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SAMMANFATTNING
Jag har i detta arbetet undersökt hur man på fritidshem i Umeå använder sig av naturen i sin
verksamhet. Jag har också tagit reda på när naturen används och vilka hinder som eventuellt
kan finnas . I undersökningen har jag försökt utröna om det finns skillnad för hur mycket man
är ute i förhållande till var fritidshemmen är belägna samt om naturanvändandet svarar mot de
uppgifter fritidshemmet har. För att få reda på detta har jag använt mig av intervjuer med
fritidspedagoger. Resultatet av undersökningen visar att fritidshemmen använder naturen för
rekreation, i inlärningssyfte samt för att ge barnen utevana. Naturen används under hela året,
men något mer på sommarhalvåret än vinterhalvåret. Dessutom blir det mer naturanvändning
under loven än under resten av läsåret. De hinder som finns är i första hand att barnen har
undermålig utrustning. Därtill kan väder, barngruppen, avstånd till natur samt personal ses
som hinder. Det finns skillnader mellan centralt belägna och perifera skolor. Dessa skillnader
är dock mindre på loven. Svaret på huruvida naturverksamheterna svarar mot uppgifterna
fritidshemmet har är att det uppfylls på ett tillfredställande sätt. En slutsats som kan dras är att
fritidspedagogerna uppfyller sina uppgifter i fritidshemmet när de är ute i naturen med barnen.

Nyckelord: Fritidshem, natur, utomhuspedagogik, upplevelser.
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1. INLEDNING
Naturen är en otrolig resurs och otrolig lekpark och en bra lekkamrat att ta tillvara på i alla
verksamheter i skolan, inte minst fritids. Under de år jag har gått lärarutbildningen och även
haft kortare vikariat har jag dock mycket sällan varit med om att fritidshemmen har använt
naturen i någon större omfattning.

Jag är själv oerhört naturintresserad med fåglar som huvudintresse och vill i framtiden
använda mig mycket av naturen i mitt arbete. Det gäller inte bara fåglar utan även naturen i
stort och vad man på fritids kan göra för att hjälpa naturen till exempel med fågelholkar och
dylikt. Fritidspedagoger arbetar idag inte bara i fritidshemmen utan även i skolverksamheten.
Detta arbete kommer dock att enbart handla om hur naturen används på fritidshem och inte
skolverksamheten.

Det finns inte mycket forskat om hur man använder naturen på fritids. Men i utvärderingen
Finns fritids (Skolverket, 2000) står det om hur en bra utemiljö bör se ut. ”En viktig egenskap
för en bra utemiljö är att det finns tillgång till natur i omedelbar närhet till fritidshemmet”
(sidan 27). Det bör också finnas möjlighet att bygga kojor och träd att klättra i. I samma
utvärdering står också om hur barnen ser på utomhusaktiviteter. Ur deras synvinkel är man
mest ute och rör på sig eller sportar. Man går även till skogen enligt barnen, vissa ofta och
andra mer sällan. Vid de fritidshem där barnen uppgett att de är ute ofta är det framförallt lek
när man är i skogen. Ibland har man med sig matsäck. Andra svar som framkom vid
utvärderingen var ”till skogen går man med skolan, inte med fritidshemmet” (sidan 37).

Om utomhusverksamhet och utomhuspedagogik i skolan finns det dock mycket skrivit om.
Framför allt om vad man kan göra ute. Lära ute (Ericsson, 2002) är en metodbok som även
tar upp tips på vad man som lärare och pedagog kan vara bra att tänka på när man är ute i
naturen. Likaså finns i boken Trädsus och bladbus (Karlsson, 1995) tips och idéer på saker att
göra när man är ute och saker man kan göra när man kommit in igen från naturvistelsen, hur
man tar vara på det material som finns ute i naturen och använder det i vardagen.
Boken Väntande, spännande natur (Rapp, 1992) handlar om vad man kan göra och titta efter
när man är ute i naturen. I den här boken finns även tips för vintern samt olika knep för att
komma ihåg hur man skiljer på olika växter. Svenska Naturskyddsföreningen har kommit ut
med boken Livet leker (Ottosson, 2005). Den tar också upp var man kan hitta olika saker och
var man ska titta för att hitta olika djur och växter men den är vinklad på ett annat sätt. Här
beskriver vuxna hur de lekte i skogen och använde naturen när de var små. Mindre barn
tycker ofta det är roligt att vara ut i naturen. När de blir tonåringar kan det vara svårare att
locka ut dem. Då kan man göra utevistelsen mer äventyrlig genom att anordna bergsklättring
eller kanotpaddling.
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1.1 Syfte
Jag tänker med detta arbete försöka ta reda på hur fritidshem i Umeå använder sig av naturen
som resurs i verksamheten. Jag har en hypotes som går ut på att alla fritidshem använder sig
av naturen och att de fritidshem som är centralt belägna använder naturen mindre än de som
ligger i utkanten av tätorten.

Frågeställningar: Hur använder fritidshemmen naturen som resurs?
När använder man naturen?
Vilka skäl finns att inte använda naturen? Vilka hinder?
Skiljer det sig mellan centralt belägna och perifera fritidshem?
På vilket sätt svarar fritidshemmets användande av naturen mot de
uppgifter som fritidshemmet har?

2. BAKGRUND
För att få en förståelse vad fritidshem är och vad som är fritidshemmets uppgift börjar jag här
med en tillbakablick på fritidshemmens historia.

Fritidshemmen har sin början i slutet på 1800- och början av 1900-talet. Då hette det inte
fritidshem utan arbetsstugor. Den första arbetsstugan upprättades i Adolf Fredriks församling
på söder i Stockholm och upprättades av Anna Hjerta-Retzius. Syftet med verksamheten var
att fostra arbetarbarnen till dugliga samhällsmedborgare (Andersson & Claeson-Söderström,
2002). Under de timmar barnen befann sig i arbetsstugorna höll de på med enklare
hantverkssysslor för att lära sig för framtida yrke. Anna Hjerta-Retzius hade en
förbundsförvant i Fridtjuv Berg som var folkskollärare. Många av de barn som fick komma
till arbetsstugorna hade det svårt i hemmet och var ofta magra och dåligt närda. Därför
serverades också lättare mål mat (Rohlin, 1995). Man arbetade inte hela tiden utan det fanns
även tid för sånger och sagor samt för lek utomhus. Efter hand växte flera arbetsstugor fram.
Flera av dessa fanns i glesbygd och uppkom för att möjliggöra skolgång för de barn som hade
långt till skolan.

Under 1940-talet blev arbetsstugorna ersatta av eftermiddagshemmen som hade till syfte att
sysselsätta barnen. Barnen behövde nu inte heller arbeta under tiden de var i
eftermiddagshemmen utan kunde ägna sig åt läxor och rekreation såsom lek. Under 1940-talet
kopplade man bort eftermiddaghemmen från skolverksamheten till vilka det tillhört tidigare.
Istället lades verksamheten in under barnavårdsnämnd och socialstyrelse.
På 1950- och 1960-talet kom det moderna fritidshemmet in i bilden med tillsyn och omsorg
för barnen även på morgonen. En anledning till uppkomsten av det vi idag kallar fritidshem
var att bristen på arbetskraft var stor och kvinnor klev in på arbetsmarknaden. Detta
resulterade i att många barn blev utan tillsyn på eftermiddagarna och en del även på
mornarna. Nu blev fritidshemmen också avgiftsbelagda och föräldrarna fick betala en viss
avgift för att få ha sitt barn på fritidshemmet. Verksamheten växte nu nästan explosionsartat.
Från att ha funnits cirka 2000 platser på 1960-talet fanns det 1975 cirka 25 000 platser på
fritidshem runt om i Sverige (Andersson & Claeson-Söderström, 2002). Fritidshemmen var
vid den här tiden ofta belägna i fristående hus utanför skolans område eller som en avdelning i
en barnstuga (dagens förskola). Det var också nu som fritidspedagogyrket växte fram och blev
en egen profession.
Samtidigt växte fritidshemsverksamheten och även antalet barn som gick till fritidshem. 1980
fanns det cirka 45 000 platser på fritidshemmen runt om i hela landet och i början av 1990-
talet hade antalet platser ökat till 108 000 (Andersson & Claeson-Söderström, 2002). Då hade
35% av alla sju- till nioåringar en plats på fritidshemmen (Skolverket, 2000). Dessa siffror har



sedan ökat, bland annat till följd av sexåringarnas intåg i skolan med förskoleklasser. Det var
också i början av 1990-talet som fritidshemmen flyttade tillbaka till skolans lokaler med sin
verksamhet. Detta medförde nya arbetsuppgifter för fritidspedagogerna. De som tidigare i
princip bara varit verksamma på mornarna innan skolan började och efter skolan när barnen
slutat fick nu börja att arbeta i skolverksamheten på dagtid. 1998 kom Lpo94 i en omarbetad
version som även omfattar förskoleklassen och fritidshemmet. Den handlade inte om hur man
ska bedriva verksamheten på fritidshemmen utan om att det skulle vara samma värdegrund
som plattform för verksamheten. Året efter, det vill säga 1999 kom så en ”läroplan” för
fritidshemmet - Allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet (Skolverket, 1999). I
fortsättningen bara kallad Allmänna råd. Denna ”läroplan” är en hjälp i verksamheten. Den
innehåller råd för hur verksamheten ska bedrivas. Det finns också kommentarer i anslutningen
till råden för att man ska kunna tolka dem på rätt sätt.

2.1 Fritidshemmets uppgifter.
Medan skolan är obligatorisk och avgiftsfri är fritidshemmet en frivillig verksamhet som kan
vara avgiftsbelagd sedan 1960-talet (se tidigare stycke). Fritidshemmets verksamhet erbjuds
inte till alla barn, ”eftersom tillgängligheten i första hand är knuten till föräldrarnas arbete
eller studier” (Skolverket, 1999). En av fritidshemmets uppgifter är att komplettera skolan,
erbjuda en meningsfull fritid för de barn som går på fritidshemmet och ge stöd i utvecklingen
(Skolverket, 1985). Just kapitlet med att komplettera skolan är ett ganska luddigt uppdrag.
Vad innebär då komplement till skolan? I Allmänna råd står det. ”Fritidshemmet kompletterar
skolan tidsmässigt genom att verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året,
dvs. under morgontimmar, eftermiddagar, lov och studiedagar”. Fritidshemmet ska även
komplettera skolan på ett pedagogiskt plan ”genom att delvis ge barnen andra erfarenheter
och kunskaper än de normalt får i skolan. Fritidshemmet har möjlighet att erbjuda andra
aktiviteter och tyngdpunkten i verksamheten är en annan” (Skolverket, 1999).
Dessa komplement kan vara sättet hur man arbetar. Många av dem som arbetar på fritidshem
anser att arbetssättet i skolan är styrt och vill då ha mindre struktur under fritidstiden. Likaså
nämns att fritidshemmet kompletterar skolan med den sociala kompetensen eftersom man
arbetar och befinner sig så mycket i situationer där det behövs social kompetens (Andersson
& Claeson-Söderström, 2002).

En annan uppgift som fritids har och som jag har som grund till det här arbetet är att ”erbjuda
en meningsfull fritid” (Skolverket, 1985). Enligt Allmänna råd ska den ”meningsfulla
fritiden” utformas med barnens behov, intressen och erfarenheter som grund. Därför kan
innehållet skifta mellan olika fritidshem beroende på barnens erfarenheter och situation.
Många fritidsintressen är könsbundna och fritidspedagogerna ska medvetet försöka bryta
invanda könsrollsmönster. Men de ska samtidigt ge utrymme för både pojkars och flickors
intressen. Personalen har också en viktig roll i att ”skapa balans mellan barnens engagemang i
de intressen de redan tillägnat sig och att visa alternativ och inspirera till nya upptäckter”
(Skolverket, 1999).

Den tredje stora uppgiften är att ”erbjuda stöd i utvecklingen”. Här handlar det mycket om
den sociala biten och att känna trygghet i sig själv och i gruppen genom olika aktiviteter och
övningar. Pedagogerna måste helt enkelt hitta sätt att stimulera barnen så utvecklingen hos
barnen går framåt.
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2.2 Tidigare forskning
Ett stort problem som jag ganska snabbt kom fram till var att det inte fanns något skrivit om
hur naturen används på fritidshem. Däremot finns det ganska mycket om hur naturen används
inom skolverksamheten.

Redan vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet använde lärarna sig av naturen i sin
undervisning. Anledningen var att enklare komma åt materialet som skulle studeras.
Idag lever många barn med ett rörelseschema som består av hemmet, skolan och köpcentret.
För dessa barn, som kanske aldrig varit ute i naturen är det viktigt att skapa andra upplevelser
än de som barnen brukar få. Om barnen får vara ute i naturen under lektionerna får de nya
upplevelser och kan därmed lära sig andra saker än vad de skulle gjort i klassrummet.
I boken Utomhusdidaktik skrivs om att lärande i naturen/utemiljö ger kunskap som förenar
praktisk och teoretisk erfarenhet. Eleverna får också se sammanhang i naturen när lärarna
synliggör kretsloppen och andra saker som hör till naturen (Dahlgren & Szczepanski, 2004).
Naturen är också bra att använda för att lära sig tyst kunskap och få en helhetsupplevelse som
är svår att få i ett klassrum. Samma författare anser att utomhusdidaktiken bör utgöra ett
komplement till lärande i böcker och i klassrummet därför att alla sinnen används i
lärandesituationer när man är ute.

Per Hedberg skriver i ”Att lära in ute” (2004) om hur man i undervisning bör se på naturen.
Här startar han med att man först bör lära sig att vara ute och njuta av naturen. Detta utgör
basen i en pyramid som börjar med att man ska trivas ute i skogen. För att göra detta krävs att
man är varm, torr och mätt. Nästa nivå i pyramiden är ”se och upptäcka naturen”. Då har man
kommit över tröskeln och tycker det är roligt att vara ute i naturen och kan lägga ner energi på
att se vad som finns att titta på istället. Det handlar inte bara om att titta utan även ta in
intryck med hjälp av andra sinnen än synen. När det steget har uppnåtts går det att gå vidare
till nästa steg som är att förstå sammanhang i naturen. De två översta stegen hör ihop och
handlar om människans påverkan på naturen. Det första steget av dessa två är just att förstå
hur människor påverkar naturen genom eldning av fossila bränslen och exploatering av
naturresurserna. Det sista steget och toppen på pyramiden är om att ta ställning och påverka
genom den erfarenhet som man tillgodogjorts sig i de tidigare stegen i pyramiden.
Samma författare tar också upp hur man kan använda naturen på olika sätt i alla ämnen, inte
bara idrott och naturkunskap utan även traditionellt klassrumsbundna ämnen som musik och
språk. Då behöver man inte hålla sig till planeringen till punkt och pricka hela tiden utan om
det dyker upp något som är intressant så tittar man på det (Hedberg, 2004).

Ola Magntorn har i en studie påvisat vikten av att inte bara sitta och läsa i böcker för att lära
sig om naturen. I studien som omfattar 57 deltagare har han låtit hälften av deltagarna lära sig
hur knoppar ser ut med hjälp av bestämningsnyckel där de fått jämföra riktiga knoppar med
de som finns i böcker med mera. Andra halvan har fått lära sig genom att komma på ramsor
och göra seriefigurer. När artkunskapen sedan testades kunde de som fått hitta på ramsor och
serier fler knoppar än de som läst i bestämningsnyckeln. Slutsatsen av detta är att man måste
göra undervisningen rolig för eleverna för att höja motivationen. Dessutom blir saker mycket
lättare att komma ihåg om det går att hänga upp det på något (Magntorn, 2004).

Under skoldagen och även när de är hemma blir det mycket stillasittande för barnen. Rörelse
är viktig för att fysiskt må bättre. Johan Öhman och Marie Sundberg tar det hela ett steg
längre och menar på att även platsen som man befinner sig på har stor betydelse. De
poängterar att skapa ett förhållningssätt till den egna kroppen genom möten med naturen. Två
möten tar de upp i sitt kapitel, dessa två är slutna möten och öppna möten.
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Mötena är instrument för att nå ett visst mål. För att det ska vara ett slutet möta ska det från
början vara klart vad mötet ska leda till. Om det däremot saknas bestämda mål för
verksamheten finns det förutsättningar att mötet blir öppet. Vid öppna kroppsmöten som ofta
uppstår ute i naturen söker barnet ofta sina egna utmaningar och hittar dessa för stunden, till
exempel hoppa över stenar. Upplevelsen gör aktiviteten meningsfull och det meningsfulla kan
bara bedömas av individen utifrån den känsla som skapas under aktiviteten. Författarna menar
att naturaktiviteter saknar ett bestämt sätt att utföra en viss rörelse på. Det finns inte ett sätt
som är rätt när det gäller att ta sig upp i ett träd utan varje situation kräver olika
rörelsemönster för varje individ. I naturen får barnen träna sin fantasi. Det materialet som
finns ute i naturen behöver inte bara vara vad det ser ut som. En kotte är inte bara en kotte
utan kan efter barnens behov och intressen bli andra saker, till exempel bilar eller kor.
Samtidigt tränas samarbetsförmågan upp hos barnen. I övningar som att se hur många som får
plats på en stubbe måste barnen samarbeta för att inte alla ska ramla av (Öhman & Sundberg,
2004).

Mycket av den kunskap som barnen får på fritidshemmet är så kallad tyst kunskap som fås
genom praktiskt arbete. Detta tar Håkan Strotz och Stephan Svenning upp i sitt kapitel
”Betydelsen av praktisk kunskap, den tysta kunskapen” i boken Utomhusdidaktik (2004). I
naturen finns det väldigt mycket tyst kunskap att ta till sig om man lyckas engagera barnen.
Detta till exempel genom att visa på ätliga växter som tillagas och äts.
Samma författare tar även upp pedagogens roll i användandet av naturen för att ge tyst
kunskap. Många pedagoger som inte tar ut barnen är ofta osäkra i situationen utomhus och
rädda för att det inte ska bli som de har tänkt sig. De tar även upp olika sätt att använda olika
aktiviteter i naturen som sätt att ta till sig tyst kunskap. Några olika aktiviteter som tas upp är
göra upp eld och matlagning där barnen får prova att bygga trefot och bakugnar av flata stenar
med mera (Strotz & Svenning, 2004)
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3. METOD
För att få svar på mina frågeställningar har jag har använt mig av intervjuer, totalt åtta
stycken. Jag hade från början planer på att använda mig av enkäter för att göra ett urval inför
intervjuerna. Detta fick jag dock avskriva då det skulle ta alldeles för mycket tid. Istället har
jag ringt runt till fritidshem och hört mig för om de använt naturen i sin verksamhet. Urvalet
har jag gjort så att jag har försökt få med fritidshem både som ligger i utkanten av staden
(perifera fritidshem) som har naturen runt hörnet och skolor som är mer centralt belägna. En
del ligger nära skog och natur medan andra har betydligt längre till natur om de ville ta sig ut.
Det har varit lika många centrala och perifera skolor i undersökningen.
Därefter har jag besökt fritidshemmen och gjort en djupare intervju med personalen.
Jag övervägde också alternativet att göra observationer över hur naturen användes på
fritidshemmen. Detta skulle ta mycket tid och eftersom jag ville ha en större spridning på min
undersökning än bara på ett par fritidshem valde jag bort observation. Med intervjuerna
hinner jag med flera fritidshem och kan få den spridningen jag vill.
Med intervju får jag flera personer som presenterar sina uppfattningar om ämnet. Jag kan
också med omsorg ställa frågor och lyssna till grundligt prövade kunskaper hos dem som jag
intervjuar (Kvale, 1997).
Jag har även innan jag besökte fritidshemmen och intervjuade fritidspedagoger gjort en
provintervju med en utbildad fritidspedagog för att se hur frågorna fungerade och om jag
skulle behöva omformulera eller ta bort någon. När denna provintervjun var genomförd
diskuterade jag och provpersonen frågorna och beslutade att ta bort en fråga och omformulera
en. Den fråga som jag plockade bort var:
Använder ni naturen i er verksamhet?
Anledningarna till att den plockades bort var dels att det är en ”ja eller nej-fråga” och dels för
att jag redan fått svar på detta då jag ringt till fritidshemmen och hört mig för om de använder
naturen. På fråga fyra hade jag tänkt ha en följdfråga om huruvida barnens aktiviteter är egna
eller om det är planerat från pedagogernas sida. Ganska fort vid den första intervjun jag
gjorde märkte jag att den frågan på ett naturligt sätt passade in bättre som en följdfråga på
fråga två. Detta ändrade jag till återstoden av intervjuerna och hade den som följdfråga till
fråga två.

3.1 Intervjuerna:
Den intervjumodell som jag har använt mig av är den som Kvale benämner som professionell
utfrågning (Kvala, 1997). Med professionell utfrågning menar Kvale att det råder en
maktasymmetri då intervjuaren har till uppgift att ställa frågor till intervjupersonerna. Den
professionella utfrågningen kan ta många former. Exempel på detta är rättslig utfrågning,
anställningsintervju eller som jag använder det, forskningsintervju. De har alla särskilda
syften och strukturer, med mer eller mindre systematiska frågetekniker. Mina frågor har jag
ställt i en ganska ensidig utfrågning. Det har dock funnits utrymme för mer vardagligt samtal
mellan frågorna.

Jag märkte ganska fort att jag fick ungefär samma svar på frågorna. Speciellt tydligt blev det
efter intervju fem och sex då intervju sju och åtta inte tillförde något nytt. När jag märkte att
svaren blev samma tog jag beslutet att inte göra fler intervjuer efter den åttonde.
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4. RESULTAT OCH ANALYS
Resultatet kommer från åtta stycken intervjuer som är gjorda med fritidspedagoger på olika
fritidshem. De har geografiskt spridning med både centralt belägna enheter och enheter som
ligger i utkanten av tätorten, fyra centralt och fyra i utkanten av stan.
Svaren som jag har fått på mina intervjuer har varit både väntade och oväntade.

4.1 Fritidshemmet och naturen
Den första frågan jag ställde gällde om varför man på fritidshemmet var ute i naturen.
Svaren på denna fråga blev ganska skiftande men jag har försökt sortera upp svaren och
kategorisera dem efter hur svaren har sett ut. Jag har gjort så att jag har lagt upp svaren i den
ordningsföljd som de flesta har svarat, så det vanligaste svaren kommer först och sen i en
fallande skala. De kategorier som framkom under intervjuerna var rörelse, frisk luft/må bra,
inlärning och utevana/riskmedvetenhet.
Flertalet av de som har intervjuats svarade direkt att man använde sig av utemiljön för att få
röra på sig. Flera tyckte att de hade för liten plats inomhus och det var bra att komma ut i
naturen där utrymmet i det närmaste är obegränsat. Alla som svarade att man använde sig av
naturen för att röra sig påpekade också vikten av att få röra på sig. Hit kan också föras den
motoriska träningen som ett fåtal av de intervjuade nämnde som en anledning till att vara ute.
Majoriteten av dem som svarade sa att man var ute för att få frisk luft eller för att må bra. Här
handlade det om att må bra både psykiskt och fysiskt. De som svarade sa också att det ibland
räckte med att gå ut på skolgården för att få frisk luft. Hälften av de tillfrågade svarade att
man använder naturen för att skapa lärandesituationer för barnen. Detta till exempel genom att
visa saker när man är ute eller ta tillvara på det som barnen hittar och blir intresserade av. Om
barnen hittar något och frågar om det tar pedagogen tillvara på tillfället och berättar om just
det som fångat barnets/barnens intresse. Kan pedagogen inget eller väldigt lite om ämnet så
sparar man vad som hittats och tittar på det när man kommer tillbaka till fritidshemmet igen.
Knappt hälften av dem som deltog i intervjuerna svarade att man var ute för att ge barnen
utevana och lära sig vara ute och tycka om att vara ute i naturen. Denna utevana består i att
kunna behärska kniv och andra redskap som används ute. Barnen ska också lära sig handskas
med eld och vatten. Hit kan också ett annat svar kopplas, nämligen en fritidspedagog som
svarade att man ville skapa upplevelser för barnen. Samma pedagog pratade också om att
göra barnen medvetna om riskerna i naturen. Detta genom att visa på var farligheterna i
naturen finns.

Den andra frågan gällde på vilket sätt man på fritidshemmet använder naturen.
De flesta som tillfrågades gav princip samma svar. Man använder natur för att skapa
inlärningssituationer som är svåra att hitta i klassrummet eller i fritidslokalerna. Det kan vara
att hur man gör upp eld och använda kniv på rätt sätt. En fritidspedagog som hade nära till
natur nämnde att de använde naturen till materialinsamling. Detta både till fritidshem och
skoldelen. Inom skoldelen använder man det också i lektionssyfte. Vissa ämnen passar att
utöva ute i skogen, framför allt idrott men även svenska och NO. De kategorier som kom fram
vara nyttja naturen och inlärning/undervisning.
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Drygt hälften av de svarande nyttjar naturen på olika sätt. Det vanligaste svaret var att man
eldade och täljde när man var ute. Det kunde vara för att lära sig handskas med eld och kniv
eller för att använda elden för något ändamål, till exempel grilla. Andra sätt att nyttja naturen
på var materialinsamling. Det var endast en som nämnde detta. Materialet kunde sen
användas i fritidshemsverksamheten på olika sätt, eller i skolan till exempel för pyssel eller
för att visa och illustrera saker för barnen. Ett fåtal av de tillfrågade svarade att man använde
naturen för att lära sig nya saker. Här fanns också de som använde naturen i
skolverksamheten. Då fungerade den som ”klassrum”. Man kunde ha svenska eller
naturorienterade ämnen. Vanligast var dock att naturen användes inom idrotten, då oftast för
orientering eller skidåkning. Här lade jag in en följdfråga som handlade om ifall barnen gör
det som är planerat från personalens sida eller hittar på egna aktiviteter när de är ute i naturen.
De flesta svarade att man oftast har en flexibel grovplanering där en eller ett par aktiviteter är
inplanerade. Dessa är dock inte helt fastlagda utan kan förändras eller plockas bort om något
skulle ske. Planerat kan till exempel vara att tälja med kniv eller något annan aktivitet som är
av praktisk betydelse om man är ute i naturen. De allra flesta som svarade sa också att man
också planerade så det skulle finnas tid till fri lek där barnen kan få hålla på med sina egna
aktiviteter. Samtliga de som deltog svarade att man ofta har en planering från början. Denna
kan vara mer eller mindre detaljerad. Det som vanligtvis planeras in är en eller flera
aktiviteter som barnen på olika sätt har användning för när de är ute i naturen. Det kan vara
knivanvändning, hur man gör upp eld eller något annat som pinnbröd. Alla som var med i
intervjuerna svarade att den mesta av tiden ute var egna aktiviteter hos barnen. De flesta hade
dock tillägget att de som pedagoger hade planerat att det skulle få vara fri lek eller egna
aktiviteter hos barnen.
En sak som kom fram vid en intervju var att:

De som har datorspel och tv-spel som huvudsakligt tidsfördriv hemma har
svårare att komma på egna aktiviteter än de som har mindre datortid i hemmet.

En av de tillfrågade sa att barnen skulle ha så mycket egna aktiviteter som möjligt. Detta för
att träna upp deras kreativitet och uppfinningsrikedom så mycket som möjligt.

Den tredje frågan jag ställde var hur ofta man är ute i naturen på fritidstid.
Här skiljde sig svaren väldigt mycket. Det som alla hade som svar var att samtliga var ute på
skolgården varje dag och då spelar det ingen roll vilken sorts väder det är. Ett svar som kom
från en fritidspedagog var att barnen var ute i skogen dagligen av egen fri vilja. Hur ofta man
planerar att vara ute i naturen skiljer dock väldigt mycket mellan olika fritidshem. Ungefär
hälften av de tillfrågade sa att de är ute i naturen nästan dagligen och ett mindre antal sa att de
var ute i skogen betydligt mer sällan. De flesta fritidshemmen jag har intervjuat försöker vara
ute i naturen minst en gång per vecka. Hur ofta man besöker natur har en geografisk
betydelse. De som har längre till natur har betydligt lägre besöksfrekvens i naturen än de
fritidshem som har natur runt hörnet.

För att få ett bredare perspektiv ställde jag två följdfrågor. Den första var om det skiljer sig
hur mycket man är ute i förhållande till årstiderna. Här svarade de flesta att det var ungefär
samma mängd naturverksamhet oberoende av årstid men att det kanske var lite mer på
sommarhalvåret.



9

Ett fåtal av de tillfrågade svarade att naturverksamheten var säsongsbetonad och att de var ute
mer på sommaren. Anledningen till det var att:

Det är enklare på sommaren. Det är mindre utrustning som ska på än under
vintern och det är lättare att hitta på något spontant.

En skillnad som kom fram var att en av de tillfrågade sa:
På vintern är vi oftare i skog och tittar på djurspår med mera och på sommaren
mer på ängar och har andra aktiviteter som bollspel och rörelselekar.

Den andra följdfrågan blev om hur det ser ut på loven. Här skiljde det mycket på svaren.
Drygt hälften av de tillfrågade svarade att de använder naturen mer på loven än under de
vanliga veckorna. Man motiverade den ökade utomhusverksamheten med att man har mer tid
att göra saker och det går att vara ute längre på loven och man kan göra längre utflykter. En
av de tillfrågade poängterade att det var mer planerad utomhusverksamhet på loven. Detta då
man ofta gör längre turer och är ute längre perioder. En fritidspedagog svarade att man var ute
i skog och natur mindre på loven och en annan att det var samma mängd naturverksamhet
som resten av året. Hur mycket man är ute på loven är bland annat relaterat till hur mycket
personal som finns tillgänglig.

Fråga fyra handlade om vilka fördelar de som personal ser med att vara ute i naturen med
barnen. De fyra kategorier som utkristalliserade sig var friskare barn, lokalerna,
gruppkonstellationerna och naturkunskaper. Svaren påminde mycket om varandra men det
fanns även skillnader. Det som var gemensamt för det flesta var att de tyckte att barnen blev
piggare och gladare när de fick vara ute. Det kom även svar om att barnen fick bättre fantasi
och kreativitet. Att barnen kommer i bättre fysikt trim var också ett svar som framkom i
intervjuerna.

I de fritidshem som har mindre lämpliga lokaler har det även framkommit att det är bättre
plats att leka om man är ute och att ljudnivån blir lägre och inte så påfrestande för
pedagogerna. Barnen blev även lugnare inomhus efter att de varit ute och ”sprungit av sig”.
Ett fåtal svarade att en fördel var att barnen lekte i andra konstellationer när de var ute än när
de var inomhus. Dessa ”nya” konstellationerna var också könsöverskridande. Här menade
pedagogerna att barnen inte brydde sig lika mycket om vem de lekte med när de var utomhus.
Det var mer aktiviteten som avgjorde vilka som var med. Det blev också andra lekar utomhus
än inomhus vilket till viss del kan härledas till större plats och andra konstellationer mellan
barnen. Några svarade också att det finns mer utrymme att leka och aktivera sig. Även
miljöombyte kom fram som en fördel med att vara ute. Här menades att miljöombyte skapar
andra förutsättningar för barnen att hitta på saker och utvecklas. En svarade att man såg det
som fördelar att barnen lärde sig känna igen djur och växter samt att de vet vad allemansrätten
innebär.
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Den femte frågan handlade om barnen och vad de tycker om att vara ute, ur den synvinkel
personalen har. Här svarade flertalet att de flesta barnen tyckte det var tråkigt att gå ut men att
när de väl var ute hade de så roligt att de nästan inte ville gå in igen. En av de intervjuade
påpekade att rätt utrustning gör det roligare. En annan uttryckte att ”deras” barn tycker det är
så roligt att vara ute att de frågar när de ska gå ut. Det har blivit attraktivt genom aktivt arbete
utomhus på både fritids och i skolan.

Sedan ställde jag en fråga om personalen ser några hinder med att vara ut i naturen. Det
framkom att det finns hinder. De kategorier som är mest uppenbara är utrustning, väder,
barngruppen, avstånd och personalen. Så gott som alla svarade att det största hindret för att
vara ute var att barnen hade fel eller för dålig utrustning. Det kunde vara att de har
gymnastikskor när det regnar och de ska ut i skogen eller för lite kläder om det är på vintern.
Alla som pratade om barnens utrustning nämnde också föräldrarnas ansvar i det hela. De ska
se till att barnen har de skor och kläder som behövs för att vara ute om det nu är planerat för
det. Väder kan höra till utrustning, men jag väljer att göra en egen punkt av det. De allra flesta
svarade att vädret inte hade någon betydelse. Man var ute även när det regnade eller om det
var dåligt väder på annat sätt. Ett fåtal nämnde dock att vädret kunde vara ett hinder om det
till exempel regnade mycket eller om det var väldigt kallt. Men det var endast i enstaka fall
man valde att stanna inomhus då.

Hälften av de svar som jag fick från intervjupersonerna såg det som ett hinder  att barnen kom
och gick till och från fritids på olika tider. De ansåg att man inte kunde spontant gå ut i
skogen för naturverksamhet då. En fritidspedagog svarade att de löst det så att en pedagog tog
några barn med sig till skogen och den andre pedagogen stannade kvar med resten av
barngruppen.
Ytterligare hinder som kom fram hos några var att barngruppens storlek och utevana kan göra
att man drar sig från att gå ut. Vad gäller barngruppens storlek blir det inte ett problem om
personalen inte väljer att göra det till problem. En av de intervjuade svarade att:

Storleken på gruppen är inte något problem eftersom barnen har mycket
utevana och vet var de får lov att vara.

Då är vi inne på nästa problem, det med barnens vana att vara ute. De pedagoger som nämnde
detta som ett problem sa också att lösningen är att vara ute mer så de får den utevana som
behövs.

Ett fåtal påpekade också att dålig utemiljö kan vara ett hinder och likaså om man har långt till
natur. Detta framkom både från en de av de intervjuade som hade långt till natur och en som
hade natur precis vid skolan. De som hade långt till natur svarade att de var tvungna att
planera mer om de ville vara ute en dag.

Även personalgruppen kan göra att man inte går ut. Enstaka svarade att om det är lite personal
eller någon i personalgruppen som inte tycker det är roligt att vara ute stannar man ofta
inomhus. Dock påtalade alla som intervjuats om vikten av att pedagogerna tycker det är roligt
att vara ute i naturen och är vana att befinna sig utomhus.
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Nästa fråga som också blev den sista var om den intervjuade hade något ytterligare att ta upp
och tillägga om ämnet natur på fritids.

Ungefär hälften relaterade till föregående fråga och sa att mycket ansvar för barnens
utrustning ligger på föräldrar som ska se till att barnen har rätt utrustning för aktiviteten.
Hälften av deltagarna talade om att det fanns en skolskog som hörde till skolan. På ett fåtal av
dessa var skolskogen ett ämne i skolverksamheten. Det var också i skolskogen som man hade
den mesta av sin utomhusverksamhet. Där hade man bland annat satt upp fågelholkar, byggt
hinderbana med mera.

Likaså var det ett en fritidspedagog som påpekade att det viktigaste målet ute i skogen var att
ha roligt. Ytterligare en nämnde att mer planeringstid skulle ge ännu mer möjlighet att vara
ute i naturen.

4.2 Skillnad mellan centrala och perifera skolor.
Av intervjuerna har det framkommit att det föreligger en viss skillnad mellan hur mycket man
använder sig av naturen beroende på var skolorna är placerade. Tydligast visar sig detta vid
hur ofta man är ute. Medan de skolor som ligger precis vid naturen använder sig spontant av
den nästan dagligen så måste skolorna som har längre till natur planera in när de ska ut i
naturen och ofta sätta av en hel dag till det.
På loven är det inga större skillnader. Då har man planerat in att gå ut i naturen, en eller flera
gånger under lovet. Det är då planerat för att vara ute ett antal timmar eller hela dagen och då
verkar inte den geografiska placeringen ha lika stor betydelse. Det finns då så mycket tid att
även de som inte har så nära till naturen hinner ut och kan vara ute ett antal timmar och inte
bara ut och vända som de skulle få göra om de gick ut under en vanlig skolvecka.

4.3 Naturverksamhet och fritidshemmets uppgifter.
Till de svar jag har fått ska jag här koppla dem till de uppgifter som fritidshemmet har,
komplement till skolan, meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Ingen av de intervjuade har
sagt att de medvetet jobbat mot de uppgifter som fritidshemmet har.

Komplement till skolan Meningsfull fritid Stöd i utvecklingen
Rörelse Rörelse/motorik

Inlärning
Utevana Friskare barn

Gruppkonstellationer
Naturkunskap

Det som visar sig i denna tabell är att man tydligt uppfyller de uppgifter fritidshemmet har
ålagts när man är ut i naturen med sin verksamhet. Det finns aktiviteter och kategorier som
stämmer in på flera av de uppgifter som fritidshemmen har.

Tabell 1. Kategorisering av hur man med naturverksamhet uppfyller de uppgifter fritidshemmet har.
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5. DISKUSSION
Jag har flera gånger varit på fritids i olika sammanhang, mestadels för praktik och kortare
vikariat. I de styrdokument som gäller för fritidshemmet, Allmänna råd står att man ska
använda sig av närmiljöns resurser (Skolverket, 1999). Bland de få utredningar och
utvärderingar som gjort på fritidshem står också att det bör finnas tillgång på natur i
fritidshemmets omedelbara närhet (Skolverket, 2000).

De tillfällen jag har varit med fritidshem ut i naturen har det bara handlat om att ta sig ut till
skogen eller vad det nu har varit och fika den medhavda matsäcken, alternativt att personalen
har kokat nyponsoppa på stormkök som de själv har satt ihop. De aktiviteter som barnen har
ägnat sig åt har varit fri lek, alternativt någon av personalen styrd lek. Naturligtvis är det inget
fel i detta, men det finns så mycket mer att göra när man är ute. Bara som exempel kan jag
nämna att man tillsammans med barnen kan bygga broar över diken eller sätta ihop ett
vindskydd med barnen och ha som ”stabsplats”.

Begreppet ”meningsfull fritid” gör att fritidshemmen blir speciella i sin verksamhet. Det
gäller att hitta vad som är meningsfullt för alla barn som är i fritidshemsverksamhet. För en
del är det meningsfullt att spela fotboll medan det för andra är meningsfullt att vara ute i
skogen. Jag har funderat en hel del på om svaren jag har fått stämmer överens med hur de
bedriver sin verksamhet eller om de deltagande svarat som de tror att jag vill ha svar.
Anledningen till att jag har funderat på detta är att flera av de intervjuade tvekat i sina svar.
Svaren stämmer inte heller med den erfarenhet jag har fått under de perioder jag har varit ute
på olika fritidshem.

Den första frågan handlade om varför man var ute i naturen. Här har de flesta svarat att det är
för att röra på sig. Till begreppet rörelse kopplar jag även in motorisk träning. Jag håller med
Öhman & Sundberg i deras resonemang om kroppsmöten där förutsättningarna för vilket sätt
att genomföra rörelser i naturen är individuellt och olika för olika individer (Öhman &
Sundberg, 2004).

Många av de barn som går på fritids sitter mycket stilla när de är i skolan och hemma. Detta
vet fritidspedagoger om och för att skapa en motpool till detta stillasittande går man ut i
skogen med barnen för att de ska få röra på sig och få prova på nåt nytt. Skulle barnen må
bättre om de fick vara ute i skogen mer? Då skulle de kanske aktivera hela kroppen vilket kan
vara svårt om man bara sitter vid en dator hela dagarna. Det kan vara så att på många
fritidshem går man bara ut på skolgården för att det är enklare än att gå ut i naturen.
Naturligtvis får barnen och personalen frisk luft även på skolgården, men luften är ändå renare
och friskare ute i naturen än i stan där det finns avgaser och andra föroreningar.

När det gäller inlärning utomhus tror jag man ofta går till ställen där det finns mycket att titta
på för att barnen ska kunna hitta något som intresserar dem. Ofta känns det som om läraren
eller pedagogen har bestämt var man ska gå och titta på istället för att gå på måfå och hitta
andra saker än det som läraren hade tänkt. Detta tror jag bottnar i en osäkerhet hos läraren.
Det kan vara så att de är rädda att barnen ska hitta något som de inte känner igen och inte kan
förklara vad det är vilket också Strotz & Svenning (2004) antyder i sitt kapitel om tyst
kunskap. Detta är spännande eftersom personalen säger att de låter barnen såga och hugga ved
samt tända elden. Mina erfarenheter från de få tillfällen jag har varit med ut i skogen är att
personalen har haft med sig färdighuggen ved och även tänt elden själv för att som de själv
säger ”spara tid”. Nu bygger detta enbart på några få tillfällen och det går inte säga att det är
så generellt.
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Likadant med stormkök som personalen ofta sätter upp själv. Kan barnen lära sig hur man ska
handskas med redskapen eller med eld, vilket ett av syftena med naturvistelsen var, om
pedagogerna inte låter dem få prova på? Barnen kan få upplevelser ändå av att se hur de
vuxna gör men blir samma förtrogenhet och förståelse som om barnen skulle få prova själv att
sätta ihop stormköket?

Den andra frågan handlade om hur man använder naturen i verksamheten. Det vanligaste
svaret var för att nyttja naturen. När det gäller eldar tror jag som jag skrev tidigare att
personalen ofta tar tag i eldandet i början för att spara tid och för att spara tändstickor. Sen när
det väl brinner verkar det som barnen får hjälpa till att lägga på ved för att hålla elden vid liv.
Jag tycker att som pedagog bör man visa hur man kan bygga upp en eld och sen tillsammans
med några barn tända elden. Då kan barnen få se hur de snabbt och enkelt kan göra upp eld
när man är ute och personalen kan ägna sig åt andra aktiviteter nästa gång man är ute.

På den följdfråga som jag ställde här om barnen hittar på egna aktiviteter eller om det är
personalen som planerar vad som ska göras tycker jag att det blev intressanta svar. Svaren
som antydde att man ofta har en grovplanering på någon aktivitet sen planerad fri lek verkar
spännande. Då är det planerat så att man startar med något som personalen i förväg har
bestämt och när aktiviteten är avklarad har man planerat att det finns tid för barnen att leka
fritt. Nu hade jag ingen möjlighet att studera om det verkligen var så. Men den fria leken kan
tolkas som att personalen tycker att det är praktiskt att låta barnen leka själv. Då kan
personalen få en stunds avkoppling och hinner ta det lugnt. Om man håller i någon aktivitet
till exempel knivanvändning får personalen som håller i det hela tiden vara uppmärksam på
att barnen gör rätt. Intressanta saker som kom fram här var att barn som spelar mycket dator-
och tv-spel har svårare att aktivera sig när de är ute i naturen. Jag tycker detta är både väntat
och oväntat. Det var väntat på det viset att de inte har lärt sig att vara ute och inte vet hur man
ska göra i naturen. Samtidigt är det oväntat på så sätt att många spel är fantasy och borde
kunna ge idéer till barnen om vad de kan leka. Det kan hända att barn i de åldrar som finns på
fritids inte spelar den typen av spel

På nästföljande fråga blev det som väntat stor skillnad i svaren. Den handlade om hur ofta
man är ute i naturen. De fritidshem som ligger i utkanten av staden och har natur på nära håll
var av förklarliga skäl mer ute i naturen än de som låg mer centralt. Vad gäller
besöksfrekvensen i skogen är jag lite tveksam till svaret. När jag varit ute i verksamhet tycker
jag att det låter mycket att man är ute minst en gång i veckan. Nu har jag mestadels varit ute
under vinterhalvåret vilket kan förklara att jag tycker det låter mycket. Svaren antyder att man
är ute något mer på sommaren vilket jag tycker är logiskt eftersom det är enklare att ta sig ut i
skogen då.

Jag ställde även här följdfrågor för att få mer information. Den första gällde om det skiljer sig
mellan årstiderna. Som jag nyss skrev så är sommarhalvåret mer inbjudande till naturvistelse
än vad vintern är och fritidshemmen är ute mer på sommaren än vintern. Det som var
överraskande med svaren var att intervjupersonerna inte direkt svarade att de var ute mer på
sommaren utan sa att de var ute lika mycket vilket sedan ändrades till något mer på
sommaren. Jag vet inte om de trodde att jag ville ha svaret att de är ute lika mycket oberoende
av årstid eller om de verkligen menade att de var ute lika mycket.

Följdfråga två handlade om hur mycket man var ute på loven. Till skillnad mot årstidsfrågan
fick jag här raka svar direkt. En av skolor som ligger centralt svarade direkt att de var ute mer
på loven eftersom de då hade mer tid att vara ute. Även skolor som låg med natur på nära håll
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svarade att de var ute mer vilket jag tycker verka stämma efter vad jag noterat när jag varit på
praktik.

På frågan om vilka fördelar som personalen ser med att vara ute blev svaren att barnen blir
piggare av utevistelsen. Samtidigt blir de lugnare när de kommer in vilket jag tycker stämmer
med mina erfarenheter. När de är ute springer de av sig och gör av med en hel del energi
vilket märks när de kommer in och då vill syssla med lugnare aktiviteter. Att ljudnivån blir
behagligare när man är ute om lokalerna är mindre lämpliga tror jag stämmer mycket bra. När
jag intervjuade och såg lokalerna förstår jag att man på vissa fritidshem vill vara ute. Är det
små lokaler och många barn kan det till slut bli nästan outhärdligt för pedagogerna och även
barnen som arbetar och befinner sig på fritidshemmet.

Nästa fråga var om barnen trivs att vara ute. Svaret ”barnen har så roligt att de nästan inte vill
gå in” känner jag igen mig själv i. Nu trivs jag med att vara ute och har därför lite svårt att
känna igen mig själv i att inte vilja gå ut, men från mina praktiker tycker jag att det stämmer
till punkt och pricka. Kan det vara så att många av de barn som inte vill gå ut har fel
utrustning när det till exempel regnar och/eller är kallt?

En av de frågor jag tycker var intressantast var den om vilka hinder personalen så med att vara
ute. Här fick jag de svaren jag hade väntat mig. Framförallt barnens utrustning. Jag har vid
åtskilliga tillfällen sett hur barn kommit till skolan och fritidshemmen med fel utrustning. Det
vanligaste är att barnen har gymnastikskor när det regnar. Jag anser att ett stort ansvar vilar på
föräldrarnas axlar. De ska se till att barnen har rätt kläder och skor på sig när de går hemifrån.
Även pedagogerna har ansvar att visa att det är tillåtet att ha regnkläder och stövlar på sig när
det regnar utan att det är ”töntigt”. Här känner jag själv att jag inte är den bästa förebilden
eftersom jag själv sällan använder regnkläder. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder
heter det men det är inte riktigt sant. Flera av pedagogerna jag pratat med svarade att vädret
kan göra att man väljer att stanna inne. Oftast om det är mycket kallt eller regnar väldigt
mycket. Jag skulle nog själv också dra mig för att gå ut om det regnade mycket.

Vad gäller barngruppen som hinder tycker jag inte att det är ett hinder om man inte bestämt
sig för att det ska vara det. Om barnen är ovana vid att vara ute tycker jag att pedagogerna bör
se till att de får vara ute i naturen för att få vanan.

Finns det då möjlighet och förutsättningar att de lär sig hur man ska göra och vara när man är
ute? Avstånd till natur är ett problem för de skolor som ligger centralt. Samtidigt ligger
mycket i vad man lägger för betydelse i ordet natur. Är det den gräsbevuxna parken intill
skolan? Väljer man att kalla det för natur ändras förutsättningarna drastiskt och likaså
besöksfrekvensen. Är det storskog så blir det färre som besöker naturen i verksamheten.

Alla intervjuade fick också möjligheten att säga om det var något annat de ville ta upp inom
ämnet. De flesta förtydligade föräldrarnas ansvar angående barnens utrustning men glömde
bort det egna ansvaret vilket är synd. Personalen på skolan är bland de vuxna barnen träffar
oftast och kan därför bli förebilder för barnen. Hur är man då en bra förebild som visar vad
som är rätt utrustning när det regnar och föregår med gott exempel i olika situationer? Genom
att visa hur saker ska göras? Ett sätt att göra något på eller flera? Eller genom att förklara?
Kanske inte göra något och låta barnen få prova sig fram till en lösning?
De som har en skolskog tog också upp det och att det var där som den mesta
naturverksamheten bedrevs. Däremot var de som hade skolskog inte ute mer i naturen än de
som inte hade någon. Detta kan bero på att en del av dem som saknade skolskog ändå låg
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intill naturområde. Verksamheten som bedrivs i skolskogen verkar vara just skolverksamhet.
Kanske ska man starta en ”fritidsskog” där man är på fritids? Jag ser det som logiskt att har
man tillgång till en skolskog ska den användas i alla verksamheter och för barn och elever i
alla åldrar. Blir barnen tryggare om de har en ”stabsplats” eller blir det tråkigt i längden?
Kanske behövs flera olika platser att kunna gå till?

Majoriteten av fritidshemmen verkar använda sig av naturen i sin verksamhet på något sätt.
Som väntat var det ganska stor spridning på hur mycket man använder sig av natur beroende
på var fritidshemmet är placerat. Ligger fritidshemmet mitt i ett bostadsområde där det inte
finns natur i direkt anslutning till fritidshemmet blir det färre naturbesök. Sedan ligger det
skillnad i vad folk menar med natur. Anser man att natur finns i en dikeskant eller att natur är
storskogen blir det naturligtvis stor skillnad i hur svaren faller ut.

Som tabellen (se tabell 1) visar så upp fyller fritidshemmen ganska bra de uppgifter som finns
i Allmänna Råd. Trots att ingen sa att de arbetat för att fylla uppgifterna som är ålagda så
täcker de ändå in det hela på ett bra sätt. (Det var inte något jag hade som fråga under
intervjuerna heller). Kan det vara så att fritidshemmets uppgifter hela tiden finns i bakhuvudet
på fritidspedagogerna att de hela tiden omedvetet jobbar mot dessa? Jag tror att
fritidshemmets uppgifter hela tiden finns i bakhuvudet på fritidspedagogerna att de hela tiden
omedvetet jobbar mot dessa. Är det i så fall bra att man som fritidspedagog omedvetet arbetar
mot de uppgifter som finns? Eller måste fritidspedagogerna tänka mer på vilken uppgift de
jobbar mot och utforma sin naturverksamhet utifrån det?
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Bilaga 1

Intervjufrågor:

1. Varför är ni ute i naturen?

2. På vilket sätt använder ni naturen? Gör barnen det som är planerat eller är det egna
aktiviteter?

3. Hur ofta är ni ute i naturen? Skiljer det sig när det gäller årstider? Hur är det på loven?

4. Vilka fördelar ser du/ni med att vara ute i naturen?

5. Vad tycker barnen om att vara ute?

6. Ser du/ni några hinder med att vara ute?

7. Något annat du/ni vill ta upp om ämnet?


