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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur friluftslivsundervisning 

bedrivs på vissa centralt belägna högstadieskolor i en svensk storstad. Frågeställnigarna som 

tagits fram för detta är: Spelar idrottslärarnas syn och tidigare erfarenheter av friluftsliv någon 

roll när det gäller utformningen av friluftslivsundervisningen? Vilka faktorer upplever 

idrottslärarna påverka utformandet av friluftslivsundervisningen? Hur ser den faktiska 

friluftslivsundervisningen ut på skolorna som jag har valt att undersöka? Studien har sin 

teoretiska utgångspunkt i ramfaktorteorin. 

För att ta reda på detta har kvalitativa och semistrukturerade intervjuer använts som metod. 

Fyra lärare i idrott och hälsa från en svensk storstad har intervjuats. Intervjuerna har sedan 

transkriberats och analyserats. Resultatet av analysen visar: Att lärarnas tidigare erfarenheter 

av friluftsliv skiljer sig vilket även gäller deras friluftslivsundervisning.  Att tid, skolans läge 

och skolans ekonomi är de faktorer som mest står i vägen för friluftslivsundervisning.  Att 

lärarnas undervisning inte berör alla delar gällande friluftsliv i ämnets centrala innehåll. 

Studiens resultat bekräftar tidigare forskning. 

Nyckelord: Friluftsliv, Idrottslärare, Idrott och hälsa, Ramfaktorteori, Undervisning 

  



Abstract 

The purpose with this qualitative interview study is to examine how outdoor education is 

conducted in certain centrally located high schools in a large Swedish city. The questions that 

have been produced to answer that is: Does the PE-teacher’s view and earlier experiences on 

outdoor life matter in their design of outdoor education? Which factors does the PE-teachers 

experience affect the design of outdoor education? How does the actual outdoor education on 

the schools that I have examined look like? The study has its theoretical point in the frame 

factor theory.  

To find out this, qualitative and semi structured interviews has been used as method.  Four 

PE-teachers from a large Swedish city has been interviewed. The interviews has then been 

transcribed and analyzed. The result of the analysis show: That the teacher’s earlier 

experiences of outdoor life differ and so do also the teachers outdoor education. That time, 

school location and school economy are the prime factors that prevent outdoor education. 

That the teachers teaching don’t contain all parts about outdoor life in the physical education 

curriculum. The result of the study confirms earlier research. 

Keywords: Frame factor theory, Outdoor life, PE-teacher, Physical education, Teaching 
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1 Inledning 

Jag har alltid gillat att vara i naturen och har vuxit upp på landsbygden där skog och mark var 

en lekplats under min uppväxt. Dock har jag aldrig tänkt på alla dessa timmar av lek och 

annat i skogen som friluftsliv eller funderat på dess påverkan på mig som person ur både 

fysiska och psykiska aspekter. Friluftsliv har för mig alltid varit aktiviteter som har bedrivits i 

naturen men inte i närheten av hemmet. Att fiska har jag själv ansett tillhöra friluftsliv. Men 

endast enligt min mening om det är en del av en resa. Jag har inte ansett mig själv bedriva 

friluftsliv när jag som yngre cyklade till en närliggande sjö för att fiska en kväll. Så även om 

jag enligt vissa har ägnat mig åt mycket friluftsliv under mitt liv så anser jag mig själv endast 

ha erfarenheter kring ämnet från de få utflykter som jag gjorde under min skolgång och även 

de uppgifter och utflykter som jag har gjort under min lärarutbildning. Att inte se aktiviteter i 

närliggande miljö som riktigt friluftsliv är jag inte ensam om enligt Backman.
1
 Backman 

menar att de flesta lärarna i idrott och hälsa endast tänker på friluftsliv som det exklusiva 

friluftslivet och därför faller det till viss del bort från undervisningen. Få lärare ser 

möjligheten att anpassa undervisningen till det friluftsliv som kan bedrivas i parker och andra 

miljöer som finns närmare skolorna.
2
 

Jag anser mig själv ha fått med mig det mesta från min egen skolgång för att ha en bra grund 

att stå på när jag själv ska arbeta som lärare i idrott och hälsa förutom i ett moment, friluftsliv. 

Jag gick i skolan när Lpo94 gällde. Under denna tid så fanns visserligen friluftsliv med i 

kursplanen men det var ganska fritt för läraren själv att tolka och bestämma hur mycket tid 

som skulle läggas ner på friluftsliv.
3
 I skolinspektionens flygande insyn från 2010 så visade 

det sig att bollspel var den dominerande aktiviteten på lektioner i idrott och hälsa. Andra 

aktiviteter som nämndes i kursplanen från Lpo94 så som dans, orientering och friluftsliv stod 

endast för tre till fem procent vardera av lektionstiden.
4
 Idag har det kommit en ny kursplan 

för idrott och hälsa i Lgr11. I den nya kursplanen så har friluftsliv som tema en mycket större 

roll än vad den har haft i tidigare kursplaner. Det centrala innehållet i den nya kursplanen är 

                                                           
1
 Backman, Erik. Vad har idrottslärare för bild av ”riktigt” friluftsliv? Ett bidrag till diskussionen om 

friluftslivsundervisning och tolkningen av kursplanens mål. 2009. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:402494/FULLTEXT01.pdf Hämtad: 2014-11-25 
2
 Ibid 

3
 Larsson, Håkan & Meckbach, Jane. Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber: AB, 2007 s.154 

4
 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa – skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott 

och hälsa. 2010. www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Flygande-tillsyn/Idrott-och-halsa/ Hämtad: 
2014-11-21 
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uppdelat i tre delar där friluftsliv och utevistelse är en av dem.
5
 Detta innebär att det inte 

längre kan se ut se ut som det gjorde 2010 när skolinspektionen gjorde sin undersökning. Mer 

tid behöver läggas på friluftsliv om undervisningen ska ske på ett korrekt sätt.  Problemet med 

detta är enligt min mening att det kan vara svårt att gå från en läroplan till en annan utan att få 

någon utbildning för den. Även om jag har lärt mig mycket från lärarutbildningen så kommer 

den största delen av erfarenheter jag tar med mig till mitt framtida yrke från min egen 

skolgång och den undervisning jag var en del av där. En undervisning där friluftsliv knappt 

har funnits med. Därför känner jag själv att det kommer bli en svår utmaning att planera och 

bedriva egen undervisning där friluftsliv får den andel lektionstid som den bör ha.  

Enligt min mening så borde detta problem att få in mer friluftsliv i undervisningen vara 

svårast i de svenska storstäderna där det är mer utmanande att finna en passande miljö för bra 

och stimulerande friluftslivsundervisning. Därför vill jag undersöka hur lärare i idrott och 

hälsa har tacklat detta problem på centralt belägna högstadieskolor i svenska storstäder. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur friluftslivsundervisning bedrivs i centralt belägna 

högstadieskolor i en svensk storstad. Frågeställningarna som har arbetats fram kommer ligga 

till grund för att besvara studiens syfte.  

 Spelar idrottslärarnas syn och tidigare erfarenheter av friluftsliv någon roll när det 

gäller utformningen av friluftslivsundervisningen? 

 Vilka faktorer upplever idrottslärarna påverka utformandet av 

friluftslivsundervisningen? 

 Hur ser den faktiska friluftslivsundervisningen ut på skolorna som jag har valt att 

undersöka? 

  

                                                           
5
 Skolverket. Kursplan – Idrott och hälsa. www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa Hämtad: 2014-11-21 
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3 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt redogörs definitionen av friluftsliv, de teoretiska utgångspunkterna som denna 

studie utgår från och friluftslivets roll i styrdokumenten. Avsnittet redogör också frilufslivets 

historia ur samhällets och skolans perspektiv. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning 

inom ämnet. 

3.1 Definition av friluftsliv 

Synen på friluftsliv är en av de två delarna som den första frågeställningen utgår ifrån. Hela 

studien handlar om just friluftsliv i form av skolundervisning. Det är då viktigt att gå in på 

vad begreppet innebär. Det finns flera olika definitioner av friluftsliv och därför är det ett 

begrepp som inte har samma innebörd för olika människor.  

Klas Sandell nämner flera definitioner av andra gällande vad friluftsliv är. Att friluftsliv är 

vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskap med fokus på naturupplevelse och 

välbefinnande utan krav på tävling. Detta enligt förordning om statsbidrag till 

friluftsorganisationer.
6
  Eller Björn Tordssons definition om att friluftsliv är ett 

utbrytningsförsök från det moderniserade och teknikanpassade livet. Och att friluftslivet 

återför personer till den ursprungliga miljön som är naturen och att det ger möjlighet till 

alternativa upplevelser, värderingar och erfarenheter.
7
 Sandell lyfter även fram en egen 

definition av friluftsliv i texten. Att friluftsliv ses som möjligheten att öva upp känsligheten 

för naturens ständiga närvaro.
8
 

Åsa Bäckström tar upp Søren Andkjӕr definition av friluftsliv som menar att friluftsliv 

handlar om mänsklig aktivitet i landskap som kan upplevas och karaktäriseras som natur.
9
 

Dessa definitioner är överlag generella och svåra att dra upp gränser för. Detta är något som 

Johnny Nilsson lyfter fram i sin text Friluftsliv – en begreppsproblematisering.
10

 För att förstå 

begreppet anser Nilsson att det behöver brytas ner för att skapa en förståelse för varje del av 

begreppet. För att göra detta tycker Nilsson att det är nödvändigt att göra en grundläggande 

indelning av de olika typerna natur- och friluftsaktiviteterna. Han vänder sig då till Axel 

Edingers triangelmodell som delar upp det i tre olika former: friluftsliv, friluftsturism och 

                                                           
6
 Sandell, Klas, Arnegård, Johan & Backman, Erik. Friluftssport och äventyrsidrott. Utmaningar för lärare, ledare 

och miljö i en föränderlig värld. Lund: Studentlitteratur. 2011 s.20 
7
 Sandell, K, Arnegård, J & Backman, E. 2011 s.21 

8
 Sandell, K, Arnegård, J & Backman, E. 2011 s.21 

9
 Sandell, K, Arnegård, J & Backman, E. 2011 s.39 

10
 Larsson, H & Meckbach, J. 2007 s.141-152 
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friluftssport. Motivet för dessa former av aktiviteter är identifikation, rekreation och rekord. I 

de två första är vistelse i naturmiljö för att få naturupplevelser huvudmotivet. I friluftssport är 

det tävlingsresultat som är motivet.
11

  Nilsson problematiserar vidare delar av 

friluftslivsdefinitionen till exempel att om det centrala med friluftlivet är vistelse i naturmiljö 

blir ordet miljöombyte överflödigt. Eller kombinationen av fysisk aktivitet och utan krav på 

prestation som enligt Nilsson är motsägelsefull då all fysisk aktivitet kräver någon form av 

prestation även om den i många fall är låg.
12

 Nilsson anser att naturmöte är något som är 

gemensamt med definitionerna av friluftsliv. Vidare väljer Nilsson att modifiera den allmänna 

definitionen och lägger fokus på naturmiljö och upplevelser och aktiviteter kopplade till 

naturmiljön.
13

 

Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturassocierade upplevelse samt 

stimulans och rekreation av psykisk och/eller fysisk art, med eller utan inslag av 

prestation och utan krav på tävlingsprestation.
14

 

3.2 Ramfaktorteori 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ramfaktorteorin. Ramfaktorteori är namnet på den 

tradition i läroplansforskning där relationerna mellan resultat, undervisningsförlopp och 

begränsade yttre betingelser undersöks.
15

 Linde tar upp två olika ramar som påverkar 

undervisningen, reglerande ramar och fysiska ramar. Fysiska ramar är faktorer så som tid till 

förfogande, antal elever i klassen och tillgång till utrustning och lokaler.
16

 Fysiska ramar som 

kan kopplas till denna studie är till exempel tid till förfogande, tillgång till passande material 

och miljöer för friluftslivsundervisning. Reglerande ramar är faktorer så som betygsystemet 

och formella krav på lärarna.
17

 Kopplat till denna studie är kunskapskraven gällande friluftsliv 

ett bra exempel på reglerande ramar.  

3.3 Styrdokument 

Friluftslivet har idag en stor roll i den gällande kursplanen Lgr11. I ämnets syfte så vill 

skolverket att undervisningen ska bidra till ett ökat intresse för fysisk aktivitet och vistelse i 

                                                           
11

 Larsson, H & Meckbach, J. 2007 s.141 
12

 Larsson, H & Meckbach, J. 2007 s.142 
13

 Larsson, H & Meckbach, J. 2007 s.142 
14

 Larsson, H & Meckbach, J. 2007 s.142 
15

 Linde, Göran. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur. 2011 s.15 
16

 Linde, G. 2011 s.15 
17

 Linde, G. 2011 s.15 
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naturen.
18

 Skolverket vill även att undervisningen ska leda till att eleverna får en förståelse för 

vikten av ett aktivt friluftsliv.  

Genom undervisningen ska eleverna utveckla en förmåga att vistas i utemiljöer och 

naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.
19

 

Friluftsliv finns med i tidigare kursplaner. Till exempel i Lpo94 där det står att friluftsliv och 

fysisk aktivitet har en stor betydelse för hälsan.
20

 Dock så har inte friluftslivets betydelse i den 

svenska undervisningen varit lika tydlig som den är idag i Lgr11. Detta syns i ämnets centrala 

innehåll, där skolverket har delat upp det i tre teman, Rörelse, Hälsa och livsstil och 

Friluftsliv och utevistelse.
21

 De punkter som tas upp i temat Friluftsliv och utevistelse är: 

 Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för 

positionering. 

 Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 

 Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 

 Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten 

med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
22

 

Det finns endast kunskapskrav gällande slutet av årskurs 9 på högstadiet. Kunskapskraven är 

uppdelade från betyg E till A. Kunskapskraven för de olika betygen är samma, alltså är det 

hur väl eleven visar upp dessa kunskaper som avgör betyget. I kunskapskraven syns också 

friluftslivets mer betydande roll idrottsundervisningen som tidigare nämnts. Till exempel, för 

att få ett E i idrott och hälsa i slutet av årskurs 9 ska en elev kunna genomföra och planera 

friluftsaktiviteter. Detta ska även göras med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer 

och regler. Eller att en elev ska med viss säkerhet kunna orientera sig i okända miljöer med 

hjälp av kartor och andra hjälpmedel.
23

  

                                                           
18

 Kursplan idrott och hälsa. Lgr11 
19

 Kursplan idrott och hälsa. Lgr11 
20

 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för grundskolan. Stockholm: Fritzes. 1994 s.30 
21

 Kursplan idrott och hälsa. Lgr11 
22

 Kursplan idrott och hälsa. Lgr11 
23

 Kursplan idrott och hälsa. Lgr11 
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3.4Friluftslivshistoria i samhället 

Det svenska friluftslivet började ta sin form i slutet av 1800. Där man mestadels ägnade sig åt 

alpinism och stärkande friluftsliv. 
24

Även om det till en början var mestadels välbärgade 

personer som ägnade sig åt friluftsliv så var detta något som vissa föreningar ville ändra på. 

De ville möjliggöra och inspirera friluftsliv för en bredare grupp i samhället.
25

  

Från 30-talet skedde det förändringar som skulle underlätta friluftsliv för alla olika 

samhällsklasser. Det svenska samhället hade blivit mer urbaniserat och socialdemokraterna 

ville främja folkhälsan med fritids- och friluftspolitik. Den så kallade fritidsutredningen 

tillsattes 1937 och syftet var att utreda och underlätta friluftsliv för befolkningen under deras 

semester.
26

 Fritidsutredningen ledde till förslag om reglering av strandbebyggelsen och 

inrättandet av fritidsområden för tätorter runt om i landet. Dock skulle det dröja fram till 1952 

innan strandlagen skulle antas. Även lagen om stängselgenombrott införs då vilket innebar att 

markägare inte hade rätten att sätta upp stängsel eller staket runt mark som enligt 

allemansrätten borde vara tillgängliga.
27

  

Under 60- och 70-talet införs nya naturvårdslagar. Reglerna om strandskydd och 

stängselgenombrott finns fortfarande kvar och allemansrätten kommer för första gången in i 

lagtext. En av de viktigaste punkterna i den nya naturvårdslagen var möjligheten till 

naturreservat där friluftsliv kan bedrivas.
28

 Staten började också påverka friluftslivet mer 

fysiskt än vad som hade gjorts tidigare. Flertal primära rekreationsområden etablerades, 

vandringsleder togs över av staten och byggandet av vindskydd och elljusspår är några 

exempel på statens inverkan på friluftslivet under 60-, 70- och 80-talet.
29

  

 

Under 2000-talet har friluftslivet blivit mer inriktat på den individuella upplevelsen. Det finns 

knappt några begränsningar idag när det gäller platsbundenhet och resursförbrukning. För 

dem som har råd finns det idag stora möjligheter när det gäller friluftsaktiviteter och 

naturturism.
30

 Även om friluftslivet har förändrats på dessa vis menar Sandell och Sörlin att 

                                                           
24

 Sandell, Klas & Sörlin, Sverker (red.). Friluftshistoria. Från Härdande Friluftslif till Ekoturism och 
Miljöpedagogik; Tema i svenska friluftslivets historia. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 2008 s.12 
25

 Sandell, K & Sörlin, S. 2008 s.258 
26

 Sandell, K & Sörlin, S. 2008 s.96 
27

 Sandell, K & Sörlin, S. 2008 s.96-97 
28

 Sandell, K & Sörlin, S. 2008 s.97-98 
29

 Sandell, K & Sörlin, S. 2008 s.98 
30

 Sandell, K & Sörlin, S. 2008 s.259 
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det finns en anledning på att ana en pånyttfödelse för det vardagsnära naturmötet. Detta via 

nya krav på bostads- och arbetsmiljöer samt grönare skolgårdar.
31

 

3.5 Friluftslivshistoria i skolan 

Friluftslivets roll i skolan har varit olika sedan den först infördes. När ämnet Gymnastik med 

lek och idrott infördes i de svenska folkskolorna 1919 fanns friluftsliv med i form av till 

exempel simning, skidlöpning och skridskoåkning. Dessa aktiviteter hade samma syfte som 

resten av undervisningen i ämnet, att stärka elevernas kroppar så att deras hälsa och livsglädje 

kunde förbättras.
32

  

Friluftslivet fick en mer betydande roll i skolan 1942 då besluts tog om att införa obligatoriska 

friluftsdagar i folkskolorna. I samband med detta gav skolöverstyrelsen ut en 200-sidors text 

med anvisningar om hur dessa friluftsdagar skulle genomföras. Alla aktiviteter som 

genomfördes utomhus räknades in i friluftsverksamheten.
33

 

Under 50-talet fortsatte utvecklingen för friluftsliv som moment i den svenska skolan. Under 

denna tid var idrottsintresset stort i landet och idrotten kännetecknades av resultatinriktning, 

tävling och prestation. Med tanke på att detta idrottsintresse och dess kännetecken influerade 

skolundervisningen valde man att skilja på friluftsliv och idrott mer ingående från 

kursplanerna. Friluftsliv var inte längre alla idrotter som genomfördes utomhus utan nu 

tillades även aktiviteter som terrängvandringar och lägerliv i kursplanen. Samtidigt började ett 

naturperspektiv kopplas till friluftslivet i skolan när man mötte begrepp som naturvård och 

naturupplevelse i samband med friluftslivsaktiviteterna.
34

  

Under 60-talet kännetecknades synen på friluftsliv av fysiologiska perspektivet i 

kursplanerna. Målet var att använda sig av friluftsliv som en motionsform som skulle leda till 

ökad hälsa. Detta skulle göras genom att skapa och bevara ett intresse för friluftsaktiviteter 

som man ansåg vara effektiva former av konditionsträning. I Lgr 69 så fanns det inga krav på 

naturmöte i delarna angående friluftsverksamheten. Det enda kravet var att 

friluftslivsaktiviteterna skulle innebära aktiv rekreation och att de skulle skapa och stimulera 

ett intresse för eleverna att bedriva dessa aktiviteter på fritiden.
35

 Även om det inte fanns 

                                                           
31

 Sandell, K & Sörlin, S. 2008 s.259 
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några krav på naturmöte så hade det ändå talats om det i texterna angående 

friluftsverksamheten i skolan. De menade att friluftsdagarna skapade många tillfällen för 

eleverna att upptäcka naturens skönhet och ge dem ett intresse för att ta ansvar och visa 

hänsyn för naturen och dess värden.
36

 

Från 70-talet och framåt är det ett miljöpedagogiskt perspektiv som har stått i fokus i 

kursplanerna. Detta perspektiv hade sin grund i de texter om friluftsverksamheten i skolan 

som kom under 50- och 60-talet.  Syftet var att eleverna skulle lära sig att umgås med naturen 

på rätt sätt och skapa en förståelse för vikten av att få naturreservat avsatta för folkhälsans 

skull.
37

 I Lgr80 så fanns flera friluftsaktiviteter med bland huvudmomenten i kursplanen, till 

exempel skidåkning, orientering och friluftsliv, skridskoåkning samt simning och livräddning. 

Kursplanen bestämde även att 4 till 8 dagar av läsåret skulle avsättas för friluftsverksamhet.
38

 

Kursplanen från Lpo94 var friare att tolka, där fanns inga krav på obligatoriska friluftsdagar 

eller lägerskolor. Detta ledde till att lokala tolkningar gjordes av kursplanen och det fanns då 

en risk att eleverna endast fick möta friluftsliv några få timmar varje läsår.
39

 En förklaring på 

detta problem med risken för ”felaktiga” tolkningar av kursplanen från Lpo94 ser man i 

målformuleringen gällande friluftsliv. Där det stod att eleven i slutet av årskurs 9 skulle ha 

kunskaper om friluftsliv och vistelse i naturen. Alltså behövde endast eleven ha kunskaper om 

och inte kunskaper i friluftsliv.
40

 

3.6 Tidigare forskning 

Gällande forskning kring friluftsliv i den svenska skolan så är Erik Backman den ledande 

forskaren. Han är den som står för den största delen av den moderna forskningen kring 

friluftslivsundervisningen i grundskolan och har publicerat ett flertal texter angående ämnet.  

2004 gav Backman ut en rapport
41

 om ungdomar och friluftsliv. Där han bland annat 

undersökte vad ungdomar ägnade sig åt för friluftsaktiviteter och även vad de erbjöds och 

gjorde för friluftsaktiveter i skolan. Studien har gjorts med ungdomar som går i årskurs 9. 

Backmans resultat visar att de friluftsaktiviteter som kräver lite eller ingen utrustning är de 
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mest testade aktiviteterna bland ungdomar så som vandring i naturen och sova i tält.
42

 Bland 

de friluftsaktiviteter som ungdomarna har testat i skolan det senaste året är det aktiviteter som 

kan klassas som både friluftsliv och idrottsgrenar som är de mest testade. Som orientering, 

skridskor och slalom. Aktiviteter som mest förknippas med friluftsliv som friluftsteknik och 

långfärdsskridskor tillhör de minst testade friluftsaktiviteterna i skolan.
43

 Backman jämför 

sina resultat med en liknande studie som Lars-Magnus Engström gjorde 1972 och menar att 

resultaten indikerar på att utövandet av friluftslivsaktiveter bland ungdomar har minskat.
44

 

Backman ger olika förklaringar på varför denna minskning kan ha skett. Backman ger en 

kortfattad förklaring till minskningen.  

För att uttrycka det enkelt tror jag att friluftslivet i sig självt inte har tillräckligt stark 

dragningskraft bland ungdomar i konkurrens med en mängd andra 

friluftsaktiviteter.
45

 

Backman publicerade 2009 en artikel om vad lärare har för syn på ”riktigt” friluftsliv. I 

artikeln avsåg han att svara på detta samt ta reda på lärarnas syn kring möjligheter att bedriva 

friluftslivsundervisning. I resultatet så skriver Backman att många idrottslärare tyckte att 

friluftslivsundervisningen inte var vad den borde vara. Det fanns flera anledningar till att 

lärarna tyckte så. En anledning var att den nationella kursplanens mål inte var tydliga nog. 

Där ville lärarna ha dem konkretiserade.
46

  Andra faktorer som påverkade att det inte gick att 

genomföra friluftslivsundervisning på ett sätt de kunde vara nöjda med var, tid, utrustning, 

ekonomi, skolans läge med mera. Det gick inte enligt lärarna att bedriva bra 

friluftslivsundervisning på en lektion. För att lyckas med detta behövdes längre sammansatt 

tid enligt dem. Ekonomi var ett problems dels när det gällde att skaffa material till skolan men 

också när det gällde att hyra bussar för transport till miljöer där de ansåg sig kunna ha 

friluftslivsundervisning. 
47

 Backman lyfter också fram att lärarna anser att man måste ta sig en 

bit bort för att kunna ha friluftslivsundervisning. Det går inte att ha en friluftslivsundervisning 

i en park eftersom det är för mycket buller och bilar som kör i närheten och då kan det inte 

anses som riktigt friluftsliv. För att det ska räknas som riktigt friluftsliv enligt lärarna så måste 

det ske avskilt från civilisationen.
48

 De slutsatser som Backman kommer fram till i studien 
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handlar om att friluftslivet måste vara rätt enligt lärarna för att de ska ta med det i 

undervisningen. Därför blir det en brist på det då det ”rätta” friluftslivet är svårt att få till på 

grund av nyss nämnda faktorer så som tid, ekonomi och utrustning. Backman menar istället 

att det i dagens samhälle och skola är viktigare att träna upp känsligheten för naturens närvaro 

i friluftslivet istället för att hela tiden sträva efter att utöva friluftsliv i civilisationens 

frånvaro.
49

  

Backman publicerade 2011 en vetenskaplig artikel
50

 som bygger på samma studie som 

artikeln från 2009. Slutsatsen i artikeln var att negativa faktorer gällande möjligheten att 

bedriva friluftsliv endast var faktorer på grund av den syn de hade på friluftsliv. Backman 

menar att om strukturen av det pedagogiska synsättet kring friluftsliv skulle ändras så skulle 

det finnas andra faktorer som påverkar undervisningen.
51

 Backman menar att det skulle vara 

bra att bryta den dominanta syn som finns angående friluftsliv hos både lärare och 

lärarutbildare. Backman menar att detta kanske skulle leda till bättre möjligheter för elever att 

nå de mål som sätts upp i kursplanen för idrott och hälsa.
52

 

Backman publicerade 2010 sin avhandling
53

 där han skrev om friluftsliv i den svenska skolan. 

Avhandlingen bygger på fyra olika studier som han har gjort. I en studie så undersöker han 

friluftslivets roll i läroplanen. Han vill ta reda på hur friluftsliv är formulerat i läroplanen, hur 

friluftsliv tolkas från läroplanen och hur de sedan sätts in i lokala arbetsplaner samt vad 

analysen av den lokala tolkningen kan säga om friluftslivets möjligheter att bidra till en mer 

rättvis roll i ämnet idrott och hälsa.
54

 Resultatet visar att friluftsliv sällan tas upp i lokala 

arbetsplaner och när det väl gör det handlar det om orientering, allemansrätten och kunskapen 

om att välja rätt kläder för utevistelse. Det fanns i princip inte något skrivet som handlade om 

naturmöte eller miljöperspektiv.
55

  Den andra studien som avhandlingen bygger på är den 

tidigare beskrivna studien som handlade om vad lärare har för syn på ”riktigt” friluftsliv.
56

  

Den tredje studien handlar om vilket slags friluftsliv som värderas högst bland 

idrottslärarutbildare. Mer specifikt ville Backman få svar på vilka specifika värderingar om 
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friluftslivs som idrottslärarutbildare tar med sig från utbildningen och diskuterar. Det andra 

han ville ha svar på var hur relationen mellan friluftsliv och sport ser ut på 

idrottslärarutbildningen enligt idrottslärarutbildare.
57

 Resultatet visar att utbildarna generellt 

anser att tävlingsmoment inte borde blandas in i friluftsliv då det är själva kärnan i sport.  

Backman tar upp det exklusiva friluftslivet och det vardagliga friluftslivet. Han menar att 

utbildare lägger tyngden på det exklusiva friluftslivet där orörd natur och avsaknad av 

civilisation är viktigt. Det vardagliga friluftslivet som är karaktäriserat av möjligheterna att 

bedriva det i lättillgängliga miljöer läggs det knappt någon energi på alls.
58

 I den sista studien 

har Backman intervjuat idrottslärarutbildare för att ta reda på hur deras och 

idrottslärarstudenternas relation till friluftsliv ser ut, hur den här relationen kan utvecklas samt 

vilka förutsättningar som krävs för att detta ska kunna ske.
59

 I resultatet kommer det fram att 

den relation som de flesta idrottslärarutbildarna har utvecklades under deras barndom. De 

menar att de skapade stark relation till friluftsliv på grund av att de utförde friluftsaktiviteter 

när de var små som har påverkar deras livsstil och syn på livet.
60

 Idrottslärarutbildarna menar 

vidare att denna relation inte är vanlig hos dagens idrottslärarestudenter då de flesta kommer 

från en bakgrund där de istället har en liknande relation till sport. För att skapa en stark 

relation till friluftsliv hos studenterna menar utbildarna att de behöver medverka på långa och 

kontinuerliga friluftslivsmoment för att studenterna ska få starka erfarenheter från naturen.
61
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4 Metod 

I detta avsnitt redovisas vilket tillvägagångssätt som har använts för att besvara studiens 

frågeställningar. Detta genom att redovisa design, urval, intervjuguide, genomförande, 

databearbetning, validitet och reliabilitet samt studiens etiska förhållningssätt. 

4.1 Design 

Det finns olika typer av metoder att använda sig av vid genomförandet av en studie. 

Kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvantitativa metoden passar bäst när ytlig 

information om en större grupp av individer, situationer eller liknande ska undersökas. Kort 

sagt när man undersöker något på bredden.
62

 I denna studie har den kvalitativa metoden valts 

eftersom grundläggande och djupgående information från idrottslärare är vad som vill uppnås. 

Den kvalitativa metoden går framförallt ut på tolkning och beskrivning samt få en djupare 

förståelse för ämnet som ska studeras.
63

  

Vidare valdes semistrukturerad intervju att användas som verktyg för att samla in data. Den 

semistrukturerade intervjun är som en blandning mellan ett alldagligt samtal och strukturerad 

intervju där ett frågeformulär följs.
64

 Syftet med detta är att försöka skapa en förståelse för 

tankar kring studiens ämne utifrån respondentens egna perspektiv.
65

 

4.2 Urval 

Valet av respondenter har skett genom ett bekvämlighetsurval vilket innebär ett val av 

respondenter som fanns.
66

 Därefter har ett handplockat urval skett där respondenter har valts 

ut efter specifika kriterier som behövs för att besvara studiens syfte. Enligt Peter och Nathalie 

Hassmén är detta oftast det bästa sättet att gå tillväga.
67

 De kriterier som respondenterna valts 

efter är att de ska vara arbetande högstadielärare i idrott och hälsa och även att de ska vara 

verksamma i en storstad.  

Studiens deltagare arbetar på olika högstadieskolor i centrala delar av en svensk storstad. 

Dock har en av deltagarna endast en klass på högstadiet i idrott och hälsa, resterande tid 
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arbetar han på en gymnasieskola som är centralt belägen i samma stad. Deltagarna som valts 

är de som har svarat att de vill medverka i studien och därför är det endast fyra medverkande 

deltagare. Följande fiktiva namn kommer att användas i hela den resterande uppsatsen. 

Tomas – Tomas arbetar som lärare i idrott och hälsa på en högstadieskola som ligger i de 

centralaste delarna av staden. Tomas har arbetat där 15 av sina 16 år som lärare i idrott och 

hälsa och han undervisar endast i idrott och hälsa. 

Kalle – Kalle arbetar som lärare i idrott och hälsa på en högstadieskola som ligger i de 

centralaste delarna av staden. Han har jobbat ett år som behörig lärare och vikarierade ett år 

innan det.  Kalle undervisar i idrott och hälsa och även engelska.    

Eva – Eva arbetar som lärare i idrott och hälsa från årskurs två till åtta på en skola som ligger 

i de yttre centrala delarna av staden. Hon har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 25 år och är 

inne på sitt tolfte år på sin nuvarande arbetsplats. Eva undervisar endast i idrott och hälsa nu 

men har tidigare även undervisat i musik. 

Anton – Anton arbetar främst som lärare i idrott och hälsa på en gymnasieskola men han 

undervisar även en klass i idrott och hälsa på en närliggande högstadieskola. Båda skolorna 

ligger i de yttre centrala delarna av staden. Anton har arbetat i tre år som lärare och har varit 

anställd på samma platser hela tiden. Anton undervisar i idrott och hälsa och även historia. 

4.2.1 Bortfall 

Från början var tanken att det skulle medverka fem stycken idrottslärare i studien. Tyvärr fick 

studien två stycken bortfall. Ett på grund av sjukdom och det fanns ingen möjlighet att få till 

en senare tid och någon ersättare lyckades jag heller inte få fatt på. Det andra bortfallet 

berodde på att deltagaren kände att det var för mycket och att det inte längre fanns tid men 

hon hjälpte mig att få kontakt med Anton som fick medverka i studien istället. Respondenten 

som inte kunde medverka på grund av sjukdom hade varit intressant att ta med i studien då 

han också arbetade på en skola belägen i de centralaste delarna av staden och det hade gett 

mer data att analysera. Det andra bortfallet påverkar också studien negativt då Anton kan ha 

sämre inblick i friluftslivsundervisningen på högstadiet eftersom han endast har en klass där 

och den som först skulle medverka hade flera klasser på högstadiet.  
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4.3 Intervjuguide 

För att kunna genomföra intervjuerna till studien så var en intervjuguide tvungen att arbetas 

fram. Intervjuguiden är uppbyggd med frågor vars syfte är att besvara studiens 

frågeställningar och syfte. Intervjuguiden inleds med tre bakgrundsfrågor och är därefter 

uppdelad i tre olika teman. 

Det första temat i intervjuguiden har arbetats fram för att besvara den första frågeställningen. 

Spelar idrottslärarnas syn och tidigare erfarenheter av friluftsliv någon roll när det gäller 

utformningen av friluftslivsundervisningen. Frågorna i detta tema har placerats efter 

bakgrundsfrågorna.
68

 

Tema två i intervjuguiden har arbetats fram för att besvara den andra frågeställningen. Vilka 

faktorer påverkar utformningen av friluftslivsundervisningen? Detta tema är alltså då också 

uppbyggt kring ramfaktorteorin. Frågorna som tillhör detta tema har delvis spridits ut i 

intervjuguiden. De flesta frågorna kommer efter tema ett men en fråga som berör detta tema 

har placerats som avslutande fråga.
69

 

Det tredje och sista temat har arbetats fram för att besvara den tredje frågeställningen. Hur ser 

den faktiska friluftslivsundervisningen ut på skolorna? Detta tema består av endast en fråga 

och den är i princip samma som frågeställningen som den bygger på fast lite mer utvecklad 

och detaljerad.
70

 

4.4 Genomförande 

Jag började med att arbeta fram en intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden bearbetades och omformulerades sedan så att frågorna skulle vara lätta att 

förstå och ge relevanta svar. Sedan sökte jag efter centralt belagda högstadieskolor i den stad 

där studien var tänkt att genomföras. Jag skickade ett respondentmejl
71

 till de skolor som 

passade bäst in till min studie där jag beskrev vem jag var, vad studien handlade om och bad 

dem att höra av sig om intresse för medverkan fanns. Intresset var dock ganska svagt och jag 

fick höra av mig till fler skolor vars geografiska placering inte var optimal för studien men 

fortfarande bra nog för att vara relevant till studien. 
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 De respondenter som beslutade sig för att medverka i studien kontaktades via mejl eller 

telefon för att bestämma vilket datum, tid och plats som passade bäst för dem. Detta för att 

respondenterna skulle känna sig bekväma och att de skulle känna att intervjun skedde på deras 

villkor. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och har sedan transkriberats ordagrant i text. Detta 

har gjorts för att säkerhetsställa citatens korrekthet och öka studiens trovärdighet. Varje 

intervju följde intervjuguiden och frågorna ställdes i samma ordning. Vissa har däremot fått 

följdfrågor och chansen att tillägga saker i slutet utifall de har glömt något. Intervjuerna 

varade mellan 15-25 minuter.  

4.5 Databearbetning 

Den transkriberade texten har skrivits ut i pappersform för att lättare få en översikt över all 

data. Den transkriberade texten blev sammanlagt 16 sidor lång. Varje transkriberad intervju 

skrevs ut direkt efter den var färdig. Detta har gjorts för att kunna stryka under viktiga punkter 

och skriva kommentarer medan det var färskt i minnet. Detta är enligt Runa Patel och Bo 

Davidsson bra att göra då det blir svårare att få ett ”levande” förhållande till sitt material ju 

längre tid det går innan analysen påbörjas.
72

 Varje intervju har sedan lästs flera gånger och 

nya dokument har skrivits ut där intervjuerna har delats upp i teman utifrån vilken 

frågeställning som berörs. Dessa texter har sedan lästs och till varje intervju har en text 

skrivits där citat från intervjuerna och kommentarer kring dessa redovisas. En god balans 

mellan kommentarer och citat har varit målet för att texten ska vara tillgänglig för läsaren.
73

 

Den redovisande texten tar som sagt upp en respondent i taget och den är uppdelad efter de 

teman som berör studiens frågeställningar.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om ifall en studie undersöker vad den påstår sig undersöka.
74

 För att validera 

denna studie har en intervjuguide arbetats fram utifrån studiens syfte. Intervjuguiden har 

bearbetats och omformulerats för att få så tydliga frågor som möjligt. Detta för att slippa svar 

som inte är relevanta för studien. Om frågor har misstolkats eller inte förståtts under intervjun 
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har frågan omformulerats eller förtydligats. Att informanterna i studien är handplockade 

utifrån specifika kriterier för att få fram relevant data ökar också studiens validitet. 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet. Reliabilitet 

behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan upprepas av andra forskare och vid 

andra tidpunkter det vill säga att slumpen inte spelar in. Det handlar om ifall respondenterna 

kommer att ändra sina svar under en intervju och ifall de kommer ge olika svar till olika 

intervjuare.
75

 Blir svaren samma under samma förutsättningar med andra forskare är alltså 

reliabiliteten hög.  

För att höja studiens reliabilitet har en noggrann metodbeskrivning gjorts för att andra ska 

kunna upprepa undersökningen. Det finns dock flera faktorer som kan påverka en studie som 

denna. Förutsättningarna kan se ut på olika sätt i olika städer och i olika skolor. Sedan är det 

skillnad mellan varje lärare som individ eftersom de har olika bakgrunder som präglar deras 

eventuella svar i en liknande studie. Det kan även vara så att samma lärare ändrar sitt sätt se 

och svara på studiens frågor under tidens gång eftersom eventuella förändringar kan ske. Byte 

av arbetsplats eller omstruktureringar till exempel. 

4.7 Etiskt förhållningsätt 

Samtliga deltagare i studien har först kontaktats via mejl där ett respondentbrev skickades till 

dem som beskrev studien och efterfrågade ett intresse att medverka. Efter det fick de besluta 

om det ville medverka eller inte. Martyn Denscombe lyfter fram den etiska vikten av att vara 

raka och öppna med vad de gör och vilken roll deltagarna kommer att ha i studien.
76

 

Samtliga deltagare informerades om att intervjun var konfidentiell, vilket innebär att privat 

information som kan identifiera de medverkande, deras arbetsplatser eller något annat som 

kan knytas an till de medverkande inte kommer att rapporteras.
77

 Respondenterna fick 

information om att de skulle tilldelas fiktiva namn. Respondenter tillfrågades om 

godkännande att namn på platser skulle ersättas med namn på liknande platser kring Karlstad 
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Alla medverkande godkände även att intervjun spelades in och de informerades om att 

inspelningarna skulle vara konfidentiella och förstöras efter transkriberingen.  
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5 Resultat 

I detta avsnitt redovisas varje intervju utifrån data som är kopplad till studiens 

frågeställningar. Efter intervjubeskrivningen kommer en analys av intervjuerna utifrån 

uppsatsens frågeställningar. 

5.1 Intervjubeskrivning 

Nedan presenteras varje intervju i kommande ordning: Anton, Eva, Kalle och Tomas. 

Presentationerna av resultatet är uppdelat i tre teman: Syn på och tidigare erfarenheter av 

friluftsliv, faktorer som upplevs påverka friluftslivsundervisningen och hur 

friluftslivsundervisningen bedrivs.Intervjubeskrivningens teman kommer efter en kort 

presentation av respondenten och är i följande ordning; erfarenheter av och syn på friluftsliv, 

faktorer som påverkar undervisning i friluftsliv och genomförandet av 

friluftslivsundervisningen. 

5.1.1 Anton 

Anton har arbetat tre år som lärare i idrott och hälsa. Han har arbetat de tre åren på samma 

arbetsplatser. Han har endast en klass i idrott och hälsa på högstadiet. Resten av tiden arbetar 

han med samma ämne på gymnasiet där han även undervisar i historia och träningslära.  

Tema 1- Syn på och tidigare erfarenheter av friluftsliv 

Enligt Anton så är friluftsliv aktiviteter utomhus där främsta målet inte är träning utan det är 

mer upplevelsebaserat. Det kan enligt Anton vara kombinerat där träning kan vara en del av 

själva aktiviteten.  

Begreppet som sådant är ju mer alltså utevistelse där främsta målet inte är träning 

utan mer upplevelsebaserat. Som vandringar, skidåkning alltså att man utnyttjar 

naturen. /…/ Sen kan en del av det vara att du tränar. Men det är inte det som jag ser 

som främst inom friluftsliv utan. 

Anton nämner även ”kanotpaddling” som en aktivitet där friluftslivet kan kombineras med 

träning.  

Anton säger att han inte har så mycket erfarenheter utav friluftsliv. Det handlar mest om 

”utförsåkning och sådant” sen även ”Lite grunder i matlagning”. Från sin egen grundskolgång 

så minns endast Anton ”Orientering och friluftsdagar med skidåkning alltså utförsåkning” 
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som det som har haft med friluftsliv att göra. Anton har sedan fått lite mer erfarenhet av 

friluftsliv när han studerade till idrottslärare. Där de hade ”två vandringar? Eller tre? 

Flerdagsutflykter med övernattningar.”  

Tema 2- Faktorer som upplevs påverka friluftslivsundervisningen 

Anton tycker att hans skola har ganska bra materiella förutsättningar för att bedriva friluftsliv. 

De har flera saker som de kan använda sig av när de bedriver friluftslivsundervisning.  

Så vi har mycket klätterutrusning och sånt om man vill. Vi har spadar, vi har ved, vi 

har tält allt där som behövs. Vi har en klättervägg om man nu kan ta det till 

friluftsliv, det är inomhus. /…/ Men förutsättningarna har vi, dom är relativt bra 

ändå, på just den biten. 

Gällande skolans geografiska förutsättningar så är Anton ganska nöjd med tanke på hur 

centralt skolan ändå ligger. Det finns en ”skog någon kilometer bort som är ganska bra för ” 

friluftslivsundervisning. Det finns även en ”park i närheten som är väl okej för just göra upp 

eld och sådana enklare saker.” Sen om det går att lösa med tiden så att han kan ha en klass en 

halvdag så går det även att ordna kanotpaddling. ”En ja, vi kan paddla kanot. Då behöver man 

fixa en halvdag i alla fall.” Det enda problemet på denna punkt som Anton ser är vintertid då 

vissa delar av friluftslivsundervisningen behöver snö enligt honom. ”Just snö kan ju vara lite 

mer dilemma eftersom det, klimatet inte är det bästa.” 

De större problemen han ser med friluftslivsundervisningen är kopplat till tid och pengar. 

Även fast de praktiska lektionerna han har är 90 minuter långa och det finns en skog ganska 

nära så känner Anton att det skulle behövas mer tid till friluftslivsundervisningen.  

Men just det, det själva praktiska brukar vara på 90 minuter. Och då har vi skog 

ganska nära som man kommer ifrån stadsmiljö i. Men det är inte optimalt man skulle 

vilja ha mycket längre tid, till just den biten.  

Gällande ekonomin så berättar Anton att han har ”haft utförsåkning en gång med det är lite 

mer svårt. För det är en ekonomisk fråga.”  

Tema 3 – Hur friluftslivsundervisningen bedrivs 

Anton uppskattar att ungefär ”tio procent kanske” av idrottsundervisningen har med friluftsliv 

att göra. Anton ”brukar ha en kortare vandring med olika delar på hösten.” Under vintern så 
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brukar han försöka hitta på något om det finns snö. Då kommer klädsel med att den ska 

anpassas till miljön.  

Sen på vintern har vi lite, mer med snö. Vad man ska tänka på, klädsel. Sen försöker 

vi ha bara en sådan här rolig grej, typ pulkaåkning och sådär. 

Anton berättar också att de jobbar ”mycket med planera och genomföra så att eleverna ska 

planera och genomföra.”Då handlar det om att eleverna ska planera och genomföra ”någon 

form av utevistelse själv.” Anton använder sig även av teorilektioner dit han kopplar ”de 

teoretiska kunskapskraven”. På våren så försöker han få in mer aktiviteter som ”göra upp eld, 

matlagning och hela den biten” och ”vett och etikett, säkerhet.” Avslutningsvis så brukar han 

göra en större utflykt på våren där han har en heldag.  

Och sen ska, har vi en heldag. Då brukar jag försöka ha kanot sen delar jag in dom i 

olika grupper och olika ansvarsområden. Att planera och genomgöra. Då kan det 

vara ehh vanliga skador. Om någon får en blödning hur gör man då? Allemansrätten 

kan någon grupp få och vad den går ut på. Någon får typ paddelteknik, någon får hur 

man ska packa och någon får vad man ska laga för mat och sådär. 

5.1.2 Eva 

Eva har jobbat som idrottslärare i 25 år. Hon har tidigare även undervisat i musik men nu 

undervisar hon endast i idrott och hälsa. Hon undervisar från årskurs 2 till årskurs 8. Eva har 

jobbat de senaste 12 åren på sin nuvarande arbetsplats.  

Tema 1- Syn på och tidigare erfarenheter av friluftsliv 

För Eva så innebär friluftsliv ”rekreation, lugn” och hon tycker att det är viktigt att släppa 

stressen och bara vara.  

Men att bara få komma ut i skogen, bara vara, bara höra fåglarna kvittra /…/ vad 

tänker ni när det blåser? Håll tyst och bara lyssna. Och det är en häftig känsla och gå 

ut med ungarna och faktiskt skära av stressen och kraven på att göra så himla 

mycket hela tiden utan bara vara. 

Eva har under sitt liv ägnat sig mycket åt friluftsliv. När hon var liten så tog hon ”varje lördag 

eller söndagsmorgon” långa ”skogspromenader” med familjen till deras torp. ”Vi hade ett torp 

7-8 kilometer iväg så då traskade vi genom skogen upp dit ofta och så.” Eva berättar att hon 

var mycket i skogen när hon var liten. När hon kom hem från skolan så var det ”ut med 

hunden och in i skogen och springa, hoppa.”  
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Eva tävlade som liten i skidåkning och det anser hon tillhöra friluftsliv eftersom ”det var ju 

liksom skogsmiljö på vintern.” Hon ”var inte jätteseriös” men det var ändå en stor del av 

vintrarna med tävlandet och framför allt skidutflykter vid sidan av.  

… men för att komma ut då, då var det ju ryggsäcken på och stanna någonstans och 

grilla korv. Och gjorde man inte det på sportlov och februari, eller ja februarilov och 

vinterlov kanske, eller påsklovet eventuellt men oftast var det ju sportlovet. Hade 

man inte gjort det varken jullov eller sportlov då var det ju liksom, det hade inte 

varit någon vinter va. Så då var det ju packa och det stack upp ved och hela kittet 

verkligen. 

Gällande friluftslivsundervisningen under Evas grundskolgång så säger hon att ”kopplat till 

idrott var det inte överhuvudtaget.” Hon berättar att de ”hade ju friluftsdag och idrottsdag och 

sådär kombinerat” och att de i mellanstadiet ”var ute och gick och grilla korv. Och så var vi 

ute och åkte skidor”. När Eva kom till högstadiet så fanns det möjlighet att göra en lite längre 

vandring och sen skulle de ha orientering dock utan att först lära sig grunderna. 

Högstadiet var lite längre vandring som man kunde välja att göra. Om man ville ha 

skolklassikern så skulle man simma och gå eller springa och lite sånt där. Plus lite 

orientering då så vi blev utslängda på något ställe och hade ju aldrig tränat 

orientering vad jag kommer ihåg och skulle bara följa en karta och jag hade panik. 

Tema 2- Faktorer som upplevs påverka friluftslivsundervisningen 

Enligt Eva så finns det inte bra materiella förutsättningar för friluftslivsundervisning på 

skolan. Eva säger att man ”kan låna några vindskydd i en central bank typ.” Problemet med 

det är dock att ”det fattas grejer som det alltid gör om man ska ha saker ihop.” Det som finns 

på Evas skola ”är väl några presenningar och typ två trangiakök” samt ”några sittunderlag”. 

Det finns heller ”ingen konkret plan med förhoppning om” att de materiella förutsättningarna 

ska förbättras.  

Skolan har enligt Eva ganska bra geografiska förutsättningar där det finns tillgång till bra 

miljöer för friluftslivsundervisning. Intill skolan säger hon att det finns en liten skolskog som 

är en del av ett litet skogsområde. Det finns också större skogsområden en bit bort. 

Sen vad som är bra ute om man bara tar sig pyttekort iväg här så har vi en skolskog 

där det ahh… En samlingscirkel med stockar som man kan sitta på och det är liksom 

mitt inne i lövskogen då. /…/ Och likadant om vi promenerar upp till skogområdet 1 

eller skogsområdet 2. Så har vi ju liksom det som finns där då. 
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Problemet med de två större skogsområdena är att det inte går att använda sig av dem i den 

vanliga undervisningen enligt Eva. Det finns helt enkelt inte tid till det. Vilket hon tycker är 

väldigt synd eftersom det är en väldigt bra miljö att ha friluftsliv i enligt henne. 

Den stora skogen är ganska öppen. Ja i den stora skogen så har vi ju tycker jag 

betydligt bättre, större det är mer områden, det är mer varierad terräng och 

svåråtkomligt och enkelt och allting sådär. Men då är problemet att vi har 

begränsningar med att lektionerna inte är mer än 50 minuter. 

Det är inte bara här som Eva ser ett problem med tiden. Hon tycker även att det är ett problem 

när det gäller orienteringen. ”När ska man hinna sätta i okänd miljö?” I känd miljö är inga 

problem enligt Eva men att ordna med okänd miljö ”det gör man heller inte på 50 minuter.” 

För att försöka få loss mer tid så har de pratat om ämnesövergripande undervisning. Eva 

”hade jättegärna kört ett projekt med NO eller biologi då och hemkunskap och idrott.”  Men 

att det inte har blivit mer än prat på grund av att det inte funkar med alla lärare. 

Men säg att man ska göra det en halvdag eller en heldag för att få lektionstid ja men 

då har du en mattelektion eller musiklektion mitt in emellan också. 

Eva resonerar kring att det endast kan vara ett problem med friluftslivsmoment på grund av att 

hon ”är för dålig på dom”. ”… att jag inte känner att jag kan dom tillräckligt bra trots min 

bakgrund om man säger.” Hon känner att hon ”är definitivt inte utbildad på lgr 11” men 

menar att ”det fanns ju med i förra läroplanen ganska, ganska omfattande också”.  

Tema 3– Hur friluftslivsundervisningen bedrivs 

Gällande friluftslivsundervisningen som bedrivs på skolan så är inte Eva nöjd. Det har inte 

blivit så mycket mer än en friluftsdag i september där det kom med friluftsliv. 

… just med högstadieeleverna så har det ju tyvärr inte blivit jättemycket än så länge 

vilket är väldigt frustrerande. Men dom hade i september, slutet av september så 

hade hela högstadiet en kombinera, lite friluftsliv och social dag upp i den stora 

skogen och det är väl det mest konkreta som är och då var det uppbyggt på stationer 

där niorna gjorde, eller ansvarade för en station för sjuorna och åttorna.  

Eva och hennes kollega har i år tagit över högstadieundervisningen. ”Både jag och Adam min 

kollega vi är nya på högstadiet från i år då.” Angående de lärarna som var innan Eva och 

hennes kollega så tror hon inte att de ”har lagt jättemycket energi på just den biten av 

läroplanen.” Så det har till stor del i början handlat att de bara ska ta sig ut med eleverna 

oavsett väder.  
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… båda vi är ju inne på att börja med att kräva att vi går ut med eleverna. Inte räds 

regnet och kylan utan följa läroplanen med att man ska vara ute i alla årstider och 

alla väder, nummer ett. 

Så Eva har varit ute med eleverna och kört ”promenader, löpning, spel, lekar i skogen och på 

asfalt”. Detta för att ”vänja dom vid tanken att va, överhuvudtaget va utomhus”.  

Som sagt så är inte Eva nöjd med hur undervisningen ser ut. Hon uppskattar att det blir runt 

”sex/sju procent” av idrottsundervisningen som enligt Eva är ” utevistelse där jag inte styr upp 

exakt vad jag gör utan att vara ute är det viktiga”. Men detta är något som Eva försöker ändra 

på och dagen efter intervjun så skulle Eva iväg med årskurs åtta på utflykt.  

Så nu med åttorna faktiskt imorgon så ska vi dra upp till en tjärn har jag tänkt. Och 

då kommer vi ändå att starta här och så tar vi en buss upp och så utgår vi därifrån 

och då ska dom få lite uppdrag på vägen. Bara egentligen att undersöka och sådär. 

Hur gör man här och vad står det där och vilken väg ska jag göra och hur vet jag 

vägval. Alltså mer, mer överlevnadsbaserat då. 

Eva har börjat planera ett friluftslivsmoment för nästa år då hon ska ha årskurs 9. Hon tänker 

att ”eleverna ska planera upp och skriva ner en planering” och att det ska vara ”fyra moment 

med kanske”. Detta ska vara moment som att ”ta sig över ett vattendrag eller sankmark” sätta 

upp ”vindskydd” och ”göra upp eld”. 

5.1.3 Kalle 

Kalle är lärare i idrott och hälsa samt engelska. Han har arbetat ett år som behörig lärare men 

har vikariat i ett år innan. Tjänsten han har nu har han haft sen han blev behörig lärare.  

Tema 1- Syn på och tidigare erfarenheter av friluftsliv 

Friluftsliv för Kalle är när man gör aktiviteter utomhus. Han anser att det är själva platsen som 

är avgörande för friluftsliv. ”… jag tänker mycket på den fysiska platsen där man gör 

aktiviteterna och då är man främst utomhus.” Enligt Kalle kan det vara alla möjliga aktiviteter 

som räknas som friluftsliv så länge aktiviteten är utomhus och det främjar hälsan. Typiska 

exempel på sådana aktiviteter kan vara ”orientering” och ”paddling och tältbygge” menar 

Kalle. 

Kalles erfarenheter av friluftsliv innan han blev lärare är relativt få. ”Jag hade egentligen inte 

så mycket av det där med mig.” De enda friluftserfarenheterna som Kalle nämner kommer 



24 
 

från hans grundskolgång då han ”var på någon utflykt där vi ja paddlade och tältade då”, 

medverkade på ”någon enstaka orienteringsdag” eller friluftsdagar där ”aktiviteter som 

skridskoåkning, skidåkning” och ”längskidor” fanns att välja mellan. Under Kalles 

lärarutbildning fick han lite mer erfarenheter inom friluftsliv. ”Men på lärarutbildningen så 

var vi på någon, på två utflykter tror jag med övernattningar och vandring.” 

Tema 2- Faktorer som upplevs påverka friluftslivsundervisningen 

Kalles anser att skolan han arbetar på har ganska dåliga förutsättningar för att bedriva 

friluftslivsundervisning.  Han bedömer att förutsättningarna inte är de bästa eftersom han 

arbetar på en innerstadsskola. Den enda miljö som Kalle känner att han har tillgång till är en 

park som han använder sig av ibland. ”Där brukar jag bland annat köra stadsorientering.” 

Kalle menar även att det inte enbart är de geografiska förutsättningarna som är svaga utan 

skolan saknar också materiella förutsättningar. 

Och materiella, vi har inte sådär jättemycket material om vi tänker tält och sådär, har 

vi inte. Så när vi har anordnat sånt så får eleverna ta med sig materialet. 

Kalle säger att det är svårt att följa kursplanen gällande friluftsliv. Den ekonomiska aspekten 

är ett av problemen som gör det svårt. ”… när vi har ansökt om pengar till att köpa in material 

och sådär så sparas det lite.”  

Han tycker också att det generellt sätt känns som många lärare låter friluftsliv komma i 

andrahand.  

Det känns som att det är lite mindre fokus på att faktiskt ge sig ut och ha riktiga 

friluftsaktiviteter. Att det är något man gör stötvis det är, det är inget man integrerar 

i undervisningen alltså inget återkommande utan det blir mer som en temagrej som 

man gör för att sen återgå till, till det normala såhär så att säga. 

Problematiken inom friluftslivsundervisningen bygger främst på två faktorer enligt Kalle, tid 

och kunskap. Han menar att planeringen av friluftslivsundervisning är mer tidskrävande. 

Däremot tror Kalle att det finns ”käcka sätt att få in det mer återkommande” vilket skulle leda 

till att det kommer med mer regelbundet i undervisningen och ”då behöver man inte planera 

för det varje gång”. När det gäller kunskap menar Kalle att han enligt sig själv saknar 

utbildning på de mindre sakerna inom friluftsliv som är möjliga att hinna med på en lektion. 
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Under min lärarutbildning så var vi inne på att göra såna här du vet större utflykter, 

längre utflykter. Eller hela orienteringsdagar så att säga. Men ingen mindre vad jag 

kan komma ihåg.  

Tema 3– Hur friluftslivsundervisningen bedrivs 

När det gäller själva undervisningen som Kalle anser tillhör friluftsliv har han haft vissa 

moment. ”… stadsorientering och sen så är det typ skridskoåkning och skidåkning. Sen har vi 

även badat utomhus.” Resterande friluftsaktiviteter som har berörts har varit under 

friluftsdagar. Skolan brukar ha tre stycken friluftsdagar.  

En friluftsdag brukar vi ha runt februari där och sen brukar vi ha en kring maj och en 

i början av terminen runt, ja slutet av september kanske. 

Under dessa friluftsdagar är det ”aktiviteter så som skidåkning, skridskoåkning och 

orientering.” Men eleverna kan också välja på ”vanliga aktiviteter eller vad man ska säga i 

idrottssalen då.” Enligt Kalle blir det egentligen inte mycket friluftsliv på friluftsdagarna. 

”Det är inte så mycket friluftsaktiviteter tycker jag.” Kalle berättar lite om planer som berör 

friluftsliv. Han säger att han till sammans med en kollega ”planerar in en grej inom ehh… 

idrott och friluftsliv och historia då.” Där tanken är att de ska vandra en led med historiska 

kvarlämningar. Där kommer de även att sätta upp vindskydd och liknande. 

Och så kommer det vara lite att dom får sätta upp vindskydd och sådär. Sen så är vi, 

för det är en skogsväg som man, vi kommer att spendera en hel del tid i skogen och 

sådär. 

Kalle berättar att han tänker ha lite teori kring friluftsliv innan han gör den större utflykten där 

de kommer prata om hälsan utanför de typiska aktiviteterna och hur till exempel friluftsliv 

kan främja både hälsan och den fysiska formen. 

 Ja dels så kommer vi prata om hälsan utanför ehh… utanför dom här typiska 

skolidrottsaktiviteterna /…/ Utan man kan göra andra grejer som både främjar hälsan 

och ehh… den fysiska formen.  

5.1.4 Tomas 

Tomas har varit lärare i idrott och hälsa i 16 år. Han arbetar just nu endast som idrottslärare 

och han har jobbat 15 av sina 16 år som idrottslärare på sin nuvarande arbetsplats.  

Tema 1- Syn på och tidigare erfarenheter av friluftsliv 



26 
 

Tomas anser att friluftsliv är att vara ute i naturen avskilt från civilisationen och det är något 

som han själv har ett intresse för. ”Någonting som jag ser fram emot lika mycket även privat, 

att vara ute i skog och mark på olika sätt.” Tomas är uppvuxen i en familj som har ägnat sig 

mycket åt friluftsliv på många olika sätt och han själv har varit en del av det.  

Jag är uppvuxen i en familj där vi har varit ute mycket på olika sätt. Jag själv har 

både vandrat och sprungit väldigt långt och mycket i skog och mark. Men även gått 

på tur och jag skulle vilja säga även dom år då jag har varit mycket i alperna och åkt 

alpint också är del av det. 

Tomas tycker att friluftslivsundervisningen under sin egen grundskolgång liknar den 

undervisning som bedrivs idag. Dock anser han att det inte var lika mycket fokus på kunskap 

utan det var mer praktiskt utan att det var så mycket tanke bakom det.  

… vi var ute och vi lärde oss begreppen men inte vad som står bakom om man 

tänker. Allemansrätt fanns ju redan då ehh men jag tror inte att vi fick det klart för 

oss vad det innebär och vad man ska tänka på. 

När det gäller friluftslivsaktiviteter under Tomas egen grundskolgång nämner han 

”kamratbanor i skogen” det var en del av en vandring i skogen. Tomas beskriver det som 

stationsövningar där eleverna vandrade från en station till nästa där syftet var att lära känna 

övriga deltagare. 

Tema 2 - Faktorer som upplevs påverka friluftslivsundervisningen 

Tomas tycker att skolan där han arbetar har bra materiella förutsättningar för att bedriva 

friluftsliv. Han menar att skolan ”har det ändå relativt förspänt med material så som kokkärl, 

tält och diverse han poängterar även att det är bra kvalitet på materialet. Däremot är de 

geografiska förutsättningarna för att bedriva friluftslivsundervisning inte optimala menar 

Tomas. Det finns få närliggande miljöer som passar, det enda är några små plättar skog. ”Vi 

har ju lite småområden men det är inget som vi betecknar som skog och mark.” Detta är ett 

problem då Tomas säger ” vi måste nog åka en bit för att verkligen komma ut i skogarna.” 

När det gäller de geografiska förutsättningarna menar Tomas att ekonomin är en bidragande 

faktor till de sämre villkoren att ta med klasser ut i skogarna. Det blir så att endast de äldre 

eleverna får en chans till en mer ordentlig utflykt.  

Vi har en ekonomi som styr väldigt mycket i verksamheten. /…/ Men att genomföra 

en aktivitet kostar ju extra eftersom vi måste ut och då ska vi bekosta resor för både 

personal och elever då. /…/ Därför så brukar vi satsa lite grann på dom äldre 
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eleverna så dom får resa lite längre och vandra lite längre. Medan dom yngre är i 

nära skogsområden till så att det inte kostar extra. Tyvärr är det ekonomin som styr 

väldigt mycket. 

Tomas skulle vilja ändra vissa saker för att förbättra möjligheterna till en bra 

friluftslivsundervisning. En sak som Tomas vill ha och även menar att fler vill ha är 

ämnesövergripande undervisning. ”… om vi hade kunnat få den möjligheten som vi alla 

egentligen vill ha med tematisk undervisning, ämnesövergripande undervisning” Tomas 

menar att ”I grund och botten är friluftsliv förankrat i SO och NO lika mycket egentligen som 

hemkunskap och idrott.” Tomas menar att detta är fullt möjligt eftersom de har gjort liknande 

saker med andra teman inom idrotten då han tidigare har haft musik och dansundervisning 

och musik och idrottsundervisning. Att detta inte görs bättre är på grund av att det ”som 

vanligt då ekonomi och tid, fattas för att vi ska kunna göra det på ett bra sätt.” 

Även om det finns mycket att som talar emot att friluftslivsundervisning ska kunna bedrivas 

på ett bra sätt tycker Tomas att ”allmänt har man ingenting att skylla på, man ska bara göra 

det.”  

Tema 3– Hur friluftslivsundervisningen bedrivs 

När det kommer till friluftslivsundervisningen blandar Tomas teori och praktik. Bland de 

praktiska momenten finns till exempel orientering och vandring. ”… olika friluftsaktiviteter 

som bedrivs är bland annat motion, orientering och vandring.” När det kommer till den 

teoretiska undervisningen talar Tomas om ”olika typer av klädesplagg och dess funktioner, 

det vill säga hur olika typer av plagg kan stå emot eller underlätta vistelse i naturen på grund 

av väderlek”. Användandet av kokkärl och liknande hör också undervisningen till. Tomas 

menar att eleverna kan få i uppgift att ha en teoretisk redovisning där de muntligen eller 

skriftligen får redovisa sina kunskaper. I slutet av kursen avslutas temat med en friluftsdag där 

klassen praktiserar sina kunskaper. 

Även om vissa förutsättningar talar emot friluftslivsundervisning menar Tomas ” man har 

ingenting att skylla på.” Tomas talar om hur viktigt det är att ha tydliga mål om vad som ska 

genomföras för att få det gjort. Han menar att det hade varit lättare bedriva 

friluftslivsundervisningen på ett mer naturligt sätt med andra förutsättningar.  

Och som jag sa eftersom det här är geografiskt placerat mitt i centrala staden så 

trycker vi extra hårt på det och att det är extra viktigt också för eleverna att delta i 

den här typen av undervisning. Så det är kanske lite mer styrt i staden än vad det är i 
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kranskommunerna där man på ett naturligt sätt har naturen nära inpå sig så vi måste 

helt enkelt ha tydliga ramar för när vi gör det och på vilket sätt gör vi det. 
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 5.2 Analys 

 Tabell. 1. Idrottslärarnas syn på friluftsliv. 

 Anton Eva Kalle Tomas 

Syn på 

friluftsliv. 

Utevistelse 

Upplevelse 

Påverkan på 

sinnena 

Rekreation 

Lugn 

Skog 

Utevistelse 

Hälsofrämjande 

Utevistelse i skog 

och mark avskilt 

från civilisation 

 

Samtliga respondenter anser att friluftsliv har med utevistelse att göra. Framför allt utevistelse 

i skogen eller annan naturmiljö. När det gäller den vidare synen på friluftsliv skiljer det sig åt 

mellan respondenterna. Eva anser att lugn och rekreation är viktiga delar för friluftsliv. Anton 

menar istället att upplevelse och påverkan på sinnena är det som symboliserar friluftsliv. 

Kalle lyfter fram den hälsofrämjande aspekten. En tolkning gällande denna skillnad i syn på 

friluftsliv är att det är på grund av deras tidigare erfarenheter av friluftsliv. Eva som anser att 

skogen har inneburit ett lugn under hela hennes liv från skogspromenaderna och 

skidutflykterna när hon var liten till att ta med sig hunden ut i skogen som hon gör idag. 

Antons friluftslivserfarenheter från fritiden består till största del av utförsåkning vilket han 

menar är upplevelsebaserat. Kalle däremot saknar friluftslivserfarenheter från fritiden och har 

endast erfarenheter från sin egen skolgång och lärarutbildning där det talas om friluftslivets 

hälsofrämjande aspekter. Dessa tidigare erfarenheter ligger troligtvis till grund för den syn på 

friluftsliv som respektive respondent har. 

 Tabell. 2. Idrottslärarnas erfarenheter av friluftsliv. 

 Anton Eva Kalle Tomas 

Skolgång Friluftsdagar 

Orientering 

Friluftsdag 

Vandring 

Skidåkning 

Orientering 

Orientering 

Utflykt med 

paddling och 

övernattning. 

Friluftsdagar 

Vandring 

Utevistelse i skog 

och mark 

Lärarutbildning Utflykt med 

övernattning 

Framkom ej Vandring med 

övernattning 

Framkom ej 

Fritid Utförsåkning 

Grunder i 

matlagning. 

Längdskidor 

Terränglöpning 

Promenader och 

Framkom ej Vandring 

Terränglöpning 

Turåkning 
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skidutflykter i 

skogen. 

Utförsåkning 

 

 

Respondenternas egna erfarenheter ser olika ut men det finns gemensamma delar hos dem. I 

grundskolan har de fått ta del av olika saker. Något som samtliga förutom Tomas har haft 

under sin egen grundskolgång är orientering och friluftsdagar. Dock framkommer det inte 

utav de tre om det har varit friluftsdagar där det endast funnits friluftslivsaktiviteter att välja 

mellan. Det går också att säga att Eva, Kalle och Tomas är de som med säkerhet har haft 

friluftsliv under sin egen grundskolgång. Detta stämmer ifall vi använder oss av definitionen 

av friluftsliv som säger att det ska vara utan krav på tävling. Då de tre har haft aktiviteter som 

vandring och paddling under sin skolgång.  

I de två intervjuerna som det framkommer information om lärarutbildningen så ser vi liknande 

erfarenheter med utflykter med övernattningar från både Kalles och Antons sida.  

Samtliga respondenter utom Kalle har utövat friluftsliv på sin egen fritid. Däremot finns inga 

gemensamma aktiviteter hos de tre som har ägnat sig åt friluftsliv på sin fritid. Dock finns det 

gemensamma drag mellan Anton och Tomas som har utförsåkningen gemensamt och Eva och 

Tomas som har terränglöpningen gemensamt. De övriga friluftslivsaktiviteterna som Eva har 

är också ganska liknande de aktiviteter som Tomas har förutom utförsåkningen. 

 Tabell. 3. Förutsättningar och påverkande faktorer i friluftslivsundervisning. 

 Anton Eva Kalle Tomas 

Materiella Relativt bra Inte bra Inte bra Bra 

Geografiska Hyfsade Inte bra Dåliga Dåliga 

Påverkande 

faktorer 

Ekonomi 

Tid 

Tid 

Skolans läge 

Ekonomi 

Skolans läge 

Tid 

Ekonomi 

Skolans läge 

Tid 

Förslag på 

lösningar 

Framkom ej Inte se på 

friluftsliv som 

endast stora saker 

Ämnesintegrering Ämnesintegrering 

 

Respondenternas förutsättningar ser olika ut. De geografiska förutsättningarna är varken bra 

eller dåliga enligt alla utom Anton som anser att de är ”hyfsade”. En förklaring till detta kan 
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vara att Antons skola inte ligger lika centralt som Kalles och Tomas gör. Dock så är Antons 

och Evas skola geografiska förutsättningar liknande men synen på dem olika. En tolkning av 

detta är att Eva enligt sig själv tänker för stort och anser att hon saknar tid. Samtidigt som 

Anton har längre lektioner och därför en bättre möjlighet att hinna med att ta sig en bit från 

skolan. 

De materiella förutsättningarna skiljer sig ännu mer än vad de geografiska förutsättningarna 

gör. Eva och Kalle anser att de inte har bra materiella förutsättningar för att bedriva friluftsliv. 

Dock så har Eva tillgång till en central bank att låna från men menar att det saknas saker 

eftersom det är flera som delar på det. Anton och Tomas är mer nöjda med de materiella 

förutsättningarna på sina arbetsplatser.  

Gällande respondenternas syn på faktorer som påverkar friluftslivsundervisningen så tycker 

alla liknande. Det är tre stycken faktorer som lyfts fram utav respondenterna. Det är tid, 

ekonomi och skolans läge. Kalle och Tomas pratar om alla tre faktorer medan Eva inte 

nämner ekonomi som ett problem och Anton inte anser att skolans läge är ett problem.  

Alla respondenter förutom Anton nämner även möjliga lösningar på de problem som 

faktorerna skapar. Eva menar att hon ser friluftslivet som något som är för stort och vill bli 

bättre på att göra mindre saker som hon kan hinna med på en lektion. Kalle och Tomas menar 

att ämnesintegrering vore en möjlig lösning för att få mer tid till utflykter där 

friluftslivsundervisning kan ske tillsammans med annan undervisning. 

 Tabell. 4. Aktiviteter i idrottslärarnas friluftslivsundervisning. 

 Anton Eva Kalle Tomas 

Gjorda 

aktiviteter 

Planera och 

genomföra 

utevistelse. 

Vandring 

Pulkaåkning 

Eld och 

matlagning. 

Paddling 

Allemansrätten 

Promenader 

Löpning 

Lek i skog 

Friluftsdag med 

socialt och 

friluftslivstema.  

Orientering 

Stadsorientering 

Friluftsdagar med 

orientering, 

skridskoåkning 

och skidåkning. 

Bad 

Orientering 

Vandring 

Friluftslivsteori 

Planerade 

moment 

Framkom ej Planera och 

genomföra 

Friluftslivsteori 

Utflykt med 

Framkom ej 
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friluftsliv. 

Vandring 

vandring och 

byggande av 

vindskydd. 

 

När det gäller själva friluftslivsundervisningen så ser den olika ut på respondenternas skolor. 

Det finns gemensamma drag hos dem men ingen aktivitet som alla nämner att de brukar ägna 

sig åt. Orientering är dock en aktivitet som alla förutom Anton ägnar sig åt. Alla har också 

”riktiga” friluftslivsaktiviteter där fokus är på en aktivitet i naturmiljö utan krav på tävling. 

Tomas har haft vandringar, Kalle har haft bad, Eva har haft friluftsdag med friluftslivstema 

och Anton har haft paddling för att nämna några aktiviteter som respondenterna har haft med i 

sin undervisning.  

Kalle och Eva nämner även aktiviteter och moment som de planerar att ha med i sin 

undervisning. Ifall detta kommer att ske så kommer det finnas mer gemensamma moment hos 

respondenterna. Både Kalle och Eva planerar att ha med vandring som aktivitet i 

undervisning. Detta är en aktivitet som Anton och Tomas redan har. Kalle planerar också att 

ha teorilektioner gällande friluftsliv. Detta är något som Tomas och Anton redan använder sig 

av. Eva däremot har funderat på att ha något med att planera och genomföra där hon vill att 

eleverna själva ska planera en friluftslivsaktivitet och sedan genomföra den. Detta är något 

som Anton redan använder sig av i sin undervisning. 
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6 Diskussion 

 I detta avsnitt diskuterar studiens resultat och metod. Resultatet diskuteras utifrån studiens tre 

frågeställningar och kopplas till tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. 

Detta följs av avslutande reflektioner och rekommendationer på fortsatt forskning inom 

ämnet. 

6.1Resultatdiskussion 

Respondenternas erfarenheter och syn på friluftsliv skiljer sig. Detta kan ur ett teoretiskt 

perspektiv också vara en förklaring till varför deras friluftslivsundervisning skiljer sig på det 

sätt som den gör.  

Något som jag också finner intressant är att vissa av respondenterna har mycket erfarenheter 

från friluftsliv men har ändå svårt att använda sig av dessa erfarenheter i undervisningen. Eva 

säger att hon har svårt med friluftslivsmomenten trots hennes bakgrund där hon ägnat sig 

mycket åt friluftsliv. Jag funderar på varför Eva inte kan förvalta de kunskaper och 

erfarenheter som hon till synes har. En tolkning är att det kan vara avsaknaden av friluftsliv 

som är anpassat till vanlig undervisning på lärarutbildningen som gör det svårt. Hur 

utbildningen såg ut för Tomas och Eva framkommer inte i resultatet men på Anton och Kalle 

ser vi att erfarenheter från friluftsliv från utbildningen är större saker som kan klassas som 

exklusivt friluftsliv. Att det skulle stämma styrks till viss del av Backman som säger att 

lärarutbildarna lägger tyngden på det exklusiva friluftslivet och att det knappt läggs någon 

energi alls på det friluftslivet som kan bedrivas i närliggande miljöer.
78

En annan tolkning av 

problematiken kring Eva är att inte kan använda sig av sina erfarenheter för att hon upplever 

att vissa faktorer hindrar henne. Faktorer som inte skulle stå i vägen för 

friluftslivsundervisningen om hon ändrade sitt synsätt på friluftslivsundervisningen. Denna 

tolkning kan styrkas av Backman som menar att negativa faktorer kring 

friluftslivsundervisning endast är det på grund synen de har på friluftsliv.
79

 

I resultatet kan vi se att ramfaktorer som Linde tar upp
80

 påverkar respondenterna i denna 

studie. Studien visar att deras tid till förfogande är det största hindret för att bedriva 

friluftslivsundervisning. Ekonomi och skolans läge anses också vara stora hinder. Dessa 

hinder som lärarna berättar om stämmer också in på vad respondenterna lyfter fram som 
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hindrande faktorer i Backmans studie.
81

 Vissa av dem låter detta stå mer i vägen för 

undervisningen än andra då de anser att det ska göras eftersom det står så i kurplanen.  

Även om respondenterna berättar om miljöer nära sina arbetsplatser som kan användas till 

friluftslivsundervisningen så pratar de inte om dem på ett positivt sätt. Detta tycker jag delvis 

stämmer in med vad Backmans studie
82

 om att det inte går att ha friluftslivsundervisning i 

parker då samhället runt omkring stör för mycket för att det ska kunna anses som friluftsliv. 

Backman menar att lärare istället borde utnyttja dessa områden för att träna upp elevernas 

känslighet för naturens närvaro.
83

 Detta är något som jag skulle vilja undersöka mer, då det 

underlättar för lärare att bedriva friluftslivsundervisning när de kan ta till vara på de områden 

som finns i skolans närmiljö. Dock så undrar jag hur eleverna skulle se på detta? Kurplanen 

säger att ämnets syfte är att undervisningen ska bidra till ett ökat intresse för vistelse i naturen 

och att eleverna ska skapa en förståelse för vikten av ett aktivt friluftsliv.
84

 Det vore alltså 

intressant att se hur eleverna syn på friluftslivsundervisningen ser ut på en skola där lärarna 

använder sig av små parker och liknande i undervisningen. Känner eleverna att 

undervisningen blir stimulerande där och ökar det deras intresse att själva bedriva 

friluftslivsaktiviteter vid sidan av skolan? 

Studien kommer inte fram till ett gemensamt svar om hur friluftslivsundervisning bedrivs. 

Respondenterna gör på olika sätt även om det finns likheter mellan dem. Vi kan se att de 

friluftsaktiviteter som Backman menar är vanligast i skolan bland ungdomar
85

 även är 

representerade bland de aktiviteter som respondenterna har med i sin undervisning. 

Respondenterna har även haft undervisning där fokus har varit på en aktivitet i naturmiljö 

utan krav på tävling. Detta motsäger till viss del vad Backmans studie visar, det viss säga att 

aktiviteter som mest förknippas med friluftsliv är minst vanliga i skolan.
86

 Dock kan vi inte 

med säkerhet veta detta då den här studien inte visar hur aktiviteterna fördelas i 

undervisningen. 

Tittar vi på studiens resultat och vad som står i ämnets centrala innehåll
87

 märker vi att ingen 

av respondenterna har med sig delar av alla punkter från det centrala innehållet i sin 
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undervisning. Vissa av dem planerar att ha med mer men även med sina planerade aktiviteter 

saknas punkter som till exempel badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunskap om 

allemansrätten. Backman skrev 2009 att många lärare tyckte att friluftslivsundervisningen inte 

var vad den borde vara.
88

 Resultat i denna studie bekräftar att detta fortfarande är fallet. 

6.2 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte anser jag att metodvalet, kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

var korrekt. Eftersom jag var ute efter att analysera information från lärare på djupet för att 

besvara studiens frågeställningar. Om mer generella kunskaper hade behövts för att besvara 

studiens frågeställningar så hade en kvantitativ metod varit bättre lämpad.
89

  

De semistrukturerade intervjuerna fungerade väl för att få fram den information som 

behövdes. Intervjuerna blev avslappnade och möjligheten fanns att styra dem med följdfrågor 

dit mer information fanns kring svaren på frågorna i intervjuguiden. Den avslappnande 

karaktären på intervjuerna blev även ett problem i vissa fall. Detta på grund av att samtalen 

styrdes bort från information som var relevant till studien av respondenterna och att det var 

svårt att föra tillbaka samtalet på ett naturligt sätt. Detta upplevde jag bero mer på min 

bristande erfarenhet som intervjuare än en bristfällig intervjuguide. Jag kan inte veta om detta 

har påverkat studien på något sätt. Det är omöjligt att veta om en mer rutinerad intervjuare 

hade fått fram mer relevant information än vad jag fick. Med det sagt så kände jag ändå att jag 

fick fram tillräckligt med relevant information från varje intervju för att genomföra denna 

studie.  

Jag anser att studiens validitet är god. En intervjuguide har tagits fram för att besvara studiens 

frågeställningar. De faktiska intervjuerna har också gett svar på studiens frågeställningar. 

Faktorerna som kan dra ner studiens validitet är att en respondent behövde ersättas med en 

annan lärare som endast hade en klass på högstadiet. Dessutom arbetade inte två av 

respondenterna i de allra centralaste delarna av staden. Det hade varit intressant att se om 

andra resultat hade framkommit om jag hade haft möjlighet att intervjuat fem heltidslärare på 

högstadiet i de centralaste delarna i staden. 

Studiens reliabilitet är relativt hög. Detta då en noggrann metodbeskrivning har gjorts så att 

andra ska kunna upprepa undersökningen. Trots detta är jag väl medveten om att resultatet av 
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studien skulle kunna se annorlunda ut om den hade utförts i en annan stad eller med andra 

respondenter i samma stad.  

Generaliserbarheten i denna studie anser jag vara låg. Detta på grund av att det är en kvalitativ 

studie med endast fyra respondenter och att detta inte kan ge ett generaliserbart resultat, om 

inte respondenter med liknande bakgrund och liknande arbetsplats används i studien. 

6.3 Avslutande reflektioner 

Efter att ha arbetat med denna studie inser jag att det finns en stor problematik kring 

friluftslivsundervisning. Läroplanen säger en sak, lärarutbildarna förbereder för en annan och 

verkligheten tillåter inte något av det. Läroplanen säger att undervisningen ska bidra till ett 

ökat intresse för vistelse i naturen och fysisk aktivitet.
90

 Lärarutbildarna ägnar sig i princip 

enbart åt det exklusiva friluftslivet, långt borta från civilisation i orörd natur.
91

 Vilket de 

tycker är viktigt för att skapa en god relation till friluftsliv hos de framtida lärarna.
92

 I skolan 

ser det annorlunda ut och jag har tagit upp flera faktorer som lärare anser vara i vägen för att 

kunna följa läroplanen. En fundering som har växt fram under denna studie är kring hur 

skolverket, lärarutbildare och lärare samarbetar för att göra det så bra som möjligt för eleven 

med friluftslivsundervisning. Studiens resultat visar enligt min mening att detta samarbete är 

bristfälligt. Backman talar om att problemet ligger i synen på friluftsliv hos lärarna. Att de 

inte ser möjligheten att använda sig av närliggande miljöer och ett vardagligt friluftsliv för att 

nå de mål som sätts upp i kursplanen för idrott och hälsa.
93

 Till viss del håller jag med 

Backman att det är lösning på problematiken. Dock undrar jag hur bra en sådan undervisning 

stimulerar intresset för utevistelse i naturen hos elever.  

Jag själv tror att det är viktigt att hitta en balans mellan det vardagliga och exklusiva 

friluftslivet i skolundervisningen och även på lärarutbildningen. Jag håller med lärarutbildarna 

i Backmans studier
94

 om att det exklusiva friluftslivet behövs för att skapa en god relation till 

friluftsliv och att lärarna ska få en förståelse för det positiva med friluftsliv. Däremot anser jag 

att det behövs mindre moment inom friluftsliv för att skapa ett intresse och ge förkunskaper 

inför potentiella exklusiva friluftsutflykter. Detta gäller även undervisningen i skolan. Att 

endast använda av närliggande miljöer under korta lektioner med friluftsliv tror jag kan vara 
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problematiskt. Jag tror då att undervisningen får svårt att uppnå de delar av ämnets syfte med 

att öka elevernas intresse för utevistelse i natur och fysisk aktivitet. De mindre 

friluftslivsmomenten behöver troligtvis vara en del av förberedelser inför något annat större. 

Det kan jämföras med att stå en lektion och slå bredsidor med en fotboll till varandra för att 

nästa lektion öva vristskott och därefter lämna fotbollsmomenten utan att implementera det i 

någon form av större aktivitet som till exempel en match. Eller att ha två lektioner där elever 

lär sig fyra olika danssteg, ett i taget och sedan gå vidare utan att sätta ihop dem till en 

koreografi med musik. Jag tror att det gäller att skapa en god balans mellan dem. Att 

förbereda sig inför genomförandet och genomföra något större där eleverna har användning 

av de kunskaper de lärt sig. Om elever inte har förkunskaperna finns det en risk att tappa 

deras intresse på grund av att de känner sig osäkra på vad de gör.  

Denna text ger ingen lösning på problematiken kring friluftslivsundervisning men jag hoppas 

att de faktorer och reflektioner jag har belyst kan leda fram mot en framtida lösning. 

6.4Fortsatt forskning 

Det har varit intressant att jobba med denna studie och under tiden har många nya frågor dykt 

upp som vore intressant att få ett svar på. Hur lägger lärare upp sin friluftslivsundervisning ur 

ett tidsperspektiv? Vilka aktiviteter lägger de mest tid på Slutligen tycker jag att det vore 

intressant att se en studie kring elevernas perspektiv. Hur ser eleverna på 

friluftslivsundervisning? Finner de friluftsliv i skolan intressant och ökar det deras intresse för 

utevistelse och fysisk aktivitet?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Hur många år har du arbetat som idrottslärare? 

Hur många år har du arbetet på din nuvarande arbetsplats? 

Undervisar du i fler ämnen än idrott och hälsa? 

Tema 1: Tidigare erfarenheter och syn på friluftsliv 

Kan du berätta om din allmänna syn på friluftsliv och vad begreppet innebär? 

Vad har du för erfarenheter av friluftsliv från tiden innan du blev lärare? 

Hur såg friluftslivsundervisningen ut under din egen skolgång? 

Tema 2: Organisatoriska och fysiska ramar 

Hur ser den lokala arbetsplanen ut gällande friluftslivsundervisning? 

Vad har er skola för materiella förutsättningar för att bedriva friluftsliv? 

Vad har er skola för geografiska förutsättningar för att bedriva friluftsliv? 

Tema 3: Undervisningen 

Hur ser den faktiska friluftslivsundervisningen ut på skolan? (Hur mycket tid läggs ner? Vilka 

aktiviteter och moment använder du dig av?) 

Ser du några problem eller hinder i att följa kursplanen gällande friluftslivsundervisningen? 
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Bilaga 2. Respondentmejl 

Hej!  

Mitt namn är Max Jonsson och jag är lärarstudent på Karlstads Universitet. Jag skriver just nu 

mitt examensarbete (C-uppsats) i idrott och hälsa och det handlar om friluftslivsundervisning i 

svenska storstäder.  

Undersökningen kommer att bygga på intervjuer med idrottslärare på högstadieskolor i en 

storstad i Sverige och frågorna kommer vara inriktade på olika teman som rör möjligheter för 

friluftslivsundervisning, attityder till friluftslivsundervisning och friluftslivsundervisningens 

utformning. Intervjuerna kommer att vara konfidentiella vilket innebär att stadens, skolans 

och lärarens namn inte kommer offentliggöras i min uppsats. Jag kommer be om tillåtelse för 

att få spela in intervjun och sedan transkribera intervjun ordagrant. Detta för att underlätta 

analysen, säkerhetsställa citatens korrekthet och stärka studiens trovärdighet. 

Det vore trevligt och intressant om det fanns en idrottslärare på er skola som skulle vilja ställa 

upp på min undersökning. Intervjun kommer vara i ca 30 minuter och läraren väljer själv tid 

och plats som passar bäst. Intervjuerna ska och kan göras från 1a december fram till jullovet 

börjar.  

Jag skulle vara oerhört tacksam om det fanns någon lärare på er skola som skulle vara 

intresserade av att medverka. Om detta är fallet så kan ni skicka tillbaka denne lärares 

kontaktuppgifter så jag själv ta kontakt. Jag skulle även uppskatta om jag fick ett svar ifall det 

inte finns något intresse i att medverka. Ifall det är några ytterligare frågor så är det bara att 

kontakta skicka dem till mig. 

Mvh Max Jonsson 
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