellan barnen. Jämfört 
med den andra skolan där pedagogerna engagerade sig mer med att delta tillsammans med 
barnen i olika lekar men även arbetet gällande samverkan och planerade aktiviteter alla dagar. 
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Slutsats  

Det här har vi kommit fram till i vårt arbete. 

I våra slutsatser har vi med våra observationer fått en överblick hur olika skolgårdar kan se ut 
och hur skolornas lägen påverkar tillgången till naturmiljön. Som vi själva tolkat 
skolgårdarnas olikheter har tanken kommit om de skolor som ligger mer centralt, om de 
kompenseras med mer material som ska bidra till en rolig och händelserik utelek. Jämfört 
med skolan som låg mindre centralt men med större tillgång till olika naturmiljöer hade 
väldigt glest med material på skolgården. De fyra pedagogerna som vi intervjuat värdesätter 
skolans utomhusmiljö lika mycket, att den fria yta som finns är viktig och ska erbjuda barnen 
hopp, spring och lek. Som vi har förstått utifrån våra intervjuer är att pedagogers olika 
arbetssätt utformas av den utomhusmiljö de har att tillgå när det handlar om 
utomhusaktiviteter. Om tillgången är mer begränsad till olika naturmiljöer hamnar barnens 
utevistelse under skola och fritids på skolgården. För att nyttja utomhusmiljön krävs 
planering och tid för att gå med barngrupper och utforska naturmiljön. Vi anser också att 
pedagogernas arbetsmetoder är olika beroende på vad skolgården har att erbjuda i både natur 
och material. Det verkar som att en skola med mer begränsad tillgång även har begränsad 
variation av utomhusaktiviteter jämfört med en skola som har ett större utbud till 
naturmiljöer. Det vill säga att pedagoger antingen nöjer sig helt med vad som finns att tillgå 
eller har ett intresse och engagemang till att fortsätta utveckla skolgårdens möjligheter.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej  
 
Vi är två studenter som heter Anna och Maria som studerar till fritidspedagoger och blir klara 
till sommaren. 
Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete som handlar om utemiljön på fritids. Vårt 
syfte med studien är att ta reda på hur utemiljön används på fritidshemmet, om det är 
skillnader mellan verksamheter  
och hur pedagoger motiverar elever till utomhusaktiviteter. 
Som metod har vi valt att intervjua olika skolors fritidshem med frågor som handlar om 
utemiljön. Utifrån de resultat vi får från alla intervjuer kommer vi skriva ihop en rapport som 
senare kommer redovisas för våra kurskamrater. 
Intervjun kommer spelas in och ni kommer vara anonyma. Materialet kommer senare att 
raderas när rapporten är färdigskriven. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna Odéhn  
anna.odehn@hotmail.com 
073-834 86 64 
 
Maria Delvert 
mariadelvert78@outlook.com   
072-452 23 74 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Hur länge har du jobbat inom fritidsverksamheten? 
Har du jobbat på flera fritidshem under din tid? 
Vad tycker du om utomhusmiljön? 
Hur viktigt anser du att utomhusmiljön är för eran verksamhet? 
Hur resonerar ni i arbetslaget kring planerade aktiviteter utomhus? 
På vilket sätt nyttjar ni den under fritidsverksamheten?  
Vad kan du se för förnackdelar med aktiviteter i olika utomhusmiljöer? 
Vad har du själv för tidigare erfarenheter av fritidsverksamhet kopplat till utomhusmiljön? 
Vad anser du om målen kring läroplanen för hur fritidsverksamheten ska arbeta när man 
erbjuder eleverna utomhusaktiviteter? 
 


