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Ibland då vill jag bara komma in, ibland så vill jag fortsätta var ute, när det är soligt 

vill jag vara ute, när det är regnigt då vill jag bara vara inne. 

 

Abstract: 

Today, children spend most time in school indoors, often in front of computers or other 

sedentary educational activities. However, there is plenty of research that highlights the 

benefits of outdoor educational activities. This research suggests that educational activities 

outdoors are important for the development of a child's body and sensory experience. The 

children's own perception of outdoor educational activities has not been researched to the 

same extent. Many children today live in cities and typically spend less time outdoors in 

nature and therefore they do not learn important survival skills. The purpose of this paper is to 

find out how children themselves perceive educational activities in an outdoor setting. This 

paper will also ask specifically what a child perceives that they learn by going outside and 

attempt to answer what influences their perceptions about outdoor educational activities. 

Finally, we examine whether previous research concerning the benefits of outdoor educational 

activities, is consistent with what the children perceive they have learnt through outdoor 

educational activities. The findings of this paper are that all schools should have outdoor 

educational activities as a part of their curriculum. 

 

Nyckelord: Utevistelse – pedagogisk verksamhet utomhus – Barn utomhus – Uppfattningar 

om utevistelse. 
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1. Inledning 
Idag sker det mesta lärande i skolan inomhus, ofta framför datorer eller genom teoretisk 

beskrivning. Därför blir pedagogisk verksamhet utomhus en extra viktig bas för kroppens 

behov av rörelse och sinnlig erfarenhet (Brügge, Gantz & Sandell 2011). Ett nordiskt projekt 

där Sveriges folkhälsoinstitut (2009) och Svenskt friluftsliv deltagit har producerat ett 

argumentationsfolder för naturvistelse. I foldern förklaras det att man ser flera positiva 

effekter hos barn då de får vara ute i naturen. Exempel på effekter som nämns är att 

utevistelse ger barn bättre koncentrationsförmåga, bättre minneskapacitet samt att utevistelse 

förbättrar barns prestationsförmåga (Folkhälsoinstitutet 2009). I och med att många barn idag 

bor i städer och att deras vårdnadshavare arbetar, är det många barn som aldrig får vara ute i 

naturen och leka och lära sig vad man skall göra när man till exempel går vilse. Därför är det 

extra viktigt att alla skolor är likvärdiga och att pedagogisk verksamhet utomhus bedrivs på 

alla skolor (Lgr 11). Inom skolans område har särskilda satsningar gjorts inom pedagogisk 

verksamhet utomhus. Idag finns verksamheter som Ur och Skur -förskolor samt andra 

naturskolor. Inom dessa verksamheter är den grundläggande idén att använda naturmiljön som 

en central resurs i barns utveckling. Naturskolorna har olika huvudmannaskap, vissa är privata 

och vissa kommunala, men de har vissa gemensamma pedagogiska principer: att använda 

direkta möten med naturen för att skapa fördjupade ekologiska kunskaper och ett engagemang 

för natur och miljö (Öhman 2010). Studier visar att barn i familjer med små resurser är mer 

begränsade till platsen där de bor än familjer som har högre socioekonomisk status. Kanske är 

det så att barns chans till naturkontakt aldrig har varit så ojämnt fördelad som den är idag 

(Mårtensson, m.fl. 2011). Skolan har därför en viktig roll när det gäller naturvägledning. 

Skolan har i uppdrag att bidra till barns engagemang för miljön och få barnen att lära sig vad 

friluftsliv handlar om och vad man skall göra om man, till exempel, går vilse (Lgr 11). Idag 

när miljöfrågorna är ännu mer uppmärksammade tar även skolorna del av detta och lär ut det i 

undervisningen. Eleverna ska även få kunskaper kring allemansrätten och dess innebörd, men 

även få kunskaper kring hänsynstagande och säkerhet i naturen. Eleverna ska också få 

kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling (Lgr 11). För att 

dessa kunskapsmål ska uppnås krävs det att eleverna vistas utomhus så de kan få ett personligt 

förhållningsätt till naturen. Det finns inte lika mycket forskning om hur barn uppfattar 

utevistelse utan forskningens fokus har riktat sig på att framföra argument och motiveringar 

till att barn ska vistas ute mer och pekar på ett ökat stillasittande hos barn. Därför blir det 

intressant att undersöka vad barn tycker om att vara ute i naturen på fritidshemmet, och om de 
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lär sig något av att vara ute i naturen? Hur barn uppfattar utevistelse och den pedagogiska 

verksamheten utomhus är viktigt att reflektera över. Pedagogisk verksamhet utomhus handlar 

om att ge sig ut i naturen för att berika undervisningen och använda utomhusmiljön som ett 

sätt att lära direkt från verkligheten. Den skapar också möjlighet till andra 

undervisningsformer än de traditionella och stärker elevens motivation och effektiviserar 

undervisningen(Öhman 2009).vad gäller fritidshemmet består den pedagogiska verksamheten 

utomhus av styrda och fria lekar eller undervisning kring natur och utevistelse. I denna 

uppsats belyses barns uppfattningar av utevistelse inom fritidshemmet. Vi vill i uppsatsen ta 

reda på vilka upplevelser barnen själva anser utevistelsen skapar hos dem. Denna uppsats 

syftar till att belysa om barns upplevelser av utevistelse är jämförbara eller skiljer sig från 

tidigare relevant forskning.  

1.1 Fritidshemmet 

Fritidshemmets är en pedagogisk verksamhet vars uppgift är att komplettera förskoleklassen 

och skolan. Med detta menas att fritidshemmets primära uppgift är att komplettera 

utbildningen i förskoleklassen och grundskolan samt erbjuda elever en meningsfull fritid och 

rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn från förskoleklass till 

årskurs 6 där barnen är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet, 

men är oftast i varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan 

(Skolverket 2010). Ett av fritidshemmets uppdrag är att erbjuda en meningsfull fritid . En 

grundförutsätttning för att barnen som vistas på fritidshemmet skall uppleva fritiden som 

meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort 

utrymme och formas utifrån barnens ålder, behov, mognad,  intressen och erfarenheter. Det 

innebär att innehållet i fritidshemsverksamheten kommer att variera beroende på barnens 

erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller närmiljöns resurser(Skolverket 

2010).  Det är viktigt att den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet är varierad med 

inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som drama, musik, dans, bild och form 

och utforskande av omvärlden i form av studiebesök, utflykter med mera(Skolverket 2010). 

Inom skolverksamheten så ses barnet som elev och syftet med verksamheten är att följa 

kursplanen och få eleven att nå uppsatta mål. I fritidshemmets verksamhet är barnet bara barn 

och syftet med verksamheten är att skapa meningsfull fritid som definieras ovan. 

Fritidshemmets verksamhet handlar mer om socialt samspel än att nå uppsatta mål. 

Fritidslärarens roll är att utforma verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både 

tids- och innehållsmässigt. Vidare ska fritidsläraren erbjuda barn en meningsfull fritid som 
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beskrivs ovan. Fritidslärararen ska även förena omsorg och pedagogik som stödjer barnets 

fysiska utveckling samt barnens intellektuella, sociala och emotionella utveckling inom 

verksamheten (Skolverket 2010). 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur barn själva uppfattar utevistelse. Denna uppsats 

tar alltså ett fokus utifrån barns perspektiv på pedagogisk verksamhet utomhus. Vi vill även ta 

reda på vad barnen uppfattar att de lär sig genom utevistelsen och vad som påverkar deras 

uppfattningar. Till sist vill vi undersöka om tidigare forsknings resultat kring hur barn  mår 

och uppfattar utevistelse stämmer överens med hur barnen själva uppfattar fenomenet 

utevistelse. Med detta som utgångspunkt har vi formulerat fyra forskningsfrågor. 

 

1. Hur uppfattar barn pedagogiska aktiviteter och utevistelse på fritidshemmet? 

2. Vad uppfattar barn att de lär sig genom utevistelse?  

3. Vad är det som påverkar barns uppfattningar om utevistelse? 

4. I vilken utsträckning sammanfaller eller skiljer sig barns uppfattningar med den bild som 

presenterats i tidigare forskning? 

 

För att svara på den första, andra och tredje forskningsfrågorna har vi genomfört 

gruppintervjuer av barn på fritidshemmet. Svaret på dessa tre frågor besvaras i kapitlet 

sammanställning av empiri. Fjärde frågan besvarar vi genom att diskutera resultaten från 

gruppintervjuerna i relation till vad tidigare forskningen säger om utomhuspedagogik. Denna 

fråga besvaras i uppsatsens diskussionskapitel. 

1.2 Disposition 

Uppsatsen kommer i kapitel 2 redogöra vad tidigare forskning påvisar att utevistelse ger för 

effekter på barn. Hur de olika miljöerna som skolgården, skogen och andra platser utomhus 

påverkar barnen kommer redogöras i detta kapitel. Olika motiv framställs också som motiv 

till varför utevistelse enligt den tidigare forskningen är relevant med olika argument från olika 

styrdokument i skolan men också motiv från studier som kan motivera fenomenet. Ett avsnitt 

med olika påverkans faktorer av utevistelse presenteras i kapitlet där olika hälsoaspekter tas 

upp som argument för utevistelse och hur dessa påverkar barn som vistas i miljöer av denna 

karaktär. I kapitel 2 diskuteras även olika miljöers påverkan där argument förs fram kring 
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inomhusmiljöer jämfört med utemiljöer. Därefter följer en redogörelse för vilka negativa 

aspekter som finns i området. Kapitel 2 avslutas med en problematisering varför just detta 

ämne är intressant att belysa och stärker även motivet till denna studie. Kapitel 3 handlar om 

vår metodansats, dvs. hur vår studie har gått till väga och hur den har växt fram. Detta följs 

upp av en redogörelse för en fenomenografisk analysmodell som är genomgående för studien. 

I kapitlet redogörs även motiveringar för gruppintervjuer som har varit studiens metod. 

Kriterier för skola och urval och gruppintervjuer och etiska övervägande är även sådant som 

redovisas i kapitlet. Kapitel 4 besvarar våra forskningsfrågor ett, två och tre. I kapitlet 

redovisas resultatet från studien i och vi redogör vad barnen svarat på kring våra 

intervjufrågor. I introduktionen av kapitel 4 förklaras kortfattat vad de olika kategorierna i 

kapitlet kommer behandla samt vilka frågor som har ställts till barnen. I kapitel 5 besvaras 

forskningsfråga 4. I detta kapitel kommer svaren från studien jämföras med vad tidigare 

forskning påvisar. En redogörelse om hur vida den tidigare forskningen överensstämmer med 

studiens svar är huvudfokus i kapitel 5. Uppsatsen avslutas med en avslutande 

sammanfattning om studien och förslag läggs fram på hur fritidshemmet kan arbeta kring 

dessa frågor.  

 

 

 

 

 
 

 

’ 
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2. Tidigare forskning 

För att närma oss litteratur kring det valda området har vi använt oss av sökmotorerna Google, 

Eric(Ebsco), Diva och Libris. Sök  orden  har  varit  bland  annat  “Utomhuspedagogik, 

Utevistelse, Barn utomhus, Outdoor education, Friluftsliv, Outdoor pedagogy. Vi har därefter 

valt litteratur som är vi finner är relevant för vår studie. Vi har även tagit del av litteratur som 

tillämpats tidigare under vår utbildning. 

 

Det finns många argument och forskning som motiverar att utomhusvistelse är bra för barn. 

Detta avsnitt kommer att behandla tidigare forskning och vad den belyser om naturens 

betydelse för barn, hur utevistelse påverkar kroppen, vilka fördelar och nackdelar det finns 

med utomhuspedagogik samt vilka resultat tidigare likartade studier har. Denna forskning 

kommer i diskussionskapitlet jämföras med barnens svar från studien för att se om 

forskningen stämmer överens med vad barnen upplever. Johan Öhman (2010) beskriver att 

pedagogisk verksamhet utomhus bedrivs i till exempel parker, skolgårdar, trädgårdar och 

skogen inom den anglosaxiska utomhuspedagogiken tycks en variant öka som är så kallad 

”adventure  education”  med  bland  annat  kopplingar  till  den  så  kallade  ”outward  bound”  

traditionen. Inom dessa försöker man skapa olika former av fysiska och psykiska utmaningar i 

olika utomhusmiljöer. I dessa äventyrsbaserade aktiviteter är risktagning en viktig del av 

upplevelsen. Dessa aktiviteter används också detta som en metod för att utveckla 

gruppgemenskap och stärka självkänslan hos barn med olika sociala problem. En annan 

variant  är  ”wilderness  education”,  där  man  i  uppfostrings  syfte  använder  sig  av  en  längre 

vistelse i en opåverkad natur (Öhman 2010). 

2.1 Varför utevistelse 

“Utbildningen  ska  vila  på  vetenskaplig  grund  och  beprövade  erfarenheter”  (1  kap  5  § SFS 

2010:800 Skollag 2010). All undervisning i skolan, inklusive pedagogiska verksamheter 

utomhus där utbildningen är av mer praktisk karaktär, ska vila på en vetenskaplig grund. Vid 

författandet av en läroplan tar man hänsyn till tidigare forskning och argument. Pedagogisk 

verksamhet utomhus är beprövad och vilar på en vetenskaplig grund och finns därför med i 

läroplanen (Lgr 11). Därför legitimeras sådan verksamhet inom grundskolan och 

fritidshemmet.  
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I vårt samhälle har industrialiseringen bidragit till att storstäderna växer, vilket gör att de 

flesta som växer upp i städerna inte har den naturliga kontakten med naturen som fanns i 

större utsträckning förr i tiden (Brügge 2011). Detta argumenterar för skolans roll att 

möjliggöra för eleverna att vistas utomhus mera. I rapporten Den nyttiga utevistelsen från 

Naturvårdsverket skriver Öhman (2010) att pedagogisk verksamhet utomhus leder till 

kunskaper som skapar positiva attityder, vilket i sin tur ger ett miljövänligt beteende. 

Undersökningar visar även att positiva attityder till naturen formas främst av egna upplevelser 

av naturen under unga år (Öhman 2010). Genom utevistelse i skolan får barnen lära sig många 

olika saker som t.ex. hur det ser ut i skogen, hur man lagar mat utomhus, vad man kan göra 

utomhus i naturen, hur man gör upp eld, hur man skall klä sig och framförallt får de en 

upplevelse. Det står även i Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Lgr 

11)  att  eleven  ska  lära  sig  “Visa  respekt  och  omsorg  om  såväl  närmiljön  som  miljön  i  ett  

vidare  perspektiv”.  Eleverna  ska  även  få  kunskaper  om  förutsättningarna  för  en  god  miljö  och 

en hållbar utveckling. I skolan är det viktigt att eleverna får kännedom om vilka djur och 

växter som finns i skog och mark. Människan har alltid varit nyfiken på att veta mer om sig 

själv och naturen, det vill säga vad som finns runt om kring henne. Därför är kunskaper om 

biologi väsentliga för samhällsutvecklingen inom vissa områden såsom hälsa, naturbruk och 

miljö. Med dessa kunskaper kan människan påverka sitt egna välbefinnande och bidra till en 

mer hållbar utveckling för samhället (Lgr 11). 

 

Den fysiska miljön på fritidshemmet är begränsat beskriven i styrdokumenten och det 

framstår som det är upp till varje enskild skola att bestämma över den fysiska miljön. De 

flesta fritidshem erbjuder olika innemiljöer med rum för olika aktiviteter (Hippinen Ahlgren 

2013). Mattias Sandberg (2009) menar att inomhusmiljön och utomhusmiljön konkurerar mot 

varandra, särskilt i storstäderna. Sandberg (2009) menar att en faktor till att barnen i 

storstäderna vistas utomhus i mindre grad idag beror på att möjligheterna till det har minskat. 

Argumenten för att fritidshemmet ska skapa miljöer för olika aktiviteter som 

konstruktionslek, bildskapande, spel, lek med mera är en primär uppgift för fritidshemmet. I 

och med att det står i Lgr 11 att skolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och vilja 

prova egna idéer. Fritidshemmet och skolan ska erbjuda möjligheter för utevistelser också 

men det görs inte i samma utsträckning som inomhusaktiviteter enligt Sandbergs (2009) 

forskning. 
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Kortfattat beskrivet handlar pedagogisk verksamhet utomhus som metod och 

bildningsteoretiska tradition om att bege sig utanför skolans väggar till naturen. Detta för att 

berika undervisningen. Tanken med detta är att använda utomhusmiljön som ett sätt att lära 

direkt från verkligheten, där olika ämnen som diskuteras i klassrummet uppträder i sitt 

naturliga sammanhang (Öhman 2010). Viktiga motiv är också att utomhusaktiviteter stärker 

motivationen hos eleven och effektiviserar undervisningen. Öhman (2010) menar också att 

pedagogisk verksamhet utomhus skapar möjligheter för andra undervisningsformer än de 

traditionella. Genom detta kan undervisning inomhus av traditionella undervisningsformer 

kompletteras genom undervisning som bedrivs utomhus. I biologiämnet anges fältstudier som 

ett av ämnets arbetssätt, och talar även om naturen som resurs för rekreation och upplevelser 

samt om det ansvar vi har när vi nyttjar den. Även i geografiämnet finns fältstudier nämnt. I 

båda dessa ämnen är miljö- och hållbar utveckling centralt (Öhman 2010).  

2.2 Påverkan på barnen 

Folkhälsoinstitutet (2009) skriver i sin folder Frisk i naturen om ett flertal positiva effekter 

naturen har på människan. Några av de effekter som nämns är bättre koncentrationsförmåga, 

bättre minneskapacitet samt att utevistelse förbättrar barnens prestationsförmåga. Om barnen 

även får vara ute i naturen och leka hjälper det dem att utvecklas socialt och att samspela med 

varandra (Folkhälsoinstitutet 2009). Gunnar Zettergren (2003) ordförande för svenskt 

friluftsliv skriver i sin rapport Mer friluftsliv– fakta om friluftslivets positiva effekter att när 

barnen får komma ut i naturen blir de friskare och lugnare vilket sedan hjälper barnen när de 

kommer in i klassrummet och skall arbeta. Vad detta beror på kan dock diskuteras. Beror 

lugnet på fysisk utmattning på grund av leken, eller beror det på naturens effekter på det 

mänskliga psyket?  

 

Margareta Söderström (2011) sammanfattar några studier som visar att det är särskilt viktigt 

för barn med diagnosen ADHD att vara ute i naturen i skolan, eftersom de då känner sig 

trygga och lugna och desto mer naturlik lekmiljö de får vistas i desto lindrigare blir graden av 

uppmärksamhetsstörning. Med tanke på att allt fler barn i Sverige bedöms ha ett 

neuropsykiatriskt tillstånd som ADHD eller autismspektrum kan man fundera på hur 

utomhusmiljön ser ut på skolorna där de går, och om en ändring av den kan påverka hur de 

mår (Söderström 2011). Genom utevistelse kan barnen leka fritt och röra sig precis hur de vill. 

Utomhus finns inga hämningar i leken, barnen kan använda sin kropp och fantasi och drömma 

sig bort utan att de måste tänka på ljudnivå eller begränsad plats vilket lekar inomhus lekar 
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innebär. Patrik Grahn (2007) skriver om två olika egenskaper för lekar utomhus. Dessa två 

egenskaper är Sinnlighet och Vidlyftighet. Med sinnlighet menas lekar som spontant 

stimuleras av lukt, smak, känsel, syn, balans, temperatur, hörsel m.fl. I dessa lekar använder 

barnen sina sinnen och blir känslomässigt uppfyllda av att samspela med miljön. Med 

vidlyftighet menas lekar  som  stimulerar  barnen  att  ägnas  sig  åt  leker  med  “kaotisk”  karaktär.  

Det handlar om lekar där barnen tillåts sprattla, springa, klättra, brottas och jaga runt. I dessa 

lekar släpper barnen kontrollen och låter miljön och sin fantasi styra leken. I dessa lekar 

utvecklas barnens motorik och genom att gå i ojämn terräng tränas balansen hos människor i 

alla åldrar. Dessa två egenskaper i leken är svåra att genomföra inomhus utan måste 

genomföra utomhus på platser där barnens fantasi, motorik och sinnen kan utvecklas (Grahn 

2007). Ingegerd Ericsson (2003) menar att kroppsrörelse är av grundläggande betydelse för 

människans hela utveckling och för hens upplevelser av sig själv. Genom rörelse och lek 

stärker vi vår benstomme, utvecklar vår muskelkraft och uthållighet samt förbättrar balans och 

koordinationsförmågan. Dessutom får vi genom rörelse större kunskaper om världen omkring 

oss, vad vi själva mäktar med och hur vi reagerar i olika omgivningar. Genom rörelseträning i 

grupp får vi social träning, lär oss att samarbeta och anpassa oss till gemensamma regler 

(Ericsson 2003). 

 

Två andra positiva effekter som nämns är att när barn vistas utomhus får de mycket solljus på 

sig vilket får kroppen att producera D- vitamin. Dessutom visar forskning att människan får 

bättre sömn på natten om man har vistats utomhus under dagen (Söderström 2011). 

2.3 Olika miljöers påverkan 

Sandberg (2009) uppmärksammar de förändrade möjligheterna för barn idag att vistas 

utomhus. Tiden inomhus ökar tack vare att inomhusmiljön blir större med ett ständigt ökande 

utbud av elektroniska medier. Samtidigt verkar det som om barns självständiga rörlighet har 

blivit mer och mer begränsad. Detta har bidragit till en ökad oro för att barn tillbringar för 

mycket tid inomhus istället för att vara utomhus i grönområden. Med en tydlig segregation i 

större städer i Sverige, uppstår frågan om det finns skillnader mellan olika gruppers 

utevistelse i samhället (Sandberg 2009). Sandberg (2012) skriver i en annan studie att 

aktiviteter som TV och data har tagit över barnens intresse och de sysslar med det istället för 

att vara ute i friska luften. Istället för att gå ut och leka väljer barnen att sitta framför tv:n eller 

datorn när de är hemma. En annan faktor som bidrar till att barn vistas ute i mindre grad idag 

är att möjligheten för barn i städer blivit sämre. Med det menar Sandberg att naturen inte finns 
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utanför dörren, utan barn som bor i städer måste åka iväg för att komma ut i naturen. Han 

väcker en oro för att barn som materiellt sett har allt, håller på att förlora kontakten med 

naturpräglade miljöer (Sandberg 2012). Skolan har därför en viktig roll när det gäller 

naturvägledning. 

 

En studie i förskolan av Lars- Owe  Dahlgren (2007) visar på att barn som går i förskola vid 

en naturrik miljö har bättre koncentrationsförmåga och visar mer hänsyn till pedagoger och 

andra barn. Förskolor som har en naturlik utomhusmiljö med träd, buskar, kullar och 

växtlighet som binder ihop lekytorna leder också till att barnen blir mer fysiskt aktiva 

(Dahlgren 2007). I dessa förskolor tar barnen fler steg per minut än sina jämnåriga som finns 

på förskolor som har likformiga utomhusmiljöer. Det är miljön som stimulerar barns lek och 

rörelse och inte bara det faktum att de är utomhus (Söderström 2011). 

 

I Annetts Sandbergs (2008) bok (Miljöer för lek, lärande och samspel) genomförde Eva 

Ärlemalm-Hagsér (2008) en likartad studie. Även denna studie behandlade förskolebarn. I 

studien frågade Eva barnen varför de går till skogen. Svaren Ärlemalm-Hagsér (2008) fick var 

att de gick till skogen för att de skulle få frisk luft, motion, ta det lugnt, leka, plocka blommor 

samt bygga koja och leta efter troll. Några barn svarade på frågan att de går till skogen för att 

lära sig om naturen, miljön och för att hjälpa djuren som finns i skogen. Några barn svarade 

även bestämt att det var för pedagogerna hade bestämt det. Nästa fråga i studien handlar om 

vad barnen leker i skogen. Barnens svar visar att de leker mycket fantasilekar, fysiska lekar 

samt konstruktionslekar. Det fanns ingen direkt skillnad mellan flickors och pojkars svar på 

denna fråga. Barnen fick även svara på frågor kring vad de hade lärt sig i skogen. Ärlemalm-

Hagsér (2008) uppfattar en stor mångfald av svar. Några svar på vad barnen trodde de hade 

lärt sig var bl.a. att inte slåss, lyssna, inte springa iväg, inte trampa på blommor, stå på händer, 

klättra, bygga kojor, grilla korv och vara försiktig med eld. När barnen fick svara på vad de 

trodde förskolepersonalen ville att de skulle lära sig i skogen kretsade svaren kring normer, 

praktiskt lärande, fysiskt lärande och lek. 

 

2.4 Negativa aspekter 

I stort sett all litteratur och forskning vi funnit pekar på utevistelse i skog och natur är bra för 

barn. De negativa aspekter som tidigare forskning tar upp är pollen som kan försvåra för 
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elever att vistas i skogen, samt för mycket ultraviolett solljus på barns hud kan i framtiden ge 

dem hudcancer (Folkhälsoinstitutet 2009). Inom skolor som är belägna centralt i storstäder där 

skolan och fritidshemmets lokaler har begränsad möjlighet till att vistas ute i grönområden 

tillbringas större del av barnens tid inomhus. Enligt Sandberg (2012) så kan ett ökat 

stillasittande inomhus leda till negativa konsekvenser, till exempel ökad risk för övervikt och 

högt blodtryck etc. Olika lokala förhållanden kan också ha negativ påverkan på barn. Om 

skolan är belägen centralt i en storstad finns det risk för ökat intag av avgaser och andra 

föroreningar. Andra faktorer som kan ses som hinder för lärande och ge negativa upplevelser 

ute i naturen är bland annat rädsla och osäkerhet på grund av ovana att vistas i naturen. 

Osäkerhetskänslor och rädsla kan uppstå när barnen lämnar den välbekanta skol- och 

stadsmiljön. Oftast handlar denna rädsla om att träffa på ormar, giftiga växter och oroliga 

tankar om att man ska gå vilse. Andra faktorer än rädsla kan vara en olust att hantera 

organiskt  material  och  vistas  i  miljöer  som  barnen  upplever  som  “smutsiga”  och  “stökiga”  

(Öhman 2010). 

2.5 Problematisering: 

Den tidigare forskningen kring området utevistelse och pedagogiska verksamheter och 

aktiviteter utomhus, presenterar främst motiv till varför barn bör vistas utomhus. Tidigare 

forskning om pedagogisk verksamhet utomhus med fritidshemmet finns inte i lika stor 

utsträckning som den forskning som pekar på hur utevistelsen påverkar barnen positivt och 

motiverar till utevistelse. Det finns dock forskning kring området som belyser hur barn 

uppfattar utevistelse men inte i lika stor utsträckning som ovan. Fokus har riktat sig på att 

framföra argument och motiveringar till att barn ska vistas ute mer där olika motiv 

exempelvis miljöengagemang, hälsa, och även bildningsperspektiv är exempel på vad den 

tidigare forskningen berör. Därför blir det relevant att genomföra en studie utifrån barns 

perspektiv. Hur uppfattar barn om att vara ute i naturen på fritidshemmet och lär sig något av 

att vara ute i naturen är exempel på frågor vi vill ta reda på i studien. Hur barn uppfattar den 

pedagogiska verksamheten utomhus är viktigt att reflektera över eftersom det är barnen som 

är de aktiva deltagarna i sådan verksamhet. I denna uppsats belyses barns upplevelser av 

utevistelse inom fritidshemmet. Vi vill alltså i uppsatsen ta reda på vilka uppfattningar barnen 

själva anser utevistelsen skapar hos dem.  

 

 



12 
 

2.6 Sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas den forskning som lyfts fram i kapitlet tidigare forskning. I 

kapitlet har vi presenterat olika begrepp som är centrala kring vår studie om vad barn 

uppfattar om utevistelse. 

Pedagogisk verksamhet utomhus är beprövad och vilar på en vetenskaplig grund och finns 

därför med i läroplanen (Lgr 11). I vårt samhälle har industrialiseringen bidragit till att 

storstäderna växer, vilket gör att de flesta som växer upp i städerna inte har den naturliga 

kontakten med naturen som fanns i större utsträckning förr i tiden (Brügge 2011). Detta menar 

även Sandberg (2009) som förklarar att inomhusmiljön idag blivit mindre begränsad och nya 

elektroniska apparater har tagit över barnens intresse.  

Grahn (2007) förklarar sinnerliga och vidlyftiga lekar. Inom sinnerliga lekar använder barnen 

sina sinnen och samspelar med miljön. Vidlyftiga lekar är lekar där barnen tillåts sprattla, 

klättra, brottas, jaga runt och får släppa kontrollen. I dessa lekar styr även miljön och fantasin 

leken. Dessa  lekar är viktiga för barnen eftersom det är lekar de inte tillåts eller kan 

genomföra inomhus (Grahn 2007). Studier i förskolor visar på att barn som vistas i en naturlik 

utomhusmiljö med buskar, träd och kullar blir mer fysiskt aktiva och tar fler steg per minut än 

sina jämnåriga som finns på förskolor som har likformiga utomhusmiljöer (Dahlgren 2007). 

Den tidigare forskningen belyser sammanfattat att utevistelse och pedagogisk verksamhet 

utomhus bidrar till en positiv attityd till utevistelse och ett miljövänligt beteende. En 

pedagogisk uteverksamhet handlar om att använda utemiljön som ett komplement för att 

kunna lära ut ämnen i sitt naturliga sammanhang och därigenom berika undervisningen. 

Utevistelse i fritidshemmet och skolan lär barn vilka möjligheter som finns i skogen, hur det 

ser ut, vad man kan göra, hur man klär sig samt hur man gör upp eld och lagar mat. Tidigare 

forskning belyser att barn får lättare att koncentrera sig och att utomhuslek utvecklar barns 

sociala förmåga och samspel. Barn med diagnosen ADHD upplevs lugnare och tryggare när 

de får vistas utomhus i naturen (Söderström 2011). Litteraturen tar främst upp positiva 

aspekter på barns utevistelse i natur och skog. De negativa aspekterna som lyfts är svårigheter 

med pollen, avgaser och solljus. Men också aspekter som rädsla och osäkerhet på grund av 

ovana att vistas i naturen.  
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3. Metodologi 

Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuar barnen i två fritidshem. Vi upplever att 

en kvalitativ studie ger oss fördelar då vi kan få utförligare svar gentemot en kvantitativ 

studie. Vi valde en kvalitativ studie då vi ville få en djupare förstålse för barnens egna tankar 

och hur de uppfattar pedagogisk verksamhet utomhus och utevistelse. Dessutom begränsas 

inte svaren i en kvalitativ studie på samma sätt som de kan i en kvantitativ studie. Enligt  Yin 

(2013) finns fem utmärkande drag för kvalitativ forskning. Den kvalitativa forskningen 

studerar den mening som kan tillskrivas människors liv under verkliga förhållanden, den 

återger åsikter och synsätt från de människor som ingår i studien, den täcker in de 

omständigheter och sammanhang människor lever i, den ger insikter om rådande eller 

framväxande bergrepp vilka kan förklara mänskligt socialt betende och den strävar efter att 

använda sig av många källor i stället för en enda typ av belägg(Yin 2013). 

 

Vår metodansats i denna studie är Fenomenografi. Denna metodansats är lämpad för att 

beskriva samt analysera barnens olika uppfattningar om, i detta fall, utevistelse samt 

pedagogisk verksamhet utomhus (Dahlgren & Johansson 2009). Utgångspunkten för 

fenomenografi är i första hand att förstå hur människor uppfattar företeelser i den omgivande 

världen på olika sätt. När intervjuerna är genomförda kommer vi bekanta oss med det 

insamlade datamaterialet. I delen 3.2 kommer vi gå djupare in på vad som kännetecknar en 

gruppintervju. Vi har valt att genomföra gruppintervjuer för att möjliggöra för studien att få 

tillgång till så många uppfattningar om fenomenet utevistelse och pedagogisk verksamhet 

utomhus som möjligt. Fenomenografiska intervjuer är ofta halvstrukturerade och tematiska 

vilket innebär att den som intervjuar följer en intervjuguide (Dahlgren & Johansson 2009). 

Den som intervjuar följer ett mindre antal frågor och dessa frågor ordnas i guiden med hänsyn 

till de olika områden som intervjun ska beröra. En fenomenografisk forskningsansats 

förutsätter att frågorna som ställs till informanterna, i vårt fall barnen, har en viss karaktär. 

Det vill säga, man anpassar frågorna så att dessa blir begripliga för barnen som intervjuas. I 

fenomenografiska intervjuer är det viktigt att den som intervjuar får ett så omfattande svar 

som möjligt. De fenomenografiska forskningsansatsen förutsätter att forskningsfrågorna har 

en viss karaktär. Vad som är avgörande för en framgångsrik analys är att forskaren efterfrågar 

de intervjuades sätt att uppfatta fenomenet utevistelse. I delen 3.3 kommer vi att gå in mer 

djupgående på hur den fenomenografiska analys modellen ser ut för vår studie.  
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3.1 Metod 

Den huvudsakliga metoden för det insamlade empiriska materialet i vår studie är 

gruppintervjuer vars syfte är att få förståelse för och insikt i hur barn uppfattar utevistelse och 

deras förhållande till deras närmiljö i skolan. Anledningen till att vi väljer gruppintervjuer är 

att de deltagande barnen inte ska känna sig utsatta, utan uppleva en trygghet. Fördelarna med 

att intervjua barn i grupper av mindre konstellationer är att man lättare kan få alla 

gruppdeltagare att komma till tals, och det kan upplevas som mer bekvämt för de deltagande 

barnen att prata om ämnesområdet (Quennerstedt 2014). I näst kommande del kommer vi att 

beskriva begreppet gruppintervju och hur de förhåller sig tillvår studie. 
 

3.2 Gruppintervjuer 

När det gäller att intervjua barn, menar Yin (2013) att gruppintervjuer är den mest lämpliga 

metoden för att få tillgång till barnens uppfattningar om utevistelse. Det finns både för- och 

nackdelar med denna form av intervju. En fördel är att barnen kan känna sig tryggare när de 

inte är ensamma i intervjusituationen, men en nackdel kan vara att deras åsikter påverkas av 

varandras samt att det kan hända att något eller några barn inte kommer till tals och vågar 

uttrycka sina åsikter (Yin 2013). Det gäller att gå fram med en viss försiktighet när barn 

intervjuas och man bör som intervjuare dämpa sin maktposition. Man bör utstråla ett lugn och 

vara avslappnad, samt anpassa sin klädsel, ordval och kroppsspråk (Sandberg 2009). Den 

kvalitativa intervjun påminner om hur man samtalar med någon på ett naturligt sätt eftersom 

den inte följer något strikt manus. Forskaren har en tankeram med frågor som är relaterade till 

studien. De specifika frågor som ställs till en viss deltagare kommer dock att variera med 

intervjuns kontext (Yin 2013). I fenomenografiska intervjuer är det viktigt att få ett så 

utförligt svar som möjligt på sina frågor.Tekniken för att få ett så fördjupat och utvidgat svar 

kring området kallas för Probing (Dahlgren & Johansson 2009). Denna teknik möjliggör för 

oss  att  ställa  följdfrågor  som  tillexempel  “hur  menar  du nu?  eller  “berätta  mer  om  det”  

(Dahlgren & Johansson 2009). Inom fenomenografiska intervjuer är det nödvändigt att spela 

in intervjuerna dessa intervjuer skrivs sedan ut i sin helhet för att analys arbetet ska kunna 

göras på ett grundligt och tillförlitligt sätt. Gruppintervjuer kan vara av stor karaktär där man 

som intervjuare frågar en fokusgrupp med 7 till 10 personer i, den kan också vara mindre med 

cirka 2 till 3 personer. I mindre grupper kan uppmärksamheten riktats mot en av dessa 

personer utan att vara respektlös mot de övriga deltagarna (Yin 2013).  
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Fokusgrupperna i den här studien har ett omfång på 4 till 5 personer i varje fokusgrupp och 

kan därför betraktas som små fokusgrupper. Om fokusgrupperna skulle vara större dvs. 7 till 

10 deltagare måste uppmärksamheten riktas till hela gruppen och inte mot en enda individ. 

Det är med ett sådant resonemang vi har valt storleken på våra fokusgrupper i denna studie. 

Vid samtal i fokusgrupperna fungerar intervjuaren som en moderator (Yin 2013) vars uppgift 

är att förmå att alla gruppmedlemmar får framföra sina uppfattningar och åsikter kring det 

valda ämnet. Det finns dock vissa risker med fokusgrupper och intervjuer av sådan karaktär 

som man som intervjuare och moderator bör ha i åtanke. Dessa är att en eller två deltagare 

kan tendera att dominera samtalet, därför viktigt att som ledare i samtalet, artigt och bestämt 

begränsa de som pratar mest för att övriga deltagarna skall få komma till tals. Det kan också 

komma ögonblick där hela fokusgruppen är tyst, då är det viktigt att som moderator hitta ett 

sätt för att starta samtalet på. I näst kommande del kommer vi att redogöra för hur vår 

fenomenologiska analys modell ser ut. 

3.3 Fenomenografisk analysmodell 

Det empiriska materialet kommer analyseras i olika steg. Denna modell utgår från Lars Owe 

Dahlgren och Kristina Johanssons resonemang i boken (Handbok i kvalitativ analys 2009). 

Det första som görs i analysen är att vi bekantar oss med materialet och läser igenom varje 

intervju som i detta läge är transkriberat till den grad att materialet är begripligt för oss. När vi 

går igenom materialet för vi även anteckningar i det transkriberade materialet. Syftet med 

detta är att vi ska bekanta oss med den information vi fått från våra intervjuer (Dahlgren & 

Johansson 2009). 

 

Efter genomför detta påbörjas bearbetningen av vårt empiriska material som en början på vår 

analys. Vi försöker hitta de mest signifikanta och betydelsefulla uttalandena genom att ta ut 

passager eller stycken som vi finner intressanta. Allt detta genomförs med utskrivet material 

vars syfte är att underlätta för oss i vårt analysarbete. Syftet med detta är att det ska ge en kort 

men också en korrekt bild av hela dialogen kring utevistelse (Dahlgren & Johansson 2009). 

Därefter kommer vi att jämföra olika stycken och passager med varandra för att försöka hitta 

likheter och skillnader bland de olika uppfattningarna inom materialet. Just i detta skede är det 

viktigt att hitta mer tydliga likheter och bortse från de mer ytliga skillnader som finns. Att 

urskilja variation eller skillnader mellan uppfattningar är fenomenografins primära mål 

(Dahlgren & Johansson 2009). När vi har hittat variationer eller skillnader mellan 
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uppfattningarna, blir nästa steg att ta skillnaderna och likheterna om olika uppfattningar som 

har hittats i materialet och dela upp dessa passager och stycken i olika grupper. När detta är 

genomförts kommer vi att artikulera våra kategorier, vilket innebär att vi ska fokusera på vilka 

likheter av uppfattningar som står i fokus. I tidigare skeden har vi beskrivit likheterna mellan 

våra stycken och passager här försöker vi hitta kärnan av likheter i de olika kategorierna. Det 

bestäms även var gränserna går mellan de olika uppfattningarna som ska dras, dvs. hur stor 

variationen är inom en kategori fram tills att man måste skapa en ny kategori (Dahlgren & 

Johansson 2009).  

 

Inom fenomenografin kallas resultatet för ett utfallsrum i vår studie så är det valet av område 

tillsammans med kategorierna som bildar detta utfallsrum. I denna studie så framläggs inte 

utfallsrummet genom en teoretisk analys utan återfinns i diskussionskapitlet där resultatet av 

studien jämförs med tidigare forskning på området (Dahlgren & Johansson 2009). Studien 

inriktas till att kartlägga olika uppfattningar i urvalsgruppen och undersöka hur uppfattningar 

förhåller sig till varandra och till det undersökta fenomenet.  

3.4 Kriterier för urval av skola och barn  

Studiens undersökning är genomförd på en skola i mellersta Sverige. Skolan har två stycken 

fritidshem där vi valt att rikta vårt fokus på gruppintervjuerna. Skolan ligger centralt i staden 

men ligger i nära anslutning till skog och vattendrag. Vi anser skolan vara lämpad för studien 

eftersom skolans fritidshem har en positiv attityd till, och tillämpar pedagogisk verksamhet 

utomhus. Skolan är dock inte känd som en skola som har sådan verksamhet som pedagogisk 

inriktning. Studien är genomförd med elever i årskurs ett till tre som går på fritidshem, och 

det var på fritidshemmet och under fritidshemstid intervjuerna genomfördes. Anledningen till 

detta beror på att vi är intresserade av hur de uppfattar utevistelse i fritidshemmet.  
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3.5 Etiskt övervägande 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer.  Dessa är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Enligt 

informationskravet ska forskaren upplysa deltagarna i studien om deras uppgift och vilka 

villkor som gäller för att vara deltagare. Deltagarna i studien ska bli upplysta om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 

2002). För att bedriva intervjuer på ett etiskt korrekt sätt har vi skickat ut ett samtyckesbrev 

(se bilaga 1) där vi informerar vårdnadshavarna om vad vår uppsats kommer beröra och hur vi 

kommer att använda oss av materialet. Eftersom deltagarna i denna studie är under 15 år, 

krävs ett samtyckesintyg från vårdnadshavaren för att få intervjua barnet. Vårdnadshavarna 

blir därför medvetna om att intervjuerna är helt frivilliga och att deras barn kan avbryta 

intervjun när de vill. Vårdnadshavarna informeras även om att deras barn garanterat kommer 

vara anonyma samt att varken skolans namn eller barnets namn kommer användas i studien 

(vetenskapsrådet 2002). Alla uppgifter från deltagarna måste ges största möjliga 

konfidentialitet och därför har vi valt att förvara barnens uppgifter på en säker plats under 

studiens gång. Konfidentialitet är viktig för att kunna skydda deltagarnas integritet och deras 

privatliv (Vetenskapsrådet 2002). Därför har vi under våra gruppintervjuer valt att inte ställa 

några närgångna frågor som kan identifiera de barn som har deltagit. Nyttjandekravet handlar 

om att studiens empiriinsamling endast kommer användas till uppsatsen. Detta har förklarats 

för barnen samt att det står med i samtyckesbrevet (se bilaga 1). 

3.6 Studiens trovärdighet  

För att en studie ska anses tillförlitlig bör den ha välformulerat språkbruk, vara offentligt 

tillgänglig samt kunna gå att granska (Yin 2013). Yin framhåller även att studien ska vara 

metodiskt upplagd och innehålla beskrivningar om hur studien har gått tillväga.  

Vi anser att vår studie är tillförlitlig eftersom den är metodiskt uppbyggd för att skapa ett 

sammanhang över struktur och innehåll. Vi är medvetna om att studien är begränsad eftersom 

den endast är genomförd på en skola. Skulle studien genomförts på flera andra skolor skulle 

kanske resultatet blivit annorlunda och det går därför inte att göra en generalisering av 

resultatet från studien. Dock anser vi, att antalet barn samt att de är från två olika fritidshem 

gör studien tillförlitlig. Vår studies fokus ligger på att jämföra om barnens upplevelser av 

utevistelse överensstämmer med de positiva resultat som tidigare forskning visat på.             

Vi har inte valt att ha en jämförande studie på ett fritidshem med uttalad utomhuspedagogisk 
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profil, då vårt fokus inte har varit att jämföra om barnens uppfattningar av utevistelse skiljer 

sig åt mellan dessa fritidshem och de oprofilerade. Dock skulle en sådan följdstudie varit 

intressant att utföra. 

3.7 Tillvägagångsätt 

Totalt sett skickade vi ut 120 st samtyckesbrev till barnens vårdnadshavare. När vi samlade in 

dessa fick vi tillbaka endast 54 st. Totalt intervjuades 23 barn i 5 grupper, detta på grund av 

att många av barnen hade gått hem för dagen då intervjuerna skulle genomföras. Intresset att 

delta i studien var stort när vi besökte fritidshemmen. Vi gick igenom vilka av barnen som var 

där som hade lämnat in sitt samtyckesbrev med tillstånd att få delta i studien. Därefter bildade 

vi 5 grupper med 4-5 barn i varje grupp och gick in i ett enskilt rum för att kunna genomföra 

intervjuerna i lugn och ro. Vi förklarade för barnen att de inte behövde delta i studien ifall de 

inte ville och klargjorde att de kunde avbryta intervjun när som helst. Vi förklarade för barnen 

att vi hade med oss inspelningsutrustning och kommer att spela in intervjuerna. Vi förklarade 

även att det endast var till för uppsatsen och kommer raderas, detta efter 

konfidentialitetskravet (vetenskapsrådet 2002). De 23 barn vi har intervjuat i studien går 

samtliga i årskurs 1-3 och är med i fritidshemmet på eftermiddagarna. Eleverna är indelade i 5 

olika intervjugrupper som vi valt kalla för fokusgrupper. Trots detta ville alla barn delta i 

studien. Arbetet under intervjuerna delades upp så att en av oss antecknade nyckelord medan 

den andra var intervjuare och ställde frågorna till barnen. Nästa moment efter intervjun 

genomförts var att transkribera det insamlade materialet. Detta gjordes genom att lyssna på de 

inspelade intervjuerna och sammanställa svaren som framgick från barnen. Därefter 

analyserades svaren genom att urskilja likheter av olika uppfattningar. Efter detta 

sammanställs barnens uppfattningar i olika kategorier beroende på vad de svarat. 

Kategorierna artikuleras därefter och analyseras vidare för en ökad förståelse kring hur barnen 

uppfattar olika aktiviteter som bedrivs i samband med utomhusvistelse. Frågorna som ställdes 

till barnen presenteras i löpande text vid redovisningen av det empiriska materialet. Barnen i 

studien har blivit tilldelade fingerande namn för att värna om barnens personliga integritet. 

För att underlätta för läsaren har vi valt att kalla barnen i de olika fokusgrupperna med namn 

som börjar på samma bokstav det vill säga i fokusgrupp A har samtliga barn namn som börjar 

på A osv. Detta görs dels i syfte att underlätta för läsaren men också för att få en bra struktur 

genom studien. Nedan följer en beskrivning av fokusgrupperna och för att tydlig göra vilket 

barn som tillhör vilken fokusgupp samt vilket namn fokusgruppen har. 
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Fokusgrupp A: Agnes, Adam, Anton, Albin, Alvina 

Fokusgrupp B: Bosse, Björn, Benny, Bella, Bea 

Fokusgrupp C: Calle, Celine, Carolina, Casper 

Fokusgrupp D: Denise, Daniella, Dennis, Dan, David 

Fokusgrupp E: Erik, Emil, Elliot, Ebba 
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4. Barns uppfattningar om utevistelse 
Introduktion 

I detta kapitel kommer forskningsfrågorna 1, 2 och 3 besvaras: 
 

1. Hur uppfattar barn pedagogiska aktiviteter och utevistelse på fritidshemmet? 

2. Vad uppfattar barn att de lär sig genom utevistelse?  

3. Vad är det som påverkar barns uppfattningar om utevistelse? 

 

Dessa frågor besvaras utifrån barnens svar från det insamlade materialet. Tidigare forskning 

och litteratur förklarar att barn mår bra av utevistelse, de blir lugnare, koncentrerade och 

arbetar bättre i skolan (Folkhälsoinstitutet 2009). I detta avsnitt kommer vi redogöra vad 

barnen i de olika fokusgrupperna menar om detta. Mår de verkligen bra av att vara utomhus? 

Kan de arbeta bättre i skolan om de får vara utomhus? Det här är exempel på frågor som 

kommer besvaras. 

 

Under gruppintervjun svarade inte alla barnen på alla frågor, utan vissa barn valde att inte 

säga något alls. I vissa frågor var det bara ett eller två barn som svarade på frågan som ställdes 

och de andra höll med, därför kommer alla barn som presenterades i redogörelsen av de olika 

fokusgrupperna inte presenteras i resultatredovisningen av alla frågor. Utifrån det insamlade 

empirimaterialet har vi skapat åtta olika kategorier. Dessa kategorier har framkommit genom 

analys av barnens svar. Kategorierna underlättar för det kommande analysarbetet som 

presenteras. Kategorierna delas in efter att vi har funnit likheter mellan svaren, vi försöker att 

hittat kärnan av dessa likheter och få fram materialets essens. Kategorierna bestämmer även 

vart gränserna går mellan de olika uppfattningarna och visar hur stor variationen är i en 

kategori. De åtta kategorierna är Att erfara kunskap, Positiva uppfattningar, Fri lek eller styrd 

lek, Väderpåverkan, Välmående utomhus, Utevistelsens påverkan, Speciella platser och Motiv 

till utevistelse och behandlar de frågor som ställts till barnen. I dessa åtta kategorier kommer 

vi berätta vad barnen svarat kring dessa ämnen. Senare i diskussionskapitlet kommer dessa 

kategorier jämföras med tidigare forskning med syftet att se om de överensstämmer med 

svaren från barnen.  

 

Att erfara kunskap: Denna kategori behandlar frågan om vad barn anser att de lär sig när de 

befinner sig i miljöer utomhus, som till exempel skolgården eller i skogen. Uppfattar barnen 
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att de lär sig något när de är utomhus eller har de bara roligt när de är utomhus? Barnen i de 

olika fokusgrupperna berättar i denna kategori vad de anser lär sig när de är utomhus. 

Frågor som ställts till barnen: 
Lär ni er när ni är utomhus med fritids? Vad i så fall? 

Berätta för oss någonting som ni lärt er utomhus? 

 

Positiva uppfattningar: Denna kategori behandlar frågan om vad barn uppfattar som roligt 

att göra i utomhusmiljöer. Varför det är roligt kommer även redogöras i denna kategori. Olika 

aktiviteter och fantasilekar kommer redogöras. Varför lekar är roliga och viktiga för barnen 

kommer även barnen berätta i kategorin.  

Frågor som ställts till barnen: 
Vad tycker ni är roligt att göra utomhus med fritids? Varför är det roligt? 

 

Fri lek eller styrd lek: Inom denna kategori har vi frågat barnen om de tycker deras egna fria 

lekar är roligast eller om pedagogernas styrda lekar är roligast. 

Frågor som ställts till barnen:  
Vad är roligast? Är det när ni får göra vad ni vill eller är det när lärarna bestämmer vad ni 

ska göra? 

 

Väderpåverkan: I denna kategori beskriver barnen i de olika fokusgrupperna vilken effekt de 

tycker vädret har på deras mående. Här framkommer vilket väder barnen tycker om att vistas 

utomhus i samt vilket väder som de tycker mindre bra om. Vi har även frågat barnen varför de 

tycker om eller inte tycker om dessa väder.  

Frågor som ställts till barnen: 
Vilket väder är roligast att vara ute i? Varför? 

Vilket är det tråkigaste vädret att vara ute i? Varför? 

 

Välmående utomhus: Här berättar barnen i fokusgrupperna vad det är som gör att de mår bra 

eller mindre bra utomhus. Barnen kommer även berätta om de anser de är ute för mycket eller 

för sällan med fritidshemmet?  

Frågor som ställts till barnen: 
Hur mår du när du är utomhus? 

Hur känns det när ni är utomhus med fritids? 

Hur ofta är ni ute? Tycker ni det är för mycket eller för lite? 



22 
 

 

Utevistelsens påverkan: Hur påverkar naturen barnen? Eftersom forskning visar på att barn 

blir lugnare och mer koncentrerade av utevistelse vill vi här ta reda på om det verkligen är så. 

Upplever barnen att de kan arbeta bra när de kommer in från rasten? Barnen i fokusgrupperna 

kommer i denna kategori berätta hur de kan arbeta efter de vistats utomhus.Barnen i de olika 

fokusgrupperna berättar också om de skulle kunna arbeta bra i skolan om de inte fick vara ute 

alls.  

Frågor som ställts till barnen: 
När ni då kommer in hur mår ni då? Känner ni er lunga och kan koncentrera er och jobba på 

bra eller vill ni springa ännu mera? 

Är det svårt att lyssna på fröken när ni just har lekt utomhus? 

Skulle  ni  jobba  på  “bättre”/”sämre”om  ni  inte  fick  vara  ute  alls? 

 

Speciella platser: I denna kategori berättar barnen i de olika fokusgrupperna om de har några 

platser som betyder extra mycket för dem. Barnen berättar vad dessa platser har för inverkan 

både fysiskt och psykiskt på dem. Kortfattat redogör barnen om hur de upplever att dessa 

platser har, eller inte har, för inflytande över deras mående.  

Frågor som ställts till barnen:  
Finns det några platser ute som ni tycker är extra spännande att vara på när ni är ute med 

fritids? 

Vad är det för speciellt med dessa platser? 

Finns  det  några  platser  ute  som  ni  tycker  “sämre”  om  att  vara  ute  på? Följdfråga utfrån 

svaret:  Varför är dessa platser så hemska? 

Har ni några hemliga platser ni tycker om att vara på? 

 

Motiv till utevistelse: Barnen har fått svara varför de tror skolan bedriver verksamhet 

utomhus. Är det för barnen ska lära sig något eller bara för att barnen ska ha roligt. Kategorin 

innefattar en mångfald av svar som diskuteras.  

Frågor som ställts till barnen: 
Varför tror ni att ni går ut i skogen på fritids? 

 

4.1 Att erfara kunskap 
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När vi frågar barnen vad de lär sig utomhus med fritids så svarar en majoritet att de lär sig 

vara en bra kamrat. Barnen berättar om olika sociala färdigheter de lärt sig. Bosse berättar: 

Bosse: Jag har lärt mig hur man ska bete sig  när man är kompisar, och hur 

man får nya kompisar .  

Intervjuare: Hur menar du nu?  

Bosse: När man börjar prata med nån och börjar leka med den , då får man 

ju den som vän.  

Intervjuare: Och det lär man sig när man är ute?  

Bosse: Mmm.  

Bosse har alltså fått lära sig hur han ska bete sig mot andra barn och fått lära sig hur han kan 

få nya kompisar. Celine berättar att hon lärt sig om man är dum mot någon eller slår någon 

med pinnar får den andra personen ont. Detta menar även Calle som instämmer och berättar 

vidare  att  “om  någon  skadat  sig  ska  man  inte  skratta”.  Barnen  berättar  att  de  också  fått  lära  sig  

inte säga elaka saker till varandra för då blir andra barn ledsna (Denise). Det barnen berättar 

visar på hur kunskaper om socialt samspel har lärts ut av de verksamma pedagogerna på 

skolan. De deltagande barnen i studien berättar även att de kan lära sig det sociala samspelet 

med varandra utomhus genom att integrera med varandra. Barnen berättar även att de lärt sig 

nya lekar och hur de ska bete sig i leken.   

När man är med i leken måste man tåla att det händer saker och 

sånt, att inte sura upp och går ifrån och att man inte kan vara bäst på 

allt. För att det är en kille när vi leker som säger att han alltid är 

bäst. Störst och så (Agnes). 

Barnen får lära sig att de inte kan lämna leken bara för det går dåligt eller inte är kul. 

Kunskaper om hur de kommer överens med varandra och vilka regler som gäller för olika 

aktiviteter är exempel på vad de lär sig. De får även lära sig att om de leker måste alla vara 

överens om vilka regler det är som gäller. Annars kan det lätt bli bråk berättar Erik. 

Det är tydligt att olika former av sociala interaktioner mellan barnen äger rum på skolgården 

men också i en utevistelse i skogsmiljö. Elliot berättar att han brukar spela basket med sin 

kompis som brukar lära honom vilka regler som gäller i basket. Emil instämmer att de brukar 

lära sig olika saker av varandra och berättar  “Jag  brukar  lära  mig  att  spela  innebandy”.  Barnen  
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i fokusgrupp E berättar också att pedagogerna brukar arrangera lekar där de får öva på 

samarbete. Detta tyder på barnen lär sig saker av varandra när de är utomhus tillsammans. De 

flesta av de intervjuade barnen kan berätta liknande historier om hur man skall förhålla sig till 

andra barn och vuxna vid en utomhusvistelse. 

De får även lära sig ordningsregler som att inte tända brasan eller gå iväg själva (Adam). Han 

förklarar att det beror på att ingen ska gå bort och komma vilse och att de inte får tända brasan 

själva för att de kan skada sig. Detta är alltså säkerhetsrutiner pedagogerna bestämt.  

I ett bildningsperspektiv kan säkerhetsfrågor läras ut av enstaka upplevelser och erfarenheter. 

Celine berättar om en händelse som hon tog lärdom av. 

Celine: Att man ska vara lite försiktig och kolla var man går, och när man tar 

upp saker, en gång trodde jag att jag tog upp en pinne men det var en orm   

Intervjuare: Så du har lärt dej hålla bättre uppsikt nästa gång? 

Celine: Ja. 

Andra barn delar uppfattningen om att man bör vidta vissa försiktighetsåtgärder när man 

befinner  sig  utomhus  och  berättar  att  “Man  måste  alltid  ha  koll  på  saker  och  så”  (Adam).  

Även basala kunskaper inom naturvård och kunskaper om allemansrätten har lärts ut. Barnen 

i fokusgrupp D berättar de lärt sig om förbränning och vad man får slänga och inte slänga i 

skogen.  Daniella  berättar  “Att  om  man  sätter  en  kolaburk  ett  bananskal  och  äppelskrutt,  och  

ett toapapper så blev allt nedbränt förutom kolaburken”.  Denise  berättar  att  hon  har  lärt  sig  

att man inte får plocka fridlysta blommor. Dessa två uttalanden tyder på att delar av 

allemansrätten har lärts ut. Andra saker barnen nämner att de lärt sig utomhus är att de blivit 

bättre på klättra i träd (Björn),  “Göra  egna  fågelbon”  (Benny),  “tälja”  samt  “träna  våra  

sinnen”  berättar  Carolina. 

4.2 Positiva uppfattningar 

Aktiviteter som barn tycker om att göra utomhus i skogen är olika. De flest verkar tycka en 

fysisk aktivitet är rolig att göra utomhus. Björn berättar om en fysisk aktivitet som han brukar 

göra i skogen 

Jag tycker om att klättra i träd för då utmanar man sig själv. För det finns 

svårare och lättare träd att klättra i för man använder hela kroppen. 
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Ett annat exempel på en fysiskt aktivitet menar  Calle  är  att  “Man  kan  köra  jaga  lekar  och  

dunken  typ”.  Andra  typer  av  fysiska  aktiviteter  som  barnen  tycker  är  roliga  att  leka  är  cowboy  

och indianer, rulla ned från kulle, springtävling samt klättra på stenar (barnen i fokusgrupp B). 

De flesta av barnen från  alla  fokusgrupper  tycker  fantasilekar  är  roliga.  Benny  berättar  “Jag  

tycker  om  att  gå  till  stora  lekparken,  där  kan  man  bygga  läger  och  bygga  med  pinnar”.  Andra  

exempel  på  fantasilekar  barnen  beskriver  som  roliga  är  “Kottkrig”.  Följdfrågan  lyder  “Varför 

är  det  så  roligt?”,  svaret  på  detta  blir  “Jo  men  det  är  ju  roligt  att  leka  krig  ju”  (Erik).  Barnen  

upplever den fysiska aktiviteten och dramat i leken som spännande och givande för deras 

sociala samspel med varandra. De lekar barnen i de olika fokusgrupperna berättar om, är 

oftast lekar som bedrivs utomhus eftersom en inomhusmiljö skulle begränsa dem från att leka 

dessa  lekar  fullt  ut.  Lekar  i  form  av  “kottkrig”  och  andra  fantasilekar  är  exempel  på  lekar  som  

inte lämpar sig för inomhusmiljö. Barnen upplever att de inte begränsas när de är utomhus, de 

får en bättre möjlighet att röra sig fritt. Barnen pekar på att i deras fantasilekar råder det inte 

några tydliga ordningsregler från pedagogerna, utan barnen har fritt utrymme att forma leken 

och aktiviteten som de själva vill. Carolina berättar: 

Carolina: Vi brukar leka skola och leka häst och sånt då använder man sin 

fantasi  och  de  är  kul” 

Intervjuare: “varför tycker ni de är roligt? 

Carolina: man använder fantasin och sånt och det finns inga bestämda 

regler. 

Ett flertal barn tycker som Carolina. Barnen menar att de använder sin fantasi och får forma 

leken hur de vill och att några bestämda regler om hur aktiviteten ska genomföras inte finns. 

Det vill säga en styrd lek har fler regler och bestämmelser om hur deltagarna ska leka och 

förhålla sig till andra deltagare. I den fria fantasileken får barnen själv styra och bestämma 

vad som ska göras och vad leken går ut på. De bestämmer även vilka barn som ska få vara 

med och detta kan vara på gott och ont. Flera barn  nämner  att  det  som  är  “roligast”  är  just  

fantasilekar men också aktiviteter av mer kreativ karaktär. Bea berättar: 

Jag tycker det är kul att bygga med saker i naturen, ex kottar barr 

och stenar och sånt, man använder fantasin och sånt, och jag gillar 

att pyssla. 
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Med fantasi menar Bea att det är intressant och givande för henne att utmana sig själv kreativt 

och utveckla sina kreativa förmågor utomhus i naturen. Följdfrågan som ställdes blev per 

automatik “Varför  är  det  roligt?”.  Bea  svarar  kort  “Därför  att  det  är  roligt”  och  nöjer  sig  med  

det  svaret.    Barnen  menar  att  det  inte  är  själva  resultatet  som  är  det  “roligaste”  utan  det  är  

aktiviteten i sig som barnet betonar som givande och lustfylld. Aktiviteter av denna karaktär 

är oftast styrda men kan i allra högsta grad vara mer fria till sin karaktär. Erik delar denna 

uppfattning om en kreativ och fantasi fylld lek som den mest tillfredsställande aktiviteten som 

kan  bedrivas  utomhus.  Bosse  berättar  att  det  som  är  mest  lustfyllt  för  honom  är  “När  vi  går  till 

skogen  där  borta  så  kan  man  bygga  läger,  bygga  med  pinnar,  klättra  på  stenar  å  så  där” 

Värt att notera är att Bosse nämner samma kreativa resonemang om just skapandeprocessen 

som Bea gjorde i det ovanstående citatet. Bygga, skapa, och använda sin fantasi är lärande för 

barnen men också det som barnen attraheras mest av i leken. Att skapa någonting och se det 

som de själva skapat är viktigt för dem. Många av barnen från studien upplever att det mest 

betydelsefulla  och  “roligaste”  är  att  få  komma  ut  i  olika  utomhusmiljöer. Som citaten påvisar 

är barnen eniga om det som är mest givande för dem är att få uppleva andra miljöer där de 

kan få utforska sina kreativa färdigheter och samtidigt utveckla dessa genom fantasilekar och 

andra fysiska aktiviteter. Det är viktigt för barnen att få kunna gå ut och leka, barnen tycker 

om och uppskattar miljöombytet från klassrummet till världen utomhus. Barnen i de olika 

fokusgrupperna är eniga om att de upplever sig inte begränsas när de är utomhus och de får en 

bättre möjlighet till att röra sig fritt i jämförelse med aktiviteter som bedrivs inomhus. 

Inomhus menar barnen att de begränsas i sina möjligheter att utvecklas kreativt. 

4.3 Fri lek eller styrd lek 

Kring denna kategori ställdes följande frågor till de medverkande barnen  i  studien.  “Vad är 

roligast?, Är det när ni får göra vad ni vill eller är det när pedagogerna bestämmer vad ni 

ska  göra?”   

Kring dessa frågorna blev uppfattningarna delade. Flera barn menade att det var den fria 

leken  och  “när  man  får  göra  vad  man  vill” (Elliot)  som  är  det  “roligaste”  och  mest  givande.  

Motiveringarna var olika men det finns en majoritet i grupperna som menar att de fria lekarna 

är de mest tilltalande aktiviteter som kan bedrivas utomhus. Deras argumentation kring detta 

var att de själva får vara med och bestämma då. Björn håller med majoriteten och berättar att 

de  tråkigaste  är  att  “Leka  lekarna  innan  man  får  springa  iväg  och  leka  själv,  man  får  inte  

springa  fritt  då”.  Björn  menar  att  han  inte  får  springa  fritt  under  de  styrda  aktiviteterna, vilket 
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han  tycker  om  att  göra.  David  instämmer  i  Björns  argument  och  berättar  “Jag  tycker  de  

roligast  och  bestämma  själv  vad  man  ska  göra,  därför  då  kan  man  göra  lite  olika  saker”.  

David och Björn menar det är mer tilltalande att få bestämma själva under de fria lekarna och 

de kan variera leken under aktivitetens gång mer självständigt, därför blir det enligt barnen 

roligare att bestämma själv vad man ska leka. Detta antyder de flesta av barnen från 

fokusgrupperna och menar att de styrda aktiviteterna som pedagogerna planerat är onödiga 

eftersom de vill springa iväg och leka för sig själva. Att inte få välja vilka som ska vara med i 

samma lag som dem själva var också problematiskt för vissa av barnen i grupperna. Att inte 

få bestämma själv om vilket lag man ska vara med i, kan skapa missnöje inom barngruppen. 

Calle  berättar  “Man  får  inte  vara  i  samma  lag  som  sin  vänner  när  lärarna  bestämmer  lekar,  det  

är  tråkigt”.  Calle  och  andra  barn  vill  vara  i  samma  lag  som  sina  kompisar  för  att  leken  ska  

vara rolig. Dock fanns det barn som ansåg det motsatta. De menar att den styrda leken är den 

mest  lustfyllda  och  “roligaste”  aktiviteten  som  bedrivs  utomhus  med  fritidshemmet. 

Bestämda lekar är roligast, roligt när lärarna bestämmer för är alla med och 

leker och roligt när alla gör samma sak för då behöver man inte vara själ 

(Carolina). 

Anton delar denna uppfattning och leder in samtalet ytterligare på pedagogernas styrande del i 

aktiviteten  och  beskriver  det  som  “roligt”  och  något  “kul”  då  pedagogerna  bestämmer  hur  

leken ska gå till. 

När fröknarna bestämmer är alla med och det är kul, då är alla med och leker 

och har skoj och det är ju roligt (Anton). 

Dock motsatte sig Calle och Celine till att de styrda lekarna är roligast. Calle som vi nämnt 

tidigare ville gärna vara i samma lag som sina kompisar vilket han inte fick. Celine menar att 

den fria leken när barnen får bestämma själva hur aktiviteten ska gå till väga är roligare för 

hon vill ha större inflytande och mer delaktighet i de aktiviteter som genomförs. Celine 

uttrycker sig så här om lekarna: 

 
Våra egna för annars brukar de vara några lekar som är baserade på nånting, 

fast de lekar som vi själva får leka är bara fritt och bara kul (Celine). 

Att få vara med och välja lag anser barnen vara viktigt för dem. Barnen vill vara med och 

bestämma och ha ett demokratiskt inflytande över aktiviteterna. Baserat på barnens svar kan 

man konstatera att barnens inre motivation till aktiviteten ökar genom att de får vara med och 
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känna sig mer delaktiga. Enligt barnen är det även viktigt att känna att aktiviteten är 

meningsfull. Andra barn upplever att faktorer som dåligt väder och olycksfall, som t.ex. att 

snubbla  och  halka,  gör  att  upplevelsen  inte  är  tillfredsställande.  Agnes  berättar  “Det  kan  bli  

bråkigt om vem som får vara med i lägren”.  Denise  svarade  liknande  “Det  sämsta  med  att  

vara  ute  i  skogen  är  när  det  blir  bråk”.  Konflikter  i  vissa  fria  aktiviteter  påverkar  barnens  

upplevelser om utomhusvistelse. Denna fråga gav alltså delade meningar hos barnen eftersom 

vissa elever tycker om de styrda aktiviteterna och vissa den fria leken. Den funktion i den 

styrda leken som vissa barn uppfattade som positiv var alltså att den inkluderade alla och att 

ingen lämnades utanför (Carolina). I de fria aktiviteterna uppfattades självbestämmande och 

demokratiskt utövande som de mest positiva funktionerna.  Dock var det en majoritet som 

menade att den fria leken är roligast. 

4.4 Väderpåverkan 

I studien ställdes frågan om vilket väder barnen helst ville vistas utomhus i. En stor majoritet 

svarar de helst vill leka ute i soligt väder. Ebba berättar att sol är det bästa vädret att leka 

utomhus i eftersom man kan leka fler lekar samt man slipper bli blöt vilket man blir när det 

regnar. 

Jag tycker soligt för att då behöver man inte ha på sig så mycket och när man 

inte har på sig så mycket blir man snabbare, och då orkar man mycket mer och 

så om det blir för varm kan man bara sätta sig i skuggan och det är jätteskönt 

(Elliot). 

Argument liknande Elliots framför de flesta barnen i studien. Barnen betraktar “soligt”  väder  

som det bästa vädret för att slippa ha stora klumpiga regnkläder eller vinterutrustning som kan 

minska deras rörlighetsförmåga. När vi frågar barnen varför de tycker om soligt väder svarar 

de att det beror på att det är så varmt och skönt. Några enstaka barn svarar att de föredrar leka 

utomhus i snö därför att då kan de bygga snögubbar och ha snöbollskrig (Carolina, Benny & 

Björn).  Casper  berättar  att  regn  är  kul  “  För  det  är  kul  att  plaska  i  pölar”.  Bosse  tycker: 

Bosse: Jag har två, det är Snö och sol. 

Intervjuare: Varför är just snö så kul?   

Bosse: För att där kan man göra så här saker som man inte kan göra när det är soligt 

för då kommer det gå bort, man kan göra snögubbar, snöbollar, snölyckta snöbollskrig 
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och bygga snömurar och sånt, det kan man inte göra när det är sol, för då, smälter ju 

snön. 

Trots barnens argument ovan menar de flesta barnen från studien att det tråkigaste vädret att 

vistas ute i är väder då det är regn och kallt ute. Daniella berättar att det sämsta vädret är regn 

för det är jobbigt och ha regnbyxor och bli blöt. Denise i samma fokusgrupp instämmer och 

berättar  “Det  värsta  är  att  bli  blöt  om  fötter,  för  då  bli  man  kall,  då  tycker  jag  det  är  det  

sämsta”.  Anton  berättar  om  sitt  “sämsta”  väder: 

Ja tycker slaskväder, när det är snöflingor som direkt blir till vatten, det tycker ja e 

jobbigt. Och vinter för det är kallt och jag fryser som en isbit. Då vill jag bara in och 

dricka varm oboy (Albin). 

Andra väder som barnen från studien ej uppskattar är åska, snöstorm och hagel. Det två 

sistnämnda för att det minskar sikten samt att haglet upplevs obehagligt och smärtsamt. 

Citaten från kategorin tyder på att vädret har en stor påverkan om barnen ska tycka om 

utevistelsen eller ej. 

4.5 Välmående utomhus 

En fråga som blev naturlig för oss att ställa till barnen när vi diskuterat olika väderlekar och 

hur  det  påverkar  dem  blev  ”hur  mår  du  när  du  är  utomhus?”.  I  stort  sett  alla  berättar  att  de  mår  

bra och känner sig glada vid utevistelse i skogen.  

Emil:  “Jag  blir  oftast  glad  när  jag  är ute. 

Intervjuare: Varför blir du glad?   

Emil: Jag gillar att vara ute i naturen, det är roligt i skogen 

Andra  barn  i  studien  upplever  att  det  är  “tråkigt”  och  otillfredsställande  att  vara  ute  i  skogen  

på grund av de väderförhållanden som tidigare presenterats. Att dessa barn inte vill vistas 

utomhus i skogen kan man också tolka som att det råder obehagskänslor som barnen får när 

olika utomhusaktiviteter diskuteras med dem. Det kan vara att barnen upplever olustkänslor 

och rädsla på grund av olika väderförhållanden. Åska eller oväder kan skapa rädsla, vilket 

oftast förknippas med utomhusaktiviteter.  

De  barn  som  upplever  att  de  mår  bra  ute  förklarar  varför:  ”Jag  mår  bra  för  att  de  är  fint  med  

många  färger”  (David).  Benny  berättar  han  tycker  det  känns  bra  för han känner sig mer fri 
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utomhus. Detta menar även Erik som berättar han mår jättebra utomhus eftersom det inte är så 

instängt. Flera barn från studien menar att det är roligare i skogen än vad det är på skolgården 

för att det är större plats där. 

Celine: Jag tycker att det känns bra för att, man känner sig mera fri. 

Intervjuare: Hur menar du nu? 

Celine: Ja menar att man inte sitter inne och typ spelar eller nånting. Jag känner mej 

mera fri ute, då får ja kan springa hoppa och sånt. 

Barnens tankar och åsikter kring frågan visar på att barnen är i behov av mera plats och frihet 

där de kan röra sig fritt och leva ut sin fantasi. Barnen betonar även att platsutrymmet inne i 

skolan och skolgården kan vara begränsat vilket gör att leken inte kan levas ut till fullo. 

Svaren tyder på att barnen vill vara oftare i skogen med fritids. När vi frågade barnen hur ofta 

de är ute i skogen är svaren olika. Men en klar majoritet av barnen svarar de är ute i skogen 

sällan. Ett mindre antal barn svarar att de är ute i skogen ofta. Den generella åsikten kring 

denna fråga är att barnen anser de är ute i skogen för lite och hävdar att de vill gå till skogen 

oftare. Enligt barnen är alltså efterfrågan på utevistelse högre än det utbud skolan erbjuder.  

4.6 Utevistelsens påverkan 

Under intervjun frågades barnen hur de mår när de kommer in från rasten, om barnen känner 

sig lugna och kan koncentra sig, eller om behovet av att springa och leka ännu mera fanns? 

De flesta barnen känner sig koncentrerade och känner att ett lugn råder i klassrummet efter 

rasten. Vissa upplever att de kan arbeta bättre och prestera bättre resultat. Andra menar att de 

är  för  trötta  på  grund  av  fysisk  utmattning.  Dennis  berättar  ”Jag  brukar  mest  vara  trött  när  jag  

kommer  in”.  Vidare  förklarar  barnen  i  de  olika fokusgrupperna att det beror på att det enda de 

gör på rasterna är att springa och leka jaga lekar. Det är tydligt, trots några kommentarer att de 

är  trötta,  att  barnen  anser  att  de  kan  koncentra  sig  när  de  kommer  in  från  rasten.  “Jag  känner  

mej när jag sprungit ute väldigt lugn för jag har sprungit av mej så mycket, då känner jag mej 

lugn  och  ro”  (Daniella).  “Samma  här  “  berättar  Dan  och  David.  De  flesta  barn  menar  alltså  att  

de kan koncentrera sig bra efter de varit utomhus och lekt.  

Frågan om barnens skulle jobba bättre eller sämre om barnen inte fick vara utomhus alls 

ställdes. Svaret på detta var entydig och det konstaterades att barnen anser att de skulle 

prestera  sämre  om  de  inte  fick  vara  utomhus  alls.  “Nej  det  blir  så  instängt”  (Björn).  Ebba  
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uttrycker  sig  “  Jag  skulle  inte  orka  det”.  Ebba  syftar  på  att  de  inte  skulle  orka  en  hel  dag  

inomhus  utan  berättar  att  det  är  viktigt  för  välmåendet  att  vara  utomhus.  Bella  menar  “Det  

skulle  bli  svårt  att  koncentrera  sig”  och  fortsätter  med  att  berätta  “Skulle bli sämre man får 

inte  röra  på  sig  och  man  blir  mindre  glad  då”.  Detta  betonar  bara  barnens  tolkning  av  hur  

viktigt det är för dem att få vistas ute i den friska luften. Albin och Agnes för en diskussion 

kring vikten av att få vistas utomhus under dagarna. 

Albin: Ibland måste man springa av sig för man har spring i bena 

Intervjuare: Berätta mer 

Agnes: När man har spring i bena måste man gå ut och springa 

Lotta pekar på viken av att få röra sig fritt under skoldagen och hur viktig utomhusvistelsen är 

för dem. Hon menar att det kan vara problematiskt att koncentrera sig på skolarbetet om de 

inte får aktivera sig fysiskt under skoldagen. Detta menar även Daniella som berättar vidare: 

Nej vi skulle vara väldigt springiga och inte kunna koncentrera oss eller lyssna på 

fröken för då vill vi bara springa ute och så har vi så mycket myror och sånt. 

Barnen i de olika fokusgrupperna menar det finns ett behov av att vistas utomhus och de har 

framfört till de verksamma pedagogerna att de önskar vistas mer ute. Barnen säger att de var 

mer utomhus i skogen med fritidshemmet tidigare terminer och berättar att antalet 

skogsvistelser har minskat markant bara under det senaste halvåret. Enligt barnen skulle deras 

prestationer i skolarbetet försämras om de inte fick vistas utomhus överhuvudtaget på raster. 

Det råder en generell mening om att barnen har ett behov av att vistas utomhus samt att 

bortfallet av skogsvistelser är negativt. 

4.7 Speciella platser 

I intervjun frågade vi barnen om de hade några speciella spännande platser som de tycker 

extra mycket om att vara på. Alla barnen svarade att de har platser som betyder mycket för 

dem. Platserna barnen berättar om är bland annat buskar där de kan gömma sig, kinagungan, 

karusellparken, fotbollsplanen och klätterställningen. Två barn berättar om ett hemligt träd 

som de brukar klättra upp i. Denna plats var speciell för dem för de fick vara ifred och ta det 

lugnt där (Denise & Daniella). Detta beskriver även Bosse och Benny. De berättar också om 

ett träd som betyder extra mycket för dem.  De  beskriver  att  trädet  “Är  en  hemlig  plats  där  vi  

får  vara  ifred”  (Bosse).  Dessa  uttalanden  pekar  på  att  barnen  har  ett  behov  av  att  få  gå  undan  
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och lämnas ifred. Den generella meningen som presenteras av barnen är att de har ett behov 

av att få vara själva och ifred från andra barn och vuxna. Detta är något som enligt barnen har 

en betydande roll för deras välmående och personliga integritet. Enligt barnen är det viktigt att 

få kunna gå undan till platser där de får beakta sig själva även under skoltid. 

Intervjun fortskrider med frågan om barnen upplever att det finns platser som de tycker 

”sämre”  om  att  vistas  på?  Vissa  enstaka  barn  inom  de  olika  fokusgrupperna  svarar  att  de  

upplever olika väder som hemska då de kan bli blöta och kalla. Agnes berättar att hon inte 

tycker om buskarna för det är så lerigt där. Detta är platser på skolgården som ett fåtal av 

barnen upplever som besvärliga eller hemska av anledningen att de kan utsättas för väta och 

smuts. En klar majoritet av barnens svar handlar om olika situationer som kan uppstå vid 

fotbollsplanen. Carolina berättar att hon inte tycker om att vara på fotbollsplanen därför att det 

ofta blir bråk där och hon kan få hårda bollar på sig. Albin och Emil har liknande uppfattning 

och  berättar:  “  Fotbollsplanen när de stora barnen är där då kan man få hårda skott på sig och 

det  är  inte  kul”(Albin).  “Ibland  på  fotbollsplan  för  det  e  rätt  så  många  som  skjuter  hårda  bollar  

och  sånt”  (Emil). 

En större del av barnen vi frågar nickar och instämmer när de berättar om olika situationer 

som kan uppstå på just specifikt fotbollsplanen. Att denna plats är så omtalad beror på att det 

är en plats där konflikter och olika dispyter lätt uppstår eftersom det oftast är mycket barn där. 

Men  den  är  även  omtalad  som  den  ”sämsta”  platsen eftersom barnen kan få hårda skott på sig, 

framförallt av äldre barn. Barnen har tidigare i intervjuerna betonat vikten av att få kunna gå i 

väg till en mer avgränsad plats där de får vara ifred. Kanske beror detta behov på just dessa 

situationer där barnen kan känna sig utsatta av andra barn. Detta kan även tolkas som att det 

kanske inte beror på platsen i sig utan på det sociala samspelet. 

4.8 Motiv till utevistelse 

Den sista fråga som ställdes i intervjun handlade om varför barnen tror att de går ut i skogen 

på fritids. De flesta barnen svarade att de tror att det är för de ska få frisk luft, ha roligt och få 

springa av sig. Barnen berättar även att de tror att de går ut i skogen för att komma bort från 

skolgården. Calle berättar att han tror att det är för att de ska få komma bort från skolan och få 

vara  fria.  Detta  tror  även  Celine  som  berättar:  “Att  man  inte  är  på  skolgården  varje  dag  utan  

man  får  komma  ut  och  vara  fri  från  skolgården”.  Många  barn  svara  liknande  Calle  och  

Celines svar, dvs. att de går till skogen för att få komma bort från skolan och skolgården. 

Elliot  berättar:  “Ibland  bara  för  att  det  känns  som  vi  ska  ha  roligt,  ibland  för  att  vi  ska  lära  oss  
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saker,  ibland  för  att  slippa  skolgården”.  Elliot  antyder  också  att  de  går  ut  för  att  få ha  “roligt”  

och  få  lära  sig  saker.  Att  ha  “roligt”  menar  även  Adam.  Han  berättar  att  lärarna  vet  om  att  

barnen kommer ha roligt i skogen och att barnen behöver få komma ut i skogen för att få 

möjlighet till rörelse och fysisk aktivitet. 

Andra barn har en annan uppfattning om varför de går ut i skogen med fritidshemmet. Denna 

uppfattning  är  att  de  ska  lära  sig  av  sin  utevistelse.  Elliot  berättar:  “Man  ska  lära  sig  saker  och  

få  frisk  luft”.  De  andra  barnen  i  de  övriga  fokusgrupperna  delar  denna  uppfattning  om att de 

ska lära sig saker som till exempel olika lekar, tälja och andra friluftsliv aktiviteter. En klar 

majoritet tror att det handlar om att byta miljöer från skolans lokaler och skolgård till en 

annan plats som till exempel skogen eller en annan lekpark.  Emil  menar  att  det  är  för  att  “Ha  

roligt,  springa  och  klättra  och  göra  roliga  aktiviteter”. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar barnens svar på att de har roligt i skogen och att de vill vara 

utomhus mer under skoltiden. Barnen berättar att de mår bra av att vara ute i skogen. De 

förklarar att de känner sig friare och kan springa och röra sig fritt hur de vill. Barnen betonar 

även att platsutrymmet inne i skolan och skolgården kan vara begränsande vilket gör att deras 

lek inte kan levas ut till fullo. De berättar även att det är viktigt för dem att få komma ut i 

skogen och röra på sig för annars får de svårt att koncentrera sig när de kommer in och ska 

arbeta. Det som kan vara tråkigt med att vara utomhus är om vädret är dåligt. Framförallt 

menar barnen att regn och kallt är dåligt väder. Barnen berättar att de fryser när det är kallt 

samt att det är jobbigt att springa omkring med stora regnkläder när det är regnar. Dock visade 

det sig att ett fåtal elever tycker om att vara utomhus när det är regn, för då kan de hoppa och 

plaska i pölar. Barnen berättar att det finns delade meningar kring styrda aktiviteter, det finns 

en  klar  majoritet  som  tycker  att  de  styrda  aktiviteterna  är  “tråkiga”  och  de  barnen  berättar  att  

de föredrar att leka fritt. Motiveringen till att den fria leken är mer betydelsefull för dem, är att 

de kan uttrycka sin fantasi lättare genom att få bestämma själva vad leken ska handla om. 

Barnen antyder att de önskar ha ett inflytande över de styrda aktiviteterna, vilket är en viktig 

del i skolans och fritidshemmets demokratiuppdrag. Barnen berättar att de vill vara med och 

välja lag och styra över de styrda aktiviteterna och menar att skolans pedagoger inte lever upp 

till detta. Barnen får också ett ökat miljöengagemang, de berättar att de får lära sig basala 

kunskaper kring miljövård när de vistas utomhus. Andra saker barnen får lära sig är ordnings- 

och säkerhetsregler då de berättar att de inte får springa iväg eller tända brasan själva. Barnen 
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berättar också att de får lära sig hur man är en bra kamrat och hur de ska bete sig mot 

varandra. Barnen menar att genom de fria och de styrda aktiviteterna utomhus förbättras deras 

sociala och kognitiva färdigheter. Barnen berättar att de tror de går ut på grund av att de ska 

bedriva aktiviteter som är tillfredsställande för dem på ett annat sätt än de aktiviteter som 

bedrivs  i  klassrumsmiljö,  det  vill  säga  “roligare”.  De  berättar  även  att  de  tror  att  skolan  

bedriver dessa aktivteter för att växla mellan olika miljöer. Barnen berättar att det finns platser 

som betyder extra mycket för dem. Platserna barnen berättar om är bland annat buskar där de 

kan gömma sig, kinagungan, karusellparken, fotbollsplanen, klätterställningen. Dessa platser 

betyder mycket för dem för där kan de komma bort från andra barn och vuxna och bara vara 

ensamma. Detta förklarar ett barn som tycker om att sitta uppe i ett träd. Den plats som de 

flesta  barn  svarar  att  de  tycker  “sämst”  om  att  vistas  på  är  fotbollsplanen.  Denna  plats  

förklarar  de  är  “sämst”  att  vara  på  eftersom  de andra barnen skjuter hårda skott och eftersom 

det lätt blir konflikter där. 
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5. Diskussion 

Introduktion  

I denna del av uppsatsen kommer forskningsfråga 4 besvaras: I vilken utsträckning 

sammanfaller barns upplevelser eller skiljer sig barns upplevelser med den bild som 

presenterats i tidigare forskning? Tidigare forskning kommer jämföras med barnens svar från 

studien. Denna del kommer att undersöka om tidigare forsknings resonemang stämmer 

överens med barnens svar i denna studie. Kapitlet är indelat i liknande kategorier som kapitel 

4, för att göra det enkelt att jämföra barnens svar med vad tidigare forskning påvisat inom 

kategorin.  

5.1 Lärdomseffekter 

När eleverna förflyttas från klassrummet ut i naturen är det något som eleverna minns flera år 

efter genomförandet. Dock behöver det inte betyda att det skett ett meningsfullt och 

betydelsefullt lärande vid detta tillfälle (Öhman 2010). Det kan finnas en problematik inom 

forskningen då det råder metodologiska svårigheter för att mäta effektivitet i lärandet och i 

hur man kan jämföra ett utomhuspedagogiskt lärande mot det lärande som sker i klassrummet. 

Dock existerar ett antal mindre studier som pekar på att i undervisning där barnen regelbundet 

får vistas ute i naturen, utvecklar barnen sina kognitiva färdigheter effektivare än vid 

klassrumsbaserad undervisning. Det mest effektiva lärandet sker när eleverna får lära sig 

genom praktik och teori, exempelvis då de först får läsa om insekten och sedan komma ut och 

se den på riktigt. Den praktiska undervisningen ökar barnens motivation eftersom de får se 

insekten, växten, eller djuret i verkligheten (Öhman 2010). Lärande utomhus verkar ha en 

betydande roll för att utveckla barns kognitiva färdigheter, men det kan även ha en betydande 

roll för den sociala utvecklingen. Barnen i studien berättar själva att lärandet handlar om ett 

ökat engagemang för miljön och visuellt får barnen bevittna vad naturen kan bryta ned och 

inte bryta ned. Kunskaper om miljö och natur kan läras ut i klassrummet teoretiskt, men det 

blir i utomhusmiljöer som skogen och skolgården där dessa kunskaper utövas praktiskt som 

ett ökat lärande sker. Sociala färdigheter kan också läras i utomhusmiljöer. Barnen i studien 

berättar att de lär sig sociala färdigheter genom den fria leken, men också i den styrda. Som 

ett komplement till de sociala färdigheter som lärs ut informellt, lärs också regler om ordning 

och trivsel ut formellt av pedagogerna i den styrda leken. I de fria lekarna får barnen lära sig 

komma överens med varandra om vad de ska leka samt vilka regler som gäller. Detta har 
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viktiga effekter på barnens sociala utveckling, dessa sociala färdigheter är precis vad 

forskning pekar på att barn lär sig utomhus när de leker. Exempel på detta beskriver Bosse 

som berättar att han lärt sig hur han ska bete sig mot sina kompisar och hur han ska göra för 

att få nya. Han berättar att när han börjar prata med ett annat barn och börjar leka med det 

barnet, då blir man kompisar. 

Genom pedagogisk verksamhet utomhus och andra aktiviteter utomhus i en variationsrik 

naturpräglad miljö bjuds ofta på utmaningar vilket kan fodra ett samarbete mellan barnen som 

inomhusmiljön inte erbjuder (Brügge, Glantz & Sandell 2011). Utomhus övas barnens 

samspel med varandra genom fri lek samt styrda lekar som pedagogerna planerat. Barnens 

berättelser om vad de leker utomhus innefattar bland annat kottkrig, cowboy och indianer och 

läger bygge. Alla dessa lekar kräver att barnen sammarbetar och anpassar sig till den miljön 

och till varandra. 

Vidare i studien berättar ett annat barn Celine berättar om färdigheter som hon har lärt sig 

utomhus. Hon berättar att om man beter sig illa mot en kamrat kan det leda till negativa 

konsekvenser för den som blir drabbad i form av att bli ledsen över händelsen. Barnen i 

studien svarar att när de går ut lär de sig vara en bra kamrat. Med det menar barnen att de lär 

sig att samspela socialt med varandra. Exempel på sociala färdigheter de berättar att de lärt sig 

är att komma överens med varandra, att man får leken tåla och hur man är en bra kompis. I 

Lgr 11 står det att skolan ska arbeta för att eleverna ska lära sig visa empati för varandra och 

förstå andra människors situation, vilket barnens berättelser bekräftar. 

I studien berättar barnen att de får kunskap och förståelse för miljöproblem och kunskap om 

förbränning osv. berättar barnen i fokusgrupp D. Daniella berättade att hon har lärt sig om 

man sätter en kolaburk ett bananskal och äppelskrutt, och ett toapapper så blev allt nedbränt 

förutom kolaburken. Kunskaper om hur naturen tar hand om olika material lärs här ut i 

formell undervisning utomhus. Undervisningen blir praktisk och barnen får en visuell 

upplevelse av hur en nedbrytnings/förbränningsprocess går till. Undervisningen blir då 

begriplig för barnen, då sådan kunskap kan vara avancerad och svår att förstå för eleverna. 

Om barnen däremot får se och vara med och prova kan deras motivation öka och 

undervisningen effektiviseras (Öhman 2010). Exempel på hur traditionell undervisning i 

klassrummet kan kompletteras med undervisning utomhus ges också exempel på i studien. 

Ord och begrepp som används i inomhuspedagogiska sammanhang kan också tillämpas 

utomhus. Exempel på detta är att man inte får plocka fridlysta blommor (Denise). I detta 
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exempel har barnet lärt sig begrepp och ord i en klassrumsmiljö som sedan tillämpas utomhus. 

Vilka växter och djur som är fridlysta lärs oftast ut i klassrumsmiljöer i naturorienterade 

ämnen. Dessa kan då kompletteras i pedagogisk verksamhet utomhus. Svar av denna karaktär 

tyder på att denna skola lever upp till kraven i LGR11 där det står att eleverna ska få 

kunskaper om allemansrätten och miljöproblem. Genom utomhuspedagogiska aktiviteter som 

tar upp detta får barnen en förståelse för miljöproblem och ett ökat miljöengagemang (Öhman 

2010).  

Att barnen själva får utforska närmiljön är viktigt för naturkontakten. Dock kan olika former 

av professionell vägledning, i form av pedagogisk verksamhet utomhus, underlätta att barn 

som av olika anledningar inte har tillgång till naturkontakt får det (Mårtensson 2011). Den 

pedagogiska vägledningen kan också ha ett inflytande på barnens miljöengagemang och 

bidrar således till ökad förståelse till olika miljöproblem som finns i världen. Den forskning 

barnen inte nämner är att de utvecklar sin motorik och får bättre kroppskontroll när de leker i 

naturen (Brügge, Glantz och Sandell 2011).  

Om barnen får vara delaktiga kommer deras inre motivation till aktiviteterna öka genom att de 

känner att de får vara med och bestämma (Andreasson & Asplund 2009). Barnen ska kunna 

känna delaktighet och meningsfullhet med aktiviteterna för att kunna ta till sig kunskaper. 

(Jakobsson & Nilsson 2011). För att den pedagogiska vägledningen ska kunna verka fullt ut 

krävs det att barnen får vara delaktiga i vissa beslut om hur aktiviteterna ska bedrivas. Detta är 

även en central del av skolans och fritidshemmets demokratiuppdrag (LGR11). Barnen i 

studien delar denna mening och menar till exempel att det är viktigt för dem att få vara med 

och välja lag. Ett demokratiskt inflytande över aktiviteterna är något som barnen betonar som 

viktigt. Utifrån vad barnen har svarat i studien kan slutsatsen dras att barnens inre motivation 

till medverkan i styrda aktiviteter ökar när de får vara delaktiga i beslut om hur leken eller 

aktiviteten skall gå till väga.  

5.2 Uppfattningar om aktiviteter 

Barnen tycker om olika utomhusaktiviteter. De flesta barn tycker att fysisk aktivitet är roligt 

utomhus. Barnen i fokusgrupp B berättar att de brukar klättra i träd, leka lekar, leka cowboy 

och indianer, rulla ned från kulle, ha springtävling och klättra på stenar. Dessa aktiviteter är 

exempel på vad barnen i studien finner intressant och givande för dem. De flesta av barnen, 

från alla fokusgrupper, tycker också att fantasilekar är roliga. Ett exempel på en fantasilek 

barnen berättar om i studien är kottkrig. Denna lek berättar Erik är rolig för att det är roligt att 
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leka krig. Barnen uppskattar också lekar som är av mer kreativ karaktär. Exempel på detta tar 

barnen i fokusgrupp B upp som berättar att de brukar bygga läger med pinnar (Björn). 

Barnen i studien bekräftar att Sinneliga och Vidlyftiga lekar där de kan leva ut sin fantasi och 

all sin energi, är tilltalande för dem. Dessa lekar är viktiga för barn då inomhusmiljön inte 

stimulerar barnen till lekar av sådant slag. Grahn (2007) menar att dessa lekar är svåra att 

genomföra inomhus och bör genomföra utomhus på platser där barnens fantasi, motorik och 

sinnen kan utvecklas och stimuleras. I dessa lekar utvecklas barnens motorik, och att gå i 

ojämn terräng tränar balansen hos människor i alla åldrar. Ericsson (2003) menar att 

kroppsrörelse är av grundläggande betydelse för människans hela utveckling och för hennes 

upplevelser av sig själv. Genom rörelse och lek stärker vi vår benstomme, utvecklar vår 

muskelkraft och uthållighet samt förbättrar balans och koordinationsförmågan. Barn behöver 

en plats för ett aktivt och lekfullt liv. Barn som får leka mycket i naturen blir mer positivt 

inställda till naturen och till att bedriva utomhuspedagogiska aktiviteter (Öhman 2010). Med 

tydlighet  framträder  ”lägren”  som  ett  viktigt  motiv  för  att  vistas  utomhus  och  besöka  

grönområden bland barnen i studien. Att skapa läger kan ses som ett uttryck för ett 

identitetsbyggande undan pedagogernas direkta uppsikt. Lägren kan betraktas som en egen 

hemlig plats där utvalda kompisar får vara. Skapande i utemiljön med de material som finns 

på platsen är viktigt för platsen ska upplevas som egen men också för att leva ut sin fantasi 

(Sandberg 2009). Varför bygger de frågade barnen i studien läger och hur kan man förklara 

intresset för att bygga läger med pinnar? I motsats till synen på barns utveckling som 

konstrueras socialt utgår andra forskare från ett sociobiologiskt perspektiv1 (Sandberg 2009). 

Utifrån ett sådant perspektiv kan man säga att barnen handlar instinktivt i skogen. Dessa 

instinkter  är  utvecklade  under  evolutionen  och  är  ärvda  från  ”dåtidens”  individers  sätt  att  

agera i olika miljöer (Sandberg 2009) Utifrån ett sådant resonemang kan man göra vissa 

förutsägelser om barns beteende i samband med olika aktiviteter. Det blir därför naturligt för 

barnen i studien ovan att bedriva aktiviteter som bygga läger med pinnar (Emil) när de vistas i 

skogsmiljöer.  Barnen  vill  använda  dessa  ”läger”  till  en  egen  plats  för  identitetsskapande  och  

fridfullhet från andra barn och vuxna. Det blir deras plats som de själva bestämmer över. 

Den byggda miljön kan ge dessa möjligheter, men naturen erbjuder också större plats och 

barn som är mycket utomhus rör sig också mer (Söderström 2011). Forskning visar på att 

                                                           
1 En  kortfattad  definition  av  sociobiologi;;  ”studiet  av  sociala  beteendens  evolutionära  uppkomst,  
variation och anpassningsvärde hos människan  och  andra  djur”  (Nationalencyklopedin  2008,  
sociobiologi). 
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barns lek utomhus inte har några begränsningar. Utomhus kan barnen kan använda sin kropp 

och fantasi och drömma sig bort utan att de måste tänka på ljudnivå eller begränsad plats 

vilket lekar inomhus innebär (Grahn 2007). Szczepanski (2007) skriver att utomhus har 

barnen ett intensivare samspel med den fysiska miljön. Pedagogerna ger barnen större 

rörelsefrihet utomhus och tillåter dem att på egen hand utforska miljön. Resultat från tidigare 

forskning verkar stämma överens med vad barnen berättar i studien. Flera av barnen berättar 

att det är roligare i skogen än vad det är på skolgården eftersom det är större plats där och de 

kan springa runt mer. Celine menar att man känner sig mer fri och att det känns bra att vistas i 

sådana miljöer eftersom inomhusmiljön begränsar hennes behov av  rörelse. Hennes och ett 

flertal av barnens tankar och åsikter kring frågan visar på att barnen är i behov av mera plats 

och frihet där de kan röra sig fritt och leva ut sin fantasi. Barnens svar betonar även att 

platsutrymmet inne i skolan och skolgården är begränsat vilket gör att barnens lek inte kan 

levas ut till fullo. Davidsson (2008) förklarar att utomhus kan barnen skapa egna lekvärldar 

utan vuxna som organiserar och planerar vad som skall göras. Barnens tankar kring lekar och 

natur stämmer alltså överens med vad tidigare forskning visar. Vidare förklarar Brügge Glantz 

och Sandell (2011) att tystnaden i naturen är en viktig motpol till den höga ljudnivå som ofta 

förekommer i skolan och på skolgården. Här kan naturen erbjuda det lugn och den stillhet 

som är en viktig kontrast till ett för övrigt ofta hektiskt liv.  

Barn tenderar att förändras i olika miljöer eftersom dessa påverkar barnen olika. Inomhus på 

fritidshemmet finns det olika sorters material, leksaker med mera som influerar barnets 

beteende (Hippinen Ahlgren 2013). Detta sker även utomhus när olika material presenteras 

för barnet, olika platser utomhus och olika objekt utomhus som barnen använder sig av i leken 

är till exempel pinnar, kottar, stenar eller träd. Dessa redskap eller objekt påverkar hur barnen 

ska  leka.  I  studien  berättar  Erik  om  “kottkrig”  som  är  en  rolig  aktivitet  som  han  brukar  leka  

utomhus.  I  leken  “kottkrig”  agerar  kottarna  leksaker  för  barnen  och  indikerar  att  dessa  kan  

man kasta på varandra och på så sätt skapas en lek. Kottar från granar och tallar är inget 

vanligt förekommande i en inomhusmiljö och barnen är inte heller lika begränsade av miljön 

utomhus i skogen vilket medför att skogen påverkar barnen till olika fysiska aktiviteter 

(Hippinen Ahlgren 2013). En tolkning av varför barnen upplever lekar av denna karaktär som 

intressant kan vara att barnen upplever den fysiska aktiviteten och dramat i leken som 

spännande och givande för deras sociala samspel med varandra. Leken blir friare då de inte 

begränsas av utrymme och krav på att hålla en låg ljudnivå. De får även använda kroppen på 

ett annat sätt och träna upp sin motorik. 



40 
 

5.3 I vått och torrt 

I studien ställdes frågan vilket väder barnen helst ville vistas utomhus i. En majoritet svarar 

att de helst vill leka utomhus i soligt väder. De argument barnen för fram är att de befrias från 

stora klumpiga regnkläder eller vinterutrustning som kan minska deras rörlighetsförmåga, och 

när det är soligt är det varmt och skönt. Några enstaka barn (Emil, Björn, Bosse & Casper) 

svarar att de föredrar att leka utomhus i regn och snö därför att då kan de bygga snögubbar 

och ha snöbollskrig. Casper berättar att regn är kul för det är kul att plaska i pölar. 

“Tråkigaste”  vädret  att  vistas  ute  i  anser  dock  en  klar majoritet vara när det är kallt och 

regnar. Andra väder som inte uppskattas av barnen är åska, snöstorm och hagel. Barnen 

beskriver att de vill känna sig fria och kunna springa och röra sig utan stora klumpiga kläder 

som försämrar deras rörelsefrihet. Barnen svar tyder på att det är det roligare att vistas 

utomhus om det är bra väder. Barnen från studien anser de är utomhus i skogen för sällan med 

fritidshemmet. Enligt barnen är alltså efterfrågan på utevistelse högre än det utbud skolan 

erbjuder. Eftersom barnen från studien tycker de är för sällan i skogen borde det inte finnas 

någon anledning för fritidspersonalen att inte gå dit. Däremot är vädret i Sverige ofta kallt och 

regnigt under de perioder då barnen går i skolan och med tanke på att barnen inte tycker det är 

roligt utomhus när det regnar och är kallt kan det diskuteras hur pedagogerna skall göra. 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) förklarar att för att utevistelse ska kännas naturlig för oss 

människor behöver vi tillbringa mycket tid i naturen. Den som är ovan vid att vara ute i dåligt 

väder får ofta problem som kan ge negativa upplevelser. Vidare berättar författarna för att 

trivas ute kan man inte sitta inne och titta ut genom ett fönster. Genom praktiskt visa med rätt 

kläder, utrustning och kunskaper om friluftsteknik så kan man ha det bra ute, även om det är 

några minusgrader (Brügge, Glantz och Sandell 2011). Som pedagog gäller det att ha ett bra 

förhållningssätt till naturen och se utomhusmiljöns möjligheter som lärandemiljö. Som 

pedagog handlar det alltså om att vara en förebild med rätt kläder och rätt attityd till 

utevistelse, som får eleverna att vilja vara ute oavsett väder. Pedagogerna på skolan där 

studien genomförts verkar inte varit tillräckligt bra förebilder med rätt förhållningssätt till snö, 

regn och kyla med tanke på att de flesta barn inte tyckte om att vara ute i denna väderlek.  

5.4 Utevistelsens påverkan på barnen 

Tidigare forskning menar att det kan finnas olika anledningar till varför pedagogisk 

verksamhet utomhus bör förekomma i skolan. Att barn blir mer och mer stillasittande är en av 

många anledningar och motiveringar till att pedagogisk verksamhet utomhus blir viktig för 
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barns hälsa (Sandberg 2009) Tidigare forskning visar också att vistelse utomhus bidrar till ett 

ökat lugn hos barn och vuxna. Detta kan tolkas som att barn får bättre koncentrationsförmåga 

vilket hjälper dem i skolarbetet, och flera studier bekräftar utevistelsens positiva betydelse för 

vår hälsa. Detta menar även Szczepanski (2007) som förklarar att koncentrationsförmåga och 

lärande förbättras om människan får vistas utomhus. Barnen i studien ovan delar detta 

resonemang, att deras koncentrationsförmåga på skolarbetet ökar om de får vistas utomhus 

mer under skoltid. Ett barn i studien menar att det skulle vara svårt, näst intill omöjligt, att 

kunna fokusera och koncentrera sig på skolarbetet om de inte fick gå ut och aktivera sig 

(Agnes). Daniella menar att hon känner väldigt lugn efter att ha sprungit och lekt utomhus. 

Detta menar även Dan och David i samma fokusgrupp som instämmer i det Daniella berättar. 

Ett annat barn berättar att han känner sig trött och lugn efter den kommit in från rasten 

(Dennis). Detta visar på att tidigare forskning verkar stämma överens med vad barnen 

uppfattar att utevistelse har för effekter på dem. 

 

På  frågan  om  barnen  skulle  arbeta  “bättre”  eller  “sämre”  om  de  inte  fick  vara  utomhus  alls  

under  en  skoldag,  är  barnen  eniga  om  att  de  skulle  prestera  “sämre”.  Björn  menar  att  det  

skulle bli instängt. Ett annat barn hävdar att hon inte skulle orka med det (Ebba). Barnen i 

studien hävdar att en skoldag utan utomhusvistelse skulle påverka deras skolresultat. Barnen 

menar även att de behöver få komma ut och springa av sig för de har mycket energi inom sig 

som måste få komma ut. Barnens argument verkar stämma överens med Brügge & 

Szczepanski (2011) förklarar att barns hälsa, motoriska utveckling och koncentrationsförmåga 

förbättras i en variationsrik och naturpräglad utomhusmiljö. Resultatet från vår studie verkar 

även i denna kategori stämma överens med vad tidigare forskning kommit fram till att 

utevistelse ger barn. 

På frågan hur barnen mår när de är utomhus svarar barnen att de mår bra för att de känner sig 

friare utomhus. Barnen berättar också det är roligare i skogen än vad det är på skolgården för 

att det är större plats där. Emil berättar att han oftast blir glad när han får vara utomhus. Han 

berättar också att han gillar och tycker det är roligt att vara ute i naturen.  

Citaten beskriver barnens åsikter när de förklarar varför de mår bra när de är ute i skogen. 

Barnen är eniga om det mest givande för dem är att få uppleva andra miljöer där de kan få 

utforska sina kreativa färdigheter och samtidigt utveckla dessa genom fantasilekar och andra 

fysiska aktiviteter. Det är viktigt för barnen att kunna få gå ut och leka. Barnen gillar och 

uppskattar miljöombytet från klassrummet till världen utomhus, och de är eniga om att de inte 
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upplever någon begränsning när de är utomhus och att de får en bättre möjlighet till att röra 

sig fritt i jämförelse med aktiviteter som bedrivs inomhus. I naturen kan barn uppleva och lära 

med alla sinnen. Naturen har som effekt på människan att väcka hennes nyfikenhet på olika 

sätt. Djur och växter som inte existerar på skolgården finns ute i skogen. Skogen är full av 

upplevelser i former av olika färger och dofter som väcker olika känslor (Brügge & 

Szczepanski 2011). 

Resultatet från barnens upplevelser kring naturen sammanfaller med vad tidigare forskning 

visar att människor upplever när de är utomhus i naturen. Ett barn berättar att han mår bra 

eftersom det är fint med många färger (David). Framför allt menar barnen att de blir glada 

utomhus. Halldén (2011) förklarar att när barn får vara ute i naturen får det en positiv effekt 

på hälsan och barnen mår bra av det. De lär sig att leva i naturen när de är ute och upplever 

den. Det Halldén skriver verkar stämma överens med vår studie med tanke på att barnen 

svarar att de mår bra i naturen och får lära sig olika saker som tälja, vad naturen bryter ned 

och att vara en bra kompis etc.  

5.5 Hemliga platsers betydelse 

Sandberg och Vourinen (2008) förklarar att hemliga platser är framträdande inslag i 

barndomens miljöer, möjligheten att inte bli sedd är viktig. Platser som träd, buskar, lådor, en 

vind eller ett litet rum är förknippat med känslor av hemligheter, självbestämmanderätt och 

avskildhet. Dessa hemliga platser kan också skapa ett skydd från den vuxna världen. I vår 

studie berättade två barn (Denise & Daniella) om ett hemligt träd som de brukar klättra upp i. 

De beskrev denna plats som speciell för dem och de förknippade känslor av hemlighet och 

självbestämmanderätt över platsen. Platsen var också särskilt avsedd för att komma bort från 

andra och få vara ifred. De beskrev även platsen som avkopplande och fridfull eftersom de 

upplevde att de kunde använda platsen till återhämtning och sinnesro. I en av 

gruppintervjuerna framträder två andra barn som också beskriver ett träd som en plats där de 

kan gå undan och få sinnesro. Det råder samstämmighet mellan vad den tidigare forskningen 

belyst kring barns behov av att få gå undan, och vad barnen i vår gruppintervju har svarat. När 

vi frågar barnen i studien vad som är så speciellt med denna plats svarar barnen att det är en 

hemlig plats där de får vara ifred från övriga barn och vuxna (Bosse & Björn). Ett sådant 

uttalande betonar hur viktigt det är för barnen att få lämnas i fred och för att få vara själv. 

Enligt Gunilla Halldén (2011) så är det platser av denna karaktär som barnen i vår 

intervjustudie kommer att minnas från sin barndom. Skogen är också en speciell plats för 
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barnen i generell mening då en majoritet av baren i studien upplever denna miljö som 

spännande och tilltalande för dem. Större del av svaren från intervjuerna pekar på att barnen 

upplever skogen och utomhusmiljön som platser där de får uttrycka sin barndom fullt ut. 

Enligt intervjusvaren vill barnen (Carolina & Björn) skapa egna fantasivärldar där de har full 

bestämmanderätt över vad lekarna ska handla om och där ingen vuxen kan bestämma över hur 

leken ska lekas. Platserna skapar generellt en känsla av lugn och vila för barnen utifrån svaren 

i studien, dessa känslor uppkommer när de vistas på dessa speciella platser. Att skapa och ha 

en hemlig plats kan upplevas som att man är någon speciell eftersom det råder fullständig 

självbestämmanderätt över den hemliga platsen (Sandberg & Vuorinen 2008). De hemliga 

platserna har även en meditativ och självreflekterande effekt på barnen, platserna kan därför 

också påverka deras skolresultat. Utomhus kan barnen skapa sina egna lekvärldar utan vuxna 

som organiserar och planerar vad de skall göra. Detta tyder på att barnen har ett behov av eget 

revir där de kan leka sina fantasi och kaotiska lekar, samt bara vara för sig själva och ta det 

lugnt (Sandberg & Vourinen 2008).  

 

Barn tillbringar idag en stor del av sin vardag i olika gruppkonstellationer. I synnerhet på 

fritidshemmet tillbringar barnen en större del av sin tid i grupper. Dock är dessa grupper inte 

bestämda av fritidshemmets personal utan bestäms oftast slumpmässigt av de barn som 

befinner sig på fritidshemmet. I och med att barnen tillbringar en stor del av sin vardag i olika 

grupper kan behovet av att få gå undan till en hemlig plats öka hos barnen (Folkhälsoinstitutet 

2009). I studien beskriver Bosse att dessa platser finns till för att få gå undan och finna 

sinnesro från andra barn och vuxna. Qvarsell (2013) menar att skolans klassrum där barnen 

tillbringar mycket tid kan ge barnen en känsla av tristess, och att miljöer som barn kan finna 

och känna stor glädje, frihet samt självbestämmanderätt i oftast finns utomhus. På 

fritidshemmet kan det finnas särskilda rum som kan upplevas som roliga och givande att göra 

saker i. Dessa rum är oftast ett kreativitetsfrämjande och fritt utrymme där barnen får 

utrymme att utveckla sig själva (Qvarsell 2013). Detta talar för att speciella platser inte enbart 

behöver existera utomhus utan också kan finnas tillgängliga inomhus. I stora drag handlar det 

om att barn har ett behov av att få vara för sig själv och att det möjliggörs i fritidshemmets 

lokaler eller på en plats utomhus. Detta verkar stämma överens med vad barnen menar då de 

berättar att de tycker det är skönt att få komma bort från andra barn och vuxna ibland.  
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5.6 Motiv till utevistelse 

De flesta i barnen studien svarade att de tror de går ut för att de ska få frisk luft, ha roligt och 

få springa av sig. Barnen berättar även att de tror de går ut i skogen för att komma bort från 

skolgården. Barnen beskriver det är viktigt att få komma bort och vara fri från skolans miljöer 

för  att  de  ska  få  “springa  av  sig”.  Kanske  beror  detta  på  Davidssons  (2008)  resonemang  om  att  

eleverna upplever klassrummet som en plats som är laddad med värderingar. Det framgår 

även att skolbyggnaden och förskolebyggnadens olika rum bär på viktig information om hur 

sociala och kulturella regler är utformade. Dessa regler bestämmer indirekt hur barnen ska 

förhålla sig i skolbyggnadens lokaler. Hur skolans rum möbleras, vilka material barn möter 

och vilka regler som gäller för umgänget i rummet har betydelse för och vad barn lär men 

också för hur de agerar (Davidsson 2008). Argument som dessa har också en betydande roll 

för pedagogisk verksamhet utomhus där utomhusmiljön och skogen oftast är kravlös och 

uppmuntrar till olika aktiviteter (Sandberg & Vuorinen 2008). 

Barnen i studien beskriver att det är viktigt för dem att kunna få ett miljöombyte från skolans 

lokaler och skolgård till skogens miljö. Det tycks finnas en gemensam mening bland de 

intervjuade barnen om att syftet med utomhusvistelse i skog och mark är för att ha roligt. De 

intervjuade barnen delar också åsikten om att syftet med utevistelsen är att få lära sig basala 

kunskaper som är förknippade med friluftsliv och utomhuspedagogik, till exempel att göra 

upp en eld, tälja, naturvård etc. Söderström (2011) beskriver att ett syfte med utevistelse är att 

barnen ska kunna får springa, hoppa och röra sig obegränsat på ett sätt de inte skulle kunna 

inomhus. Barnen i studien hävdar att pedagogerna vet att utevistelsen har en positiv effekt på 

dem, och pedagogerna bedriver utomhuspedagogik för att barnen ska kunna röra sig friare än 

de kan i en inomhusmiljö. Barnens åsikter och tankar om varför de vistas i utomhusmiljöer är 

i stora drag enig med den tidigare forskningen. 
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6. Avslutning och förslag på vidare forskning 
För att fortgå inom samma belysta område som denna studie tar upp skulle det vara intressant 

att göra likande studier på andra skolor för att se hur resultatet skulle bli. Hade vi få liknande 

svar som från denna studie eller skulle svaren skilja sig åt är en intressant fråga att ställa sig i 

detta sammanhang. Det hade även varit intressant och följa upp dessa studier vi genomfört 

med dessa barn när de blir äldre och se om deras attityder och uppfattningar om utevistelse är 

den samma som när de var mindre. Det skulle även vara intressant och undersöka om de är 

lika miljömedvetna när de är äldre eftersom forskning visar på att barn som vistas mycket i 

naturen när de är mindre är mer miljömedvetna när de blir äldre (Öhman 2010). Studier om 

hur vida pedagogers synsätt på denna studie är också intressanta förslag på studier som kan 

vara intressanta att belysa. Som vi nämnt finns det många olika forskningsområden inom 

ämnet men det vi finner mest intressant att forska vidare kring är vädrets påverkan. Hur hade 

barnen i vår studie svarat om vi frågat dem hur de mår när det regnar ute, eller hur de mår när 

de kommer in och ska arbete i skolan efter en regnig utevistelse. Hade barnen i de olika 

fokusgrupperna svarat de mår bra utomhus om vi frågat dem hur de mår när det är regnigt och 

kallt ute? Det är vanligt att man som enskild individ relaterar naturupplevelse som en positiv 

upplevelse när det är varmt och bra väder, men hur hade de egentligen mått om det var regnigt 

och kallt utomhus? Hade barnens svar blivit det samma som nu är en intressant fråga? Det 

skulle också vara intressant att fråga barnen hur de skulle arbeta efter ha varit ute i regnet, 

skulle vädret som de vistats utomhus i ha någon påverkan på deras arbetsinsats? Med tanke på 

att vårt studie resultat där en stor majoritet av barnen ansåg det tråkigt att vara utomhus när 

det regnar och är kallt skulle det vara intressant att forska vidare kring vädrets påverkan på 

barn i olika sammanhang.Mycket av barnens svar i studien överensstämmer med vad tidigare 

forskning påvisar utevistelse har för effekter på barn. Resultatet från studien visar att barnen 

upplever att de känner sig lugnare, koncentrerade och mår bra av att vara utomhus. Barnen 

berättar att de lär sig olika saker utomhus, till exempel hur de ska bete sig emot varandra, 

tälja, vad de får och inte får slänga i naturen. Dessa lärdomar ska pedagogerna på skolan 

försöka lära ut i och med att det står i Lgr 11 att eleverna ska få kunskaper om allemansrätten 

samt lära sig sociala kunskaper. Barnen i studien berättar att de tycker om att vara utomhus 

och att de vill vara det oftare än vad de är. Framförallt tycker de om att gå ut till skogen därför 

de kan leka fritt och har inga begränsningar i leken där. Detta som barnen berättar är viktiga 

argument till att fritidshemmet oftare bör gå ut i skogen.  
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Bilaga 1 
Hej! Vi heter Robert Karlsson och Jesper Bengtsson och läser Grundlärarprogrammet 

inriktning Fritidshem vid Örebro Universitetet. Just nu skriver vi c-uppsats, vi vill undersöka 

utomhuspedagogik i skolan. Vi har ett stort intresse för utomhuspedagogik och vill veta vad 

barn årskurs 1- 3 tycker om att vara utomhus? Därför frågar vi dig som vårdnadshavare om vi 

får intervjua ditt barn under skoltid vid skolans lokaler om frågor som berör 

utomhuspedagogik. Intervjuerna kommer att användas som underlag i vår c-uppsats: 

Utomhuspedagogik i skolan. Vårt syfte är att undersöka om barn tycker om att vara ute i 

naturen på skoltid och om de lär sig något av att vara ute i naturen. I vår uppsats behandlas 

några specificerande frågeställningar som skall hjälpa oss besvara vårt syfte. För dessa 

forsknings frågor behöver vi empiri dvs. kunskap om hur barn tycker om att vara ute i naturen 

på skoltid och då behöver vi fråga barnen. Ditt barn kommer att vara garanterat anonym, 

varken skolan eller ditt  barns namn kommer att användas i uppsatsen. Ditt barns deltagande 

är helt frivilligt och barnet får avbryta intervjun när han/hon önskar.  

 Intervjuerna kommer att äga rum under v. 14-15 . Intervjun kommer att ta max 1 timme och 

ske i grupp med andra deltagare (från skolan och förmodligen från samma klass). 

Intervjuerna kommer att spelas in på kassettband för att sedan skrivas ner och analyseras för 

att efter uppsatsens godkännande, förstöras. Eleverna i studien kommer att avidentifieras och 

jag kommer att ge dem kodnamn som genomgående kommer att användas i studien. Eleverna 

kommer alltså att vara anonyma liksom skolan och deltagandet är helt frivilligt där eleven kan 

avbryta intervjun när helst de önskar.  

Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att  

 …………………………………………………………deltar  i  studien.   

 Vårdnadshavares  namn:…………………………………………  Ort/datum…………………   

Författare    Handledare 

Jesper Bengtsson och Robert Karlsson  Mattias Börjesson 
Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem. Institutionen för humaniora, 
    utbildnings- och samhällsvetenskap 


