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Sammanfattning 
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Bakgrund 

Friluftsliv framgår som en tydlig del i de nuvarande kursplanerna i Lgr11 och Lgy11 för ämnet idrott 

och hälsa. Meningen med friluftsliv i de båda kursplanerna är att förstå värdet av hälsa och ett aktivt 

liv vid utevistelser. Man skall också lära sig att anpassa sig till utevistelser beroende på väder och 

årstider. Totalt täcker friluftslivet cirka en tredjedel av kursplanerna (Skolverket, 2017). Trots 

friluftslivets stora prägel i kursplanerna framkommer det inte lika mycket i idrottsundervisningen än 

vad som egentligen förväntas att det skall göra, enligt tidigare forskning samt empiriskt resultat till 

den här undersökningen.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara ur en idrottslärares perspektiv på hur friluftsundervisningen i 

främst idrott och hälsa ser ut i verkligheten. Förekommer det så mycket som man önskar eller finns 

det faktorer som sätter begränsningar på undervisningen?  

Metod 

I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuguide är bifogad längst bak i rapporten och samtliga respondenter har utgått ifrån dessa 

frågor.  

Resultat  

Resultatet visar att friluftsliv är något alla idrottslärare har en positiv bild av men majoriteten tycker 

att det förekommer mindre friluftsliv i idrott och hälsa än vad de önskar. Tiden och skolans resurser 

är de största faktorerna.  

Diskussion 

Resultaten stämde ganska väl överens med tidigare forskningar och mina egna förkunskaper om 

friluftslivets förekomst i idrottsundervisningen. En tydligare kursplan, en bättre samverkan mellan 

lärare och skolledning vid friluftsdagar och bättre utnyttjande av naturnära lägen är några områden 

som behöver förbättras. 



 
 

Abstract 

Keywords: Curriculum, outdoor education, PE teacher.  

Background 

Outdoor education is a clearly part of the present syllabuses in the curriculums of Lgr11 and Lgy11 

in the subject of physical education and health. The purpose with outdoor education is to understand 

the value of health and an active lifestyle during outdoor occasions. The purpose is also to 

understand the learning of adapting to outdoor occasions depending on weather and seasons. Outdoor 

education totally covers about a third of the syllabuses (Skolverket, 2017). Due the wide incuse in 

the syllabuses, outdoor education doesn’t reveals as much as a third in physical education and health, 

according to former researches and also in my empirical results for this survey.    

Aim 

The aim of this study is to explain from a PE teacher perspective about how outdoor education in 

mainly physical education and health look like in the reality. Does it occurs as much as we wish for 

or are the teaching limited by several factors?  

Method 

I used a qualitative method for this study in form of semistructured interviews. The interview-guide 

is attached at the back of this report and all of the respondents has answered all of the questions.  

Result 

The results reveals that outdoor education is something that all of the PE teachers has a positive 

image of but the majority seems to wish for more time for this kind of teaching. The time and the 

schools resources are some of the factors that’s need to be improved.  

Discussion 

The results agreed very well to earlier researches and to my own previous knowledges about the 

outdoor educations presence in physical education and health. More clearly syllabuses, a better 

cooperation between teachers and school administration during outdoor activity days and a better use 

of nature locations are the factors that causes the outdoor educations appearance.   
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1.Inledning 
Friluftsundervisning har sedan länge varit en självklar del i skolan, framför allt i idrott och hälsa. Ser 

man närmare på hur historiken kring friluftsundervisningen i den svenska skolan ser ut kan man 

konstatera att den har funnits i över 100 år. Friluftsliv innehar även ett eget kunskapsområde i det 

kursplanen för idrott och hälsa i vår nuvarande läroplan för grundskolan vilket gör att den täcker en 

tredjedel av ämnet, utöver ämnets övergripande syftet. Men det finns ingen tidsplan tillhörande 

kursplanen som säger att friluftsliv bör förläggas en tredjedel av idrottsundervisningen vilket gör 

ämnet fritt för idrottslärarna att planera in när och var själva friluftsmomenten skall äga rum.  

Om man tittar närmare på de tidigare läroplanerna, så som Lgr62, Lgr69 och Lgr80 står det mer 

specifikt om hur mycket friluftsdagar som har bestämts i skolundervisningen. I de senaste 

läroplanerna Lpo94 och Lgr11 står det inte alls specifikt hur mycket friluftsliv som skall förläggas 

per läsår. Här menar man att det är upp till skolledningen eller skolstyrelsen att besluta hur mycket 

tid man har till friluftsundervisning. Detsamma gäller för gymnasiet om man jämför med de tidigare 

läroplanerna Lgy 1965, Lgy 1970 och Lgy 1987 där friluftsdagarna får ett specifikt antal dagar 

jämfört medan den senaste läroplanen Lpf94 och den nuvarande Lgy11 där de inte framkommer 

specifikt hur många dagar per läsår som skall förläggas för friluftsliv (Lundvall, 2011).  

Vi som utbildar oss till att undervisa i ämnet idrott och hälsa har under våran utbildning fått ett brett 

underlag för att kunna bedriva en mängd olika moment som är betydelsefulla för elevernas 

kroppsmotorik, sociala och mentala hälsa (Backman, 2010). I den här forskningen kommer jag att se 

närmare på hur det egentligen ser ut ute på skolorna, där idrottslärarna har den största rollen att 

genomföra elevernas undervisning inom friluftsliv. Vad kan vi förvänta oss när vi kommer ut i 

yrkeslivet som färdiga idrottslärare? Kommer vi som har utbildat oss till idrottslärare att få ta del av 

våra vunna ämneskunskaper i lika stor utsträckning som vi själva har fått uppleva under 

utbildningens gång? Svaret vet vi inte med säkerhet men i mina intervjuer berättar idrottslärarna hur 

de själva väljer hur friluftsundervisningen i idrott och hälsa skall se ut på deras respektive skola.
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2. Syfte 

Tidigare forskning har kommit fram till att friluftsliv i idrottsundervisningen inte förekommer i den 

grad som man egentligen anser att den borde göra. Syftet med den här studien är att titta djupare in 

på hur friluftsliv i idrottsundervisningen egentligen ser ut och vad det finns för aspekter som 

påverkar friluftsundervisningen. 

2.1 Frågeställningar 
Frågeställningarna som gör huvudrollen till den här forskningen lyder:  

1. Hur väljer idrottslärarna att förlägga friluftsundervisningen utifrån de förutsättningar de får? 

2. Vad har idrottslärarna själva för syn på friluftsliv? 
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3. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer jag att presentera vad som innebär med att utöva friluftsliv genom att 

definiera begreppet, redovisa historiken bakom friluftslivet här i Norden, med fokus på Sverige, samt 

hur friluftsundervisningen har sett ut genom åren och hur det ser ut nu. Jag kommer även presentera 

vad tidigare forskning har kommit fram till som behandlar denna typen av forskningsområde som 

mitt arbete handlar om. 

3.1 Begreppet friluftsliv 
Vad betyder egentligen friluftsliv och vilka typer av aktiviteter kopplas till friluftsliv? En enkel 

slutsats är att friluftsliv har med vistelser och aktiviteter att göra i utomhusmiljö. Allt man gör 

utomhus skall mer eller mindre kopplas till friluftsliv och att vistas utomhus är också det bästa sättet 

att ta del av kunskaper inom friluftsliv (Backman, 2010). Enligt Fredman, Stenseke & Sandell (2014) 

fokuserar inte friluftsliv endast på naturen och dess effekter utan även förhållandet mellan människa 

och natur. De citerar ”Sveriges natur är bara arenan för friluftsliv – vistelsen i naturen handlar om 

människor” (s. 13). Enligt Nilsson (2012) är friluftsliv en begreppsproblematisering då många 

besläktade begrepp till friluftsliv lätt går att blanda ihop vilket gör begreppet friluftsliv svårt att 

definiera. Kulturdepartementet har tagit fram den officiella beskrivningen av begreppet som förklarar 

friluftsliv. Den lyder: ”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte 

och naturupplevelse utan krav på prestation och tävling” (s. 141). 

Analyserar man citat närmare kan man hitta ytterligare begreppsproblematiseringar. Ordet 

miljöombyte blir diskutabelt eftersom det finns de som redan är uppvuxna och lever kvar i 

naturmiljöområden vilket då gör det överflödigt. Miljöombyte kan likväl vara för dem en stadsmiljö 

eftersom det blir en annan typ av upplevelse för dessa människor. Naturmiljö kan också bli avsedd 

som vilken miljö som helst om det ändå skall vara till miljöombyte men då blir begreppet friluftsliv 

än mer svårare att avgränsa och naturupplevelsen riskeras att utebli eller bli mindre värd. Utomhus 

blir också ett diskutabelt uttryck i begreppsdefinitionen friluftsliv. Man behöver inte alltid vistas 

utomhus för att upptäcka nya landskap och få denna speciella naturupplevelse. Man kan lika gärna 

vistas inomhus och blicka över ett landskap utanför fönsterna för att upptäcka utomhusmiljön. Även 

det uteblivna kravet på prestation och tävling kan ändå bli en mindre form av prestation vid 

lågintensiva aktiviteter, speciellt hos dessa som har låg prestationsförmåga eller låga motionsvanor 

(Nilsson, 2012).  

I Fredmans kvantitativa studier som behandlar människors syn på friluftsliv kommer diskussionen 

upp om vad som räknas som ”äkta friluftsliv”. Visserligen kan man utöva friluftsliv i vilken typ av 

utemiljö som helst, oavsett om den befinner sig nära stadskärnan eller ute i det fria landskapet. Men 
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för att uppfylla syftet med friluftsliv och få dessa riktiga naturupplevelser tycker majoriteten att det 

helst skall göras vid en typ av miljö som skall äga rum så långt ifrån storstadsmiljö som möjligt. 

Fjällnatur och djupa skogar är då lämpligast för dessa aktiviteter (Fredman et al., 2014).  

3.1.1 Besläktade begrepp 

Det finns begrepp som kopplas till friluftsliv eftersom de innebär aktiviteter och vistelser utomhus. 

Begreppen är naturmiljöaktivitet, naturturism och friluftssport.  

Naturmiljöaktivitet är det begrepp som nästan är synonym till friluftsliv men skillnaden påpekas 

vara att målsättningen för denna typen av aktivitet är inte att få naturassocierande upplevelser utan 

något annat, exempelvis träna upp kondition eller lokalkännedom som i längdskidåkning och 

orientering. Aktiviteten i sig är i största fokus istället för naturupplevelsen (Nilsson, 2012). 

Friluftssport är utomhusbaserade aktiviteter så som klättring, paddling och vandring där målet är att 

nå så bra resultat som möjligt genom prestation och tävling. Friluftssporter och äventyrsidrotter kan 

även ha målet att få naturassocierade upplevelser på mer extrema och vågade förhållanden, som 

anses bör utövas av mer priviligierade äventyrsmänniskor med lång erfarenhet inom dessa aktiviteter 

(Sandell, 2011). Orientering, som har blivit mycket diskutabelt kring huruvida den tillhör friluftsliv 

eller inte, nämns i kursplanen för kunskapsområdet friluftsliv i idrott och hälsa där syftet är att man 

skall kunna navigera sig i kända och okända miljöer och tyda kartor och karttecken. Men det sätter 

en viss press också att kunna hitta rätt i skog och mark och även göra det på inom en bestämd tid. 

Naturturism är ett fenomen som har utvecklats på senare år och har blivit betydelsefull för miljön. 

När man använder sig av naturturism menas med naturupplevelser i de områden man anser sig själv 

som turist, oftast de områden man själv inte har besökt sedan innan. I många länder, däribland 

Sverige, med traditionell friluftsbakgrund finns nationalparker och naturreservat som är avsedda 

endast för turism där målet är för turisterna att får naturassocierade upplevelser och samtidigt värna 

om miljön och hållbar utveckling. Det är inte självklart att man får göra vad som helst på speciella 

marker, varför alla som använder sig av naturturism bör ta hänsyn till allemansrätten 

(Naturvårdsverket, 2017). 

3.2 Friluftshistoria 
Människornas intresse för friluftsliv började växa för över hundra år sedan då kontrasterna mellan 

friluftsliv och naturliv började blir allt mer tydliga. Detta till stor del på grund av samhällets 

industrialisering i slutet av 1800-talet som ledde till en våg av urbanisering. Folk som bodde på 

landsbygden förflyttade sig till storstäderna för bättre levnadsstandard. Där kunde behoven uppfyllas 

snabbare som exempelvis hygienvård, sjukvård och matförsörjning. Fram till och med 1930-talet 
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bodde det upp till fyra gånger mer invånare i Sveriges storstäder jämfört med de mindre orterna ute 

på landsbygden och så ser befolkningstillväxten ut i Sverige än idag (Sandell & Sörlin, 2008).  

Friluftslivet har fått kulturella och historiska inflytande där man vill återuppleva och återskapa det 

som människorna levde utefter innan industrialiseringen av det svenska samhället tog fart. 

Människor som levde utan, el, värme och vatten fick livnära sig på att göra upp eld och hämta vatten 

direkt ur rinnande bäckar, det vi i dagens friluftsliv utnyttjar också när vi är ute på vandringsturer 

som sträcker sig flera dagar och där vi behöver slå läger vid olika platser för att återhämta oss och 

uträtta våra behov inför våran resas stora mål. Att vi förflyttar oss för att tänka på att inte trampa ner 

miljön alltför mycket och för att få tag på nya naturresurser för att uträtta våra behov och nå resans 

mål allt närmre har vi fått inslag ifrån nomaderna som inte hade bofasta lägen och som liknar våra 

friluftsaktiviteter när vi är ute och vandrar i flera dagar och slår läger på nya platser (Brügge, Glantz 

& Sandell, 2002).  

Den första organisationen som tog initiativet till ett mer aktivt friluftsliv var Friluftsfrämjandet. År 

1892 etablerades den då kallade ”Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige”. Fokuset låg 

först på fjällvärldens möjligheter till tävling och prestation i skidåkning men utvecklades senare till 

ett mer folkligt friluftsliv som kunde lämpa sig till alla människor oavsett vilken fysisk nivå de var 

på. Skidsporten i Sverige fick ändå ett ordentligt lyft tack vare Friluftsfrämjandet. Först var det mest 

män som tillhörde överklassen i samhället som utövade skidsporten men främjandet för folkhälsan 

genom att använda skidåkningen som en upplevelsebaserad aktivitet blev mer betydelsefull för 

skidåkningens roll i denna rörelse, oavsett kön och samhällsklass. Skidsporten blev senare en av 

Nordens största paradgrenar och har skördat många framgångar för svensk idrott vid många 

internationella mästerskap.  

Ett annat förbund som intog friluftsrörelsen i Sverige var SS (Svenska scoutförbundet) som bildades 

1908, liksom då KFUM:s scoutförbund. Flickorna fick gå med i ett eget scoutförbund först 1912 

under namnet SFS (Flickornas scoutförbund) och först år 1921 bildades KFUK:s scoutförbund. 

Pojkarnas förbund hade militära inslag där tanken var att förbereda sig på krissituationer så som strid 

ute i den fria miljön med begränsade tillgångar till faciliteter. Syftet var att få med fler människor ut i 

naturen och uppskatta den som den är samt att träna upp förmågan att leva ute i vildmarken genom 

praktiska inslag så som sociala utmaningar. Scouternas motto är och har alltid varit ”var redo” vilket 

talar mycket om ansvarsfullheten som man bär på ute i det fria landskapet (Sandell & Sörlin, 2008). 
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3.3 Varför friluftsliv?  
Vi har ständigt sökt kontakten till naturen då vi biologiskt sätt är formade av den och mår bra av att 

vistas vid den. Ända sedan jordbrukssamhället blev industrialiserad för hundra år sedan så har 

friluftsliv kommit att bli allt mer viktigare för vårat välmående. Friluftsliv och utevistelse har sedan 

länge visat sig vara mycket betydelsefull för barn och ungdomar för att få denna kontakten med 

naturen och lära känna dess möjligheter till ens egna kropp och själ. Det faller även naturligt att barn 

är i stort behov av mycket rörelse, både för dess motoriska utveckling men även för att erhålla god 

och sund motion. Att få barn och ungdomar ut i naturen tidigt i livet ger desto mer chanser för att 

bibehålla vanorna av att vistas ute. 

Olika kulturella mönster och biologiska förutsättningar påverkar våra sätt att se på friluftsliv kopplad 

på vår hälsa. Naturen kan innebära både harmoni och meningsfullhet och något befriande ifrån 

stadslivets buller medan det likväl också kan förknippas som något kallt, blött och obekvämt (Brügge 

et al., 2002). Barns tidiga kontakt med naturen visar sig vara en viktig del i uppfostran. Men det 

gäller också att lära sig se det positiva med att vara ute i naturen och få upplevelser av det i senare 

ålder. Man menar här att man skall lära känna naturen på rätt sätt för vetskapen att kunna anpassa sig 

efter naturen (Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman, 2011).  

Barn och ungdomar nuförtiden växer upp med ett slags krav på att vara anpassad för dagens moderna 

samhälle. Det är mycket av det digitaliserade samhället och maskinproduktion som tar över våra 

livssituationer och levnadsvanor, det sätt vi ser på våran värld. Ju mer vi avlägsnar oss från naturen 

desto mer avlägsnar vi oss från oss själva. Det händer lätt att barn och ungdomar blir förhindrade av 

det som presenteras på massmedier och inom underhållningsindustrin. Vuxna har rättigheter och 

skyldigheter att påvisa våra barn vikten av ett hälsosamt liv genom att ge dessa verkliga intryck 

istället för att uppleva allt på en dator- eller tv-skärm (Brügge et al., 2002). 

Ur ett psykologiskt och medicinskt perspektiv pekar också utevistelser på att det påverkar 

människans hälsa positivt. Det visuella som man får av naturupplevelserna verkar uppiggande och 

stressreducerande tack vare att hormonsystemet stimuleras och frigör livsviktiga hormoner för 

kroppen. Den friska luften är också mer syrerikt än inomhusluften vilket medföljer att vi även kan 

använda oss av utevistelser som en kostnadsfri medicin vid sjukdomsbesvär. Naturen är våran 

naturliga medicin som inte behöver skrivas ut på recept (Mårtensson et al., 2011). 

3.4 Friluftsliv i skolundervisningen 
Kollar man igenom matriserna för hur friluftsundervisningen har varit förlagd under läroplanerna för 

den svenska skolan över det senaste hundra år så finner man några intressanta förändringar. 
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Läroplanerna U 1955, Lgr62 och Lgr69 står det specifikt hur mycket friluftsverksamhet som skall 

förekomma. Mellan sex till tolv hel- eller halvdagar per läsår är det obligatoriska antalet som nämns. 

I Lgr80 minskas dessa friluftsdagar till hälften så mycket och i de senaste läroplanerna Lpo94 och 

Lgr11 finns ingen specifik beskrivning om hur mycket friluftsdagar som obligatoriskt skall 

förekomma utan detta skall beslutas av rektorn i Lpo94 och av skolstyrelsen i Lgr11. Även i 

gymnasieläroplanerna ser man samma mönster vad det gäller Lgy 1965, Lgy 1970 och Lgy 1987 

jämfört med de senaste läroplanerna Lpf94 och den nuvarande Lgy 11 där de sedan år 1994 inte 

framgår med specifika antal friluftsdagar per läsår. Varför friluftsdagarna har tenderat att minska 

genom tiderna finner man förklaringen till att idrottsundervisningen mer intresserat sig för 

ungdomars idrottsutövande på fritiden och att kontrasterna mellan kroppsövningsämnet och 

friluftsverksamheten blivit mer tydligare. Man ville likna idrott och hälsa som ett ämne genom att 

dominera med mer influenser ifrån elevernas idrottsintressen som kom ifrån föreningsidrotter för att 

motivera till rörelse för kroppens hälsa (Lundvall, 2011). 

3.5 Styrdokument  
De nuvarande läroplanerna för både grundskolan och gymnasiet är införskaffade år 2011 men har 

reviderats under år 2017 där man har lagt till digitala inslag i läroplanerna och kursplanerna. I idrott 

och hälsa i grundskolan ser vi bland annat att digitala verktyg avslutar meningen i den första punkten 

för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse där orienteringen kan ha användning av digitala 

verktyg för att navigera (Skolverket, 2017). Även gymnasieskolans läroplan kommer under år 2017 

revideras där digitala inslag kommer att få inslag i skolundervisningen. 

3.5.1 Lgr11 

I idrott och hälsa för grundskolan finner man i kursplanen, som kan kopplas till friluftsliv, i ämnets 

syfte som lyder:  

”[…] utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få 

förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv […] utvecklar kunskaper om risker och 

säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i 

nödsituationer”.  

(Skolverket, 2017, s. 49). 

Vidare i kursplanen står också fyra förmågor som förtydligar ämnets syfte där den tredje förmågan 

lyder: ”genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer” 

(Skolverket, 2017, s. 49). 
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 I det centrala innehållet uppstår friluftsliv och utevistelse som är ett av de tre stora kunskapsområdet 

i idrott och hälsa. I kunskapsområdet skall följande moment behandlas i årskurs 7-9:  

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

positionering, såväl med som utan digitala verktyg. 

*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. 

(Skolverket, 2017, s. 52). 

Förutom att friluftsliv och utevistelser innehar ett eget kunskapsområde i det centrala innehållet så 

täcker i stort sett friluftsliv ungefär en tredjedel av hela kursplanen för idrott och hälsa. Däremot 

framkommer det inte någon typ av timplan för hur mycket lektionstimmar av varje moment som 

skall förläggas vilket gör det då fritt för idrottslärarna att planera in hur de vill styra 

idrottsundervisningen (Skolverket, 2017). Det är också upp till skolans styrelse att fatta beslut om 

hur mycket friluftsundervisning som får förekomma. Därmed förklarar det varför man bland annat 

har tagit bort antalet obligatoriska friluftsdagar som skall förekomma varje läsår (Lundvall, 2011).  

3.5.2 Lgy11 

I Lgy11s läroplan för ämnet idrott och hälsa, med tillhörande kurser idrott och hälsa 1, idrott och 

hälsa 2 samt specialisering i de båda kurserna, framkommer även friluftsliv som en tydlig del i 

gymnasieundervisningen. I ämnets inledande beskrivning står det:  

”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för 

enskilda människors hälsa som för folkhälsan […] förvaltar ett kulturellt arv av fysiska 

aktiviteter och naturupplevelser”.  

(Skolverket, 2011, s. 83). 

I ämnets syfte beskrivs följande som kopplas till friluftsliv: ”Vidare ska undervisningen bidra till att 

eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och 

naturen som en källa till välbefinnande” (Skolverket, 2011, s. 83). 
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I gymnasieämnet idrott och hälsa uppstår sju förmågor, varav tre av dessa kan kopplas till 

friluftsundervisning: Dessa förmågor lyder:  

”Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och 

miljöer.”  

”Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och 

miljöer.” 

”Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser.” 

(Skolverket, 2011, s. 83-84). 

I det centrala innehållet för den gymnasiegemensamma kursen idrott och hälsa 1 står följande om 

friluftsliv och utevistelse:  

*Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.  

*Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.  

*Metoder och redskap för friluftsliv.  

(Skolverket, 2011, s. 84). 

Idrott och hälsa 1 beskrivs vara en repetitionsutbildning ifrån vad gymnasieleverna har med sig ifrån 

grundskolan där de skall huvudsakligen vidareutveckla sin kroppsliga förmåga. Idrott och hälsa 2 

fungerar mer som en fördjupning i idrottsämnet (Skolverket, 2011). 

3.6 Friluftsliv i lärarutbildningen 
Det finns en förhoppning om att idrottslärarstudenter skall kunna utnyttja sina vunna 

ämneskunskaper inom friluftsliv och därför anordnar lärarutbildningarna vid alla lärosäten runt om i 

Sverige olika examinationer som innebär exkursioner ute i naturmiljö för att gå enligt den didaktiska 

modellen "learning by doing". Man påpekar dock att friluftsundervisningen i lärarutbildningen ser 

annorlunda ut jämfört med skolornas upplägg. Syftet med friluftsundervisning i högre utbildningar är 

att studenten skall få en typ av personlig utveckling för att bli motiverad till att förvalta sina 

ämneskunskaper vidare i yrkeslivet. Friluftslivets värde av att praktisera teknik, färdighet och 

motorik ute i lämpad miljö höjs allt mer under utbildningens gång. Förekomsten av friluftsliv på 

lärarutbildningarna varierar men kan gå från 7,5 till 15 av 90 högskolepoäng, ibland även upp till 

22,5 högskolepoäng. Man varierar även friluftsliv för att bredda ämneskunskaperna så mycket som 

möjligt för studenten. Däribland ingår friluftsutövande i fjällnatur (vandring, bivackering och 
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bergsbestigning), skogsnatur (vandring och bivackering), vattenmiljö (paddling, simning och bad- 

och båtvett) och vinterlandskap (skidåkning och vintersäkerhet). Oftast får studenterna själva stå för 

extra kostnader för att bedriva dessa typer av friluftsundervisningar. I friluftsundervisningen som står 

för kursplanen för idrottslärarutbildningen skall bestå av följande utvecklingsområden: personlig 

utveckling, skidresor, friluftsteknik, friluftsutrustning, undervisningsmetoder, miljömedvetenhet, 

hälsa kopplad till natur och kulturhistoria på utemiljöer (Backman, 2010). 

3.7 KASAM  
Enligt Thedin Jakobsson (2012) förklaras KASAM, eller känsla av sammanhang som en teoretisk 

modell myntad av den medicinska sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994). Antonovskys teorier 

behandlar hälsans mysterium genom att ta reda på dess ursprung och hur man handskas med sitt 

välmående, även kallad salutogen hälsa. För att man skall kunna känna av en känsla av sammanhang 

behöver vi förstå oss på vad som gör oss friska och mår gott och därför delar Antonovsky sin 

teoretiska modell KASAM i tre olika delar som lyder:  

1. Begriplighet: handlar om hur man förstår sig på olika situationer som påverkar sättet man mår. 

Man kan koppla dessa till positiva hälsoeffekter av utevistelser och utövandet av friluftsliv. Eleverna 

har bra användning av detta när de är medvetna om hur bra de mår när de vistas ute för att bibehålla 

dessa vanor i framtida syften.  

2. Hanterbarhet: handlar om hur vi hanterar utefter vilka krav och resurser som finns för vårt 

välmående. Det kan röra sig om både det sociala, det fysiska eller det psykiska tillgångarna man har 

runt omkring sig. I friluftssammanhang kan man tala om hur vi skall hantera att vistas utomhus under 

olika omständigheter. På så sätt skapar man erfarenheter om hur allt går till.  

3. Meningsfullhet: handlar om motivationen till att erhålla god hälsa och att framtidsutsikterna för 

detta bådar bra. När man vet vad friluftsliv och utevistelser ger för människor och man vet hur man 

ska gå tillväga för att kunna ta del av det så bibehålls motivationen långsiktigt. Begreppet 

meningsfullhet är en sammanvägning av begreppen begriplighet och hanterbarhet. 

Desto mer man förstår sig på hur man begriper hälsa, hanterar hälsa och känner meningsfullhet i att 

vara hälsosam desto större chanser finns att man verkligen behåller en god hälsa. Samma principer 

gäller vid friluftsliv. Eleverna bör hitta ett sammanhang kring hur friluftsliv kopplas till hälsa, 

speciellt för de som inte har lika naturlig vana att vistas utomhus. Idrottslärarens uppgift vid 

friluftsundervisning är att hela tiden tänka kring de didaktiska frågorna vad, hur och varför och inte 

genomföra aktiviteterna bara för att det står i kursplanen (Brügge et al., 2002).  
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3.8 Tidigare forskning 
Här presenteras vad tidigare forskning har kommit fram till inom samma aktuella område.  

3.8.1 Förekomsten av friluftsliv 

Syftet med de nationella utvärderingarna av grundskolan år 2003 på uppdrag av Skolverket var att 

klarlägga läget kring skolväsendet och besluta att lämna vidare åtgärder till regeringen för att 

bibehålla en fullt fungerade och utvecklande svensk skolverksamhet runt om i landet. Friluftslivets 

förekomst har även det granskats i ämnet idrott och hälsa under de nationella utvärderingarna som 

gjordes. Där kan man konstatera att endast 9% av idrottsundervisningen tillkommer friluftsliv, trots 

att det i Lgr11 liksom i dåvarande läroplan Lpo94 täcker en tredjedel av kursplanen för ämnet. En 

anledning till att det tenderar att förekomma mindre friluftsaktiviteter är borttagningen av regleringen 

för friluftsdagar som tidigare har stått med i de äldre läroplanerna innan Lpo94. Friluftsundervisning 

vilar heller inte endast på idrott och hälsa utan inkluderar alla andra ämnen i grundskolan men har en 

stark förankring till ämnet i sig. Det som förekommer mest inom kunskapsområdet friluftsliv och 

utevistelser är orientering, följt av skridskosport och alpin skidåkning. Kunskaperna hos eleverna är 

även bristfälliga i friluftsliv jämfört med exempelvis bollsporter vilket och tyder på att det 

förekommer så lite som det gör eftersom det försvårar för lärarna hur de skall bedöma varje elev. 

Andra aspekter som också spelar en stor roll för förekomsten av friluftsliv är lärarnas egna kunskaper 

om det och hur skolorna de arbetar i är beläget, om de har nära till naturområden eller inte. Friluftsliv 

tar mycket tid och frågan låter sig vara obesvarad om man skall på bästa sätt bedriva undervisningen 

över bestämda friluftsdagar eller enbart under idrottslektioner. Det händer lätt också att 

friluftsdagarnas fokus inte alltid riktar sig mot friluftsliv, alltså den typen som skall ge 

naturupplevelser utan det mesta som brukar förekomma är friluftsaktiviteter, ibland vanligt 

förekommande idrotter.  

Kort sagt, friluftsliv förekommer sparsamt och eleverna bedöms ha få kunskaper inom det. Det är 

inte bara idrottslärarna som bär ansvaret att friluftsundervisning skall äga rum men det är oftast de 

som får ta första initiativen till att friluftsliv i skolundervisningen blir av. Friluftsliv ger dessutom 

stora möjligheter till ämnesintegrering för att spara tid och integrera fler ämnen i utomhuspedagogik 

(Backman, 2004a: 2004b).  

3.8.2 Friluftslivets värde hos idrottslärarna 

Friluftsundervisningen påverkas till störst del av idrottslärarnas kunskaper och kompetenser av 

friluftsliv och orientering. Här nedan diskuteras ordinärt och exklusivt friluftsliv, traditionellt och 

modernt friluftsliv samt praktiskt och teoretiskt friluftsliv. 
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Ordinärt friluftsliv innebär att det räcker med att vistas utomhus och lära sig hur man lever och beter 

sig i naturen. Det ordinära sägs vara mest lämplig för skolelever eftersom kursplanen inte tyder på att 

något avancerat behöver utövas. Motsatsen till ordinärt friluftsliv är exklusivt friluftsliv. Här talar 

man om mer avancerat friluftsliv som utgörs av erfarna och privilegierade friluftsmänniskor vilket 

också ställer särskilda krav på den utövade därav erfarenheten och kunskapen. Man menar också att 

idrottslärarstudenter har mer användning av detta än vad deras framtida elever har i skolsammanhang 

för att själva få uppleva kontrasterna mellan ordinär och exklusiv men det har också varit 

diskussioner på lärarutbildningarna huruvida nödvändigt dessa typer av exkursioner är.  

Traditionellt friluftsliv som inte innehåller moderna eller tekniska inslag, till exempel från de 

digitaliserade samhället, som istället skall innehålla de historiska och kulturella influenserna ifrån 

naturomgivningen man befinner sig i. Motsatsen till begreppet traditionellt friluftsliv är modernt 

friluftsliv som beskrivs mer innovativ och sportprofilerad. Här har tävlingsinslag och 

prestationsförmåga en stor del. I skolsammanhang förekommer oftast en blandning av traditionellt 

och modernt friluftsliv men utgångspunkten brukar oftast vara att lära sig leva utefter de traditionella 

momenten ute i naturen. 

Friluftsliv kan utövas både praktiskt och teoretiskt. Idrottslärarna håller med om att friluftsliv på 

bästa sätt utövas praktiskt i utemiljö. De menar att de praktiska bringar mer upplevelser, inte bara för 

att röra på sig för den kroppsmotoriska utvecklingen utan för att de även ger naturassocierande 

upplevelser mer än att försöka läsa eller skriva om det i teoretisk form. Fördelar dock med det 

teoretiska friluftslivet ger individen möjlighet att reflektera, analysera och diskutera. Den biten är 

viktigt för att bygga upp kunskaperna inom friluftsliv innan man ger sig ut på den praktiska delen 

som annars har en högre prioritet. Upplevelser går före vetenskap i friluftsliv enligt idrottslärarna 

(Backman, 2008). 

3.8.3 Framtidsutsikter för friluftslivsutövandet  

Enligt en rikstäckande kvantitativ undersökning svarar de deltagande att de trots dagens uteblivande 

ifrån utevistelser tror på mer utevistelser inom en snar framtid eftersom fler har fått upp ögonen för 

vad utevistelser levererar. Turismen i Norden har ökat, mycket tack vare våra naturreservat och 

nationalparker som många både nordiska och utländska turister uppskattar. De som ägnar sin tid åt 

friluftsliv brukar oftast göra det under sina ledigheter, exempelvis under helger, lov och semestrar. 

Detta talar om att barn, förutom när de har friluftsliv under skoltid, att de även följer med under de 

längre ledigheterna med de vuxna eftersom många anser att naturvistelser är en central miljö för 

deras barns uppväxt. Vanor av naturen, speciellt här i Sverige har även kulturella skillnader. Är man 

som barn uppväxt med föräldrar med nordisk härkomst är sannolikheten större att man har vistats 
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mer ute i naturen än vad de med föräldrar med utländsk härkomst har (Fredman, Karlsson, Romild & 

Sandell, 2008).  
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer jag att presentera kring vilken metod som har använts för att analysera och 

redovisa resultaten ifrån mina egna undersökningar. 

4.1 Design 
Undersökningen är av en kvalitativ karaktär där resultaten är baserade på semistrukturerade 

intervjuer. Meningen med intervjustudien är på djupgående sätt ta reda på hur olika idrottslärare 

tänker och analyserar om sina upplevelser av friluftsundervisningen som de själva bedriver i skolan. 

Enligt Backman (2016) innehåller inte min undersökning huvudsakligen siffror och tal, de innehåller 

verbala och skrivna formuleringar och perspektiv. Dessa typer av frågeställningar bygger på 

upplevelser och ifrån en annan respondents perspektiv, varför jag då bestämmer mig för att en 

kvalitativ metod är bäst lämpad för denna studie.  

4.2 Urval 
Första tanken var att fokusera kring idrottslärare i varsin skola som undervisar i högstadiet. 

Anledningen till att jag ville fokusera på högstadiet var för att kunskapskraven och det centrala 

innehållet har ändrats progressivt ifrån de lägre stadierna och av intresse för att se hur elevernas 

friluftsundervisning ser ut när de är äldre. Tillslut blev det sex stycken deltagande respondenter som 

alla arbetar eller har arbetat som idrottslärare på både högstadiet och gymnasiet i en medelstor stad i 

Mellansverige. Urvalet skedde med typen bekvämlighetsurval vilket menas med att jag tog vad jag 

kunde få tag på i första hand. Via tips ifrån bekanta personer till mig fick jag tag på de deltagande 

respondenternas kontaktuppgifter för att smidigare kunna anordna intervjutillfällen med dessa. 

Fördelen med denna typen av urval är också att den spar tid, vilket är fördelen också med att man 

hinner med andra viktiga delar i undersökningens med mindre tidspress (Trost, 2010).  

4.3 Intervjuguide 
Enligt Trost (2010) skall de semistrukturerade intervjuerna innehålla fasta frågeområden och helst i 

en bestämd ordningsföljd. Frågeområdena har jag valt att kalla för teman och just i den här 

intervjuguiden finns det fyra av dessa som står för grundstrukturen för den. Det kan hända att man 

behöver hoppa mellan teman fram och tillbaka men detta har inte skett i mina intervjutillfällen.  

Det första temat ”Idrottslärarens och skolans bakgrund” behandlar grundläggande uppgifter om 

idrottsläraren själv och om skolan. Här är meningen också att göra kopplingar till ifall lärarens och 

skolans bakgrund har någon aspekt på friluftsundervisningen. Det andra temat ”Idrottslärarens 

upplevelser av friluftsliv” ville jag ta reda på hur respondenterna själva ser på friluftsliv och 

undervisningen av detta. Eftersom undersökningen bygger på idrottslärarens upplevelser tyckte jag 

att det då var relevant att ställa frågor för att dra slutsatser kring om respondenterna upplever att de 
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får bedriva den undervisning som de vill. Jag kallar även idrottslärarnas påverkan för inre aspekter. 

”Elevernas friluftsundervisning” syftar på att undersöka hur ofta friluftundervisningen förekommer 

och om det upplevs som tillräckligt. Jag kallar skolan och annat runt omkring skolan som påverkar 

friluftsundervisningen för yttre aspekter. Sista temat ”KASAM” ville jag få reda på huruvida lärarna 

förstår sig på och kopplar begreppet friluftsliv till elevernas medvetenhet om hälsoeffekter men även 

på sig själva.  

4.4 Genomförande 
Intervjuerna har skett på två tillvägagångssätt. Tre har intervjuats på plats i skolorna där de arbetar 

medan två har intervjuats via telefon. Varje respondent har blivit informerad i förväg om vilket 

område den här undersökningen kommer att behandla. Samtliga intervjuer har bandats på 

ljuduppspelning med respondenternas godkännande för att underlätta bearbetningen av 

intervjumaterialet efteråt. De som genomfördes på plats bandades med hjälp av applikationen 

Röstmemo på min iPhone. De som genomfördes via telefon spelades in på en applikation kallad 

Röstinspelaren på min dator eftersom jag då använde mig av min iPhone när jag samtalade med 

dessa respondenter. Enligt Trost (2010) är fördelen med ljudinspelning att det går och lyssna om och 

om igen medan nackdelen är att den inte spelar in rörliga bilder där man kan antyda på gester eller 

annat kroppsspråk. Det är därför jag då har påbörjat bearbetningen direkt efter varje intervjutillfälle 

för att lättare komma ihåg anmärkningsbara kroppsspråk. 

Sedan har en till respondent haft ett deltagande i min undersökning men gjorde aldrig en intervju 

utan skickade in svar skriftligt via mail till mig istället. Detta för att den var inbokad till ett 

intervjutillfälle sedan innan men var tvungen att stå över den sedan och kunde inte hitta ett nytt 

tillfälle vilket den då ville kompensera med skriftliga svar istället.   

4.5 Databearbetning 
Enligt Trost (2010) är analys och tolkning två viktiga byggstenar för databearbetning när man skall 

framställa resultat vilket har en början i själva transkriberingen av intervjumaterialet.  

Efter varje intervju sparades ljudinspelningarna som ljudfiler i mina enheter som användes för 

ljudinspelningen vilket gjorde att jag kunde lyssna om dessa så mycket som jag behövde för att 

kunna transkribera vid sidan av avlyssningen. Vid avlyssningarna skilde sig intervjuerna något då de 

som intervjuades via telefon inte hördes lika tydligt än de som intervjuades på plats. Detta medförde 

att endast några få ord i respektive respondents telefonintervju inte kunde avlyssnas ordentligt men 

jag har inte gjort något bortfall. Efter varje intervjutillfälle avlyssnades alla intervjuer för att 

säkerställa att ljudinspelningen har sparats och spelats in korrekt. Jag påbörjade analysen av 
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intervjumaterialet genom transkribering direkt efteråt också för att lättare komma ihåg vad respektive 

respondent hade sagt och för att tyda eventuella kroppsspråk. Därefter noterade jag även viktiga 

detaljer i intervjumaterialet för att lättare komma ihåg vad som skulle senare redovisas i 

resultatavsnittet. Respondenten som skickade in svaren skriftligt behövdes inte transkribera då 

intervjumaterialet redan ansågs vara det så där kunde jag endast markera ord som var relevanta för 

resultatredovisningen. Efter analys har materialet tolkats fram till ett resultat som visas senare i 

rapporten. 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, behandlar hur trovärdigt mina svar på frågorna är utifrån de 

förutsättningar undersökningens metodgenomgång har genomförts. Bedömningen ligger till största 

del på intervjuguide och genomförande (Trost, 2010). Reliabiliteten på denna undersökning bedöms 

hög för att samtliga respondenter har fått svara på samtliga frågor ifrån intervjuguiden och att vem 

som helst hade kunnat få samma svar liksom jag själv om den istället hade genomfört intervjuerna, 

av en anledning till att frågorna är neutrala och inte anpassade till varje person samt att jag inte har 

någon närmare relation till någon av respondenterna sedan innan intervjutillfällena. Det som däremot 

sänker reliabiliteten en aning är att tillvägagångssätten för de muntliga intervjuerna har skett på olika 

sätt utefter de förutsättningar jag blev utsatt för under fasen då jag skulle genomföra intervjuerna. 

Inte bara det att tillvägagångssätten har varit olika utan vid transkribering av intervjumaterialen så 

har ljudinspelningarna på de respondenters vars intervjuer som spelats in via telefon varit av lägre 

ljudkvalitet än de som spelats in på plats. Däremot har det inte varit i den omfattningen att det har 

varit omöjligt att avlyssna utan det framgick tydligt vad respondenterna svarade på alla mina frågor 

vilket resulterar i att inga bortfall gjordes.  

Validiteten, eller giltigheten på undersökningen talar om att man verkligen undersöker det man vill 

undersöka. Här hänvisar jag då till min intervjuguide där jag har formulerat frågor på det sättet att jag 

får in rätt svar till undersökningens frågeformulering som den bygger på (Trost, 2010). Min 

intervjuguide innehåller även ett par andra frågor också vars svar inte redovisas alls eller inte fullt ut, 

detta på grund av att intervjun mer skall likna ett vardagligt samtal och inte ett förhör där jag endast 

är ute efter svaren på de viktigaste frågorna. Alla svar har ändå varit användbara och relevanta till 

undersökningen. Vid begreppsvaliditet som har förekommit när det kommer till frågor om 

exempelvis friluftsliv i undervisningen (räknar de med orientering), friluftspedagogik och KASAM 

har jag även tillåtit mig själv att definiera och förklara dessa begrepp för att få fram mer tydligare 

frågeformulering och för att vara säker på att respondenten förstår sig på hur den skall besvara frågan 
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korrekt och tydligt. Begreppsvaliditet är en del av validitet för att tolka giltigheten på resultatet 

(Johansson & Svedner, 2010). 

4.7 Etiskt förhållningssätt 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) bör undersökningar av kvalitativ karaktär följa de forskningsetiska 

principerna som består av fyra huvudkrav. Här nedan kommer jag att redogöra för var och en av 

huvudkraven och förklara hur jag har använt mig av detta till min undersökning.  

Informationskravet: Den intervjuade har rätten till att få information om vad undersökningen 

kommer att behandla. Samtliga respondenter har fått vetskapen om att jag skall skriva examensarbete 

och skall undersöka om friluftsliv och friluftsundervisning i skolan när jag har varit i kontakt med 

dessa.  

Samtyckeskravet: Den intervjuade har rätten till att bestämma över sin medverkan i undersökningen. 

Samtliga respondenter har tackat ja till att delta och fått information om hur länge intervjutillfället 

varar. De har även fått bestämma vart intervjuerna skall äga rum någonstans. Jag har även frågat i 

förväg om tillåtelse att spela in intervjuerna och fått samtligas godkännande till detta. 

Konfidentialitetskravet: Den intervjuade har rätten till att inte få sin identitet undanröjd. Det menas 

med att inga namn, uppgifter om respondenten eller annat personligt framhävs någonstans i 

rapporten. Fiktiva namn har ersatt respondenternas egentliga namn i resultatsavsnittet. 

Nyttjandekravet: Den intervjuades material som har använts för datainsamlingen skall endast 

användas för forskningsändamål. Intervjumaterial och ljudinspelningar ifrån samtliga intervjuer har 

endast använts till att framställa denna rapport och kommer att raderas i efterhand. 
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5. Resultat 
Här presenteras resultatet för mitt empiriska material.  

5.1 Presentation av deltagande respondenter 
Här nedan presenteras de deltagande respondenter, tillika idrottslärare, samt om deras nuvarande 

eller senaste skolas bakgrund. Namnen på respondenterna är fiktiva. 

5.1.1 Anita 

Anita har arbetat som idrottslärare i snart 40 år och på sin nuvarande högstadieskola i nästan 30 år. 

Skolan Anita arbetar på beskrivs vara en omtyckt och populär skola bland både elever och personal. 

Elevunderlaget är varierande socioekonomiskt och skolan innehar även förberedelseklasser för 

nyanlända för att integrera dessa i den svenska undervisningen senare. Anita undervisar endast i 

idrott och hälsa just nu men brukar ibland vikariera i andra ämnen som resurslärare.  

5.1.2 Roger  

Roger har arbetat som idrottslärare i tio år och på sin nuvarande högstadieskola i fem år. Skolan 

beskrivs enligt Roger vara lämpad för alla individer oavsett bakgrund. Skolan innehar olika profiler 

där man kan specialisera sig mer på exempelvis språk eller praktiska ämnen. Skolan driver även ett 

idrottsprojekt där målet är att alla elever i alla årskurser skall ha idrottslektioner varje dag för att 

förbättra sina skolresultat samtliga undervisningsämnen. Roger undervisar inte i några andra ämnen 

för tillfället.  

5.1.3 Ylva  

Ylva har arbetat som idrottslärare i nästan 15 år och arbetar numera som adjunkt inom 

idrottsvetenskap på ett universitet. Skolorna som ligger i samma kommun som Ylva har arbetat i 

beskrivs ha ett varierat elevunderlag när det kommer till deras familjers bakgrund och 

socioekonomiska förutsättningar.   

5.1.4 Jan  

Jan har varit idrottslärare i nästan tio år och på den nuvarande grundskolan i fem år. Skolan Jan 

arbetar på är en fristående grundskola med årskurserna 4-9. Utmärkande för skolan är att den har 

språkinriktning där hälften av elevernas undervisning bedrivs på ett annat språk än svenska, beroende 

på vilket förstaspråk lärarna själva har som undervisar i de olika ämnena. Skolan har nära till 

naturområden och stora möjligheter till utomhusundervisning. Jan undervisar endast i idrott och 

hälsa. 

5.1.5 Karin 

Karin har arbetat som idrottslärare i nästan 15 år och på den nuvarande skolan i nästan fem år. 

Skolan Karin arbetar på är en ganska nystartad grundskola som är fristående och innehar alla 
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årskurser. Skolan är belägen centralt i staden och men trots läget så har den ganska nära till 

naturområden såväl som sportanläggningar. Karin undervisar i idrott och hälsa för årskurs sex upp 

till nio och undervisar även i matematik.  

5.1.6 Frida 

Frida har arbetat som idrottslärare i drygt fem år och har en anställning av en skolverksamhet med 

idrottsprofil mot alla kommunalägda gymnasieskolor i staden sedan tre år tillbaka. Frida är 

stationerad i en gymnasieskola centralt i staden och undervisar i idrott och hälsa men även i 

fördjupningskurser som ingår i idrott och hälsa med specialisering för de elever som innehar en vald 

idrott i sitt schema.  

5.2 Vad är friluftsliv? 
Anita kopplar friluftslivet till utomhusvistelser och påpekar först kring miljömedvetenhet 

”Ja, då tänker man ju på våran fina allemansrätt som vi har i vårt land.”  

Hon menar också att naturen som hälsoresurs är väldigt bra men inte en självklarhet om vad du får 

göra vad du vill med eller mot naturen. Samtidigt vill hon att så många som möjligt skall få uppleva 

den fantastiska naturen då ungdomar nuförtiden tenderar att vistas mindre och mindre utomhus.  

Roger beskriver huvudsakligen friluftsliv som:  

”Att få känna lugnet och inte behöva vara stressad av att vara nåbar hela tiden.” 

Roger menar att naturen är en plats att istället få känna harmoni och att civilisera sig bort ifrån den 

stressade storstadsmiljön som majoriteten av oss människor lever i annars.  

Ylva beskriver med sina egna ord som lyder:  

”Friluftsliv för mig är ju leva ett med naturen.”  

Friluftsliv är en livsstil enligt Ylva. Hon lyfter även upp aspekter som att man heller inte behöver 

känna krav på tävling och prestation. Friluftslivet menas också vara en inspirationskälla, i alla fall på 

Ylva som har fått upp ögonen mer för utomhusvistelser de senaste åren. 

Jan förknippar friluftsliv med att vistas utomhus, helst inte i storstadsmiljö, för att koppla av och 

reducera stress. Just friluftslivet har enligt Jan tappat lite status bland människor på den senaste tiden 

och förklarar: 

”Ja, det blir mer exklusivt istället […] tror det blir mer en turismgrej liksom. ” 

Karin förklarar friluftsliv enligt följande citat:  
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”Jag tycker det är en stor bidragande orsak till bra hälsa”.  

Karin menar att många typer av aktiviteter som utförs utomhus ger en bättre hälsoeffekt för 

människor och tycker absolut att det skall framhävas även vid skolundervisning.  

Frida håller också med om att friluftsliv är till största del hälsosamt och förklarar:  

” […] återhämtning i skog och mark där vi kanske kommer ifrån egentligen.”  

Frida har själv ett stort intresse av friluftsliv och vill på så sätt få sina elever att förstå vikten av 

avkoppling genom att använda naturen som stressreducerande källa.  

5.3 Förutsättningar för friluftsundervisning 

5.3.1 Tid 

Anita säger att det förekommer betydligt mindre friluftsliv än vad hon själv önskar att det skulle 

göra.  

”Det tror jag väl att de flesta skolor har dåliga samvete […] just för att man har dem 

där ynka 50 minuterna in och ut i skogen sedan skall man vända.” 

I genomsnitt förekommer det totalt två hela dagar per läsår, orientering inräknat, vilket för Anita 

känns för lite när hon förklarar hur de äldre läroplanerna såg ut. Anita menar också att hennes skola 

skulle kunna lösa tidsbegränsningen genom att integrera fler ämnen och ha mer tid till hela 

friluftsdagar där alla ämnen ingår. Men många lärare verkar vilja bevara sina egna lektionstimmar 

och man får inte ta timmar ifrån någon annan för då ska den läraren ha tillbaka timmarna i gengäld.  

Roger och hans idrottslärarkollegor har en tydlig struktur på skolan friluftsundervisning och säger:  

”4-5 gånger som det är renodlat friluftsliv men sen tillkommer det i andra moment som 

orientering och andra lekar i skogen.” 

Han och kollegorna har gjort bedömningen om att de har tillräckligt med tid för alla friluftsmoment 

med sina elever för varje läsår. De behöver inte integrera andra ämnen.  

Ylva har inget direkt svar på hur mycket friluftsliv som förekom i de skolor hon arbetade på men 

antyder på att om det skall finnas tillräckligt med tid så får man också uppskatta hur mycket man är 

villig att bedriva friluftsundervisning. Ibland fick man i Ylvas fall skära ner på de inplanerade 

friluftsdagarna och ibland även ställa in vissa dagar på grund av dåligt väder. 

Jans uppfattning om tiden för friluftsliv beskriver han enligt följande:  
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”[…]för du ska ha med dig 30 elever, gå bort dit, du har 90 minuter på dig, och du ska 

hinna göra någonting vettigt. Du hinner inte det […] man skulle behöva dubbla 

lektionerna om inte ännu längre då.” 

Trots att Jan tar upp i intervjun att de får tillräckligt med tid så hade mer önskats. Jan förklarar också 

att ämnesintegrering fungerar någorlunda i vissa ämnen där någon form av utevistelser sker. Genom 

exempelvis fältstudier i de naturorienterande ämnena, men då blir eleverna mestadels bedömda inom 

de ämnena. 

Karins friluftsundervisning, där hon inte räknar med orientering, förekommer friluftslivsmoment tre 

veckor på hösten och två veckor på våren. Enligt Karin är hon tveksam till ifall det är tillräckligt med 

tid men håller med om att ju större projekt desto mer tid krävs det. Ämnesintegrering sker inte på 

Karins skola då lärarna är upptagna med sina egna ämnen, men är något hon ser som en lösning på 

tidsbesparande.  

Frida försöker så gott det går att få till mycket tid utomhus med sina elever.  

” […] en utomhusperiod där vi försöker vara ute fram tills höstlovet […] sen har vi ju 

fantastiska möjligheter på vintern när vi får is […] då kan vi åka skridskor på varenda 

idrottslektion.” 

Vidare förklarar hon också att hon hade önskat mer tid för större friluftsprojekt med övernattningar i 

hennes idrottsundervisning men ju större planering desto mer tid kostar det. Frida påpekar också att 

har man kollegor som är lika friluftsintresserade är chanserna större att mer ämnesintegrerad 

friluftsundervisning förekommer.   

5.3.2 Friluftsbakgrund hos idrottslärarna 

Anita har arbetat i snart 40 år i läraryrket och har på så sätt samlat på sig en hel del erfarenheter 

kring friluftspedagogik om man tittar på de hon har hunnit med och göra med sina elever under 

yrkesåren. Sedan har hon hunnit med vidareutbildningar och utövat själv friluftsresor privat. 

Rogers friluftsintresse fastnade redan när han gick idrottslärarutbildningen och har även fördjupat sig 

i friluftsliv för att kunna inneha fler ämneskunskaper i det.  

Ylva tog sin lärarexamen i Norge och ser en viss skillnad mellan friluftslivet i Norge om man jämför 

med Sverige. Just friluftsliv har hon inte så mycket bakgrund i att undervisa mer än det hon har läst 

och hon är mer av en friluftsmänniska som använder sig av närmiljön som område än att utöva 

avancerad friluftsliv.  
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Jan säger att hans kunskaper om friluftsliv är tillräckliga, om man ser till kursplanen, för att kunna 

bedriva undervisning i det vilket är en viktig förutsättning för eleverna att idrottsläraren även besitter 

tillräckligt med ämneskunskaper inom friluftsliv.  

Karin följer kursplanen och menar att hon känner sig trygg i att undervisa friluftsliv. Det ingår i en 

idrottslärares arbete att göra det.  

Frida tycker att hennes intresse för friluftsliv är för stort än det hon själv får utföra på sin arbetsplats. 

Det handlar om att många idrottslärare känner sig begränsade på grund av de aspekter som krävs för 

att bedriva friluftsundervisning på deras respektive skolor.   

5.3.3 Skolans läge och resurser  

Anitas skola har nära till naturområden vilket underlättar för både orienteringsdagar och andra 

friluftsmoment när eleverna har uteidrott. Anita menar också att för att bedriva friluftsliv så ser hon 

gärna att man är fler lärare som hjälper till i friluftsundervisningen.  

” […] man behöver ju gärna vara två för om någon skadar sig.” 

I många fall får man anlita andra att lära ut friluftsliv på, exempelvis kommunens naturskolor. Något 

som Anita själv får lite dåligt samvete av eftersom de lägger mycket ansvar på dessa.  

Roger förklarar att skolledningen är positivt inställda till den förekomsten av friluftsundervisning 

som idrottslärarna önskar sig och bidrar med pengar för kostsamma aktiviteter och utflykter. Skolan 

själv har en stark idrottsprofil och prioriterar elevhälsa högt.  

Ylva förklarar att under de tre åren som hon inte har arbetat ute på grundskolorna så har hon 

förhoppningen om att de ändå har lyckats bättre vad gäller att utnyttja närområdet mer för inte bara 

orienteringen utan andra friluftsmoment i samband med orienteringsdagarna. Kommunens naturskola 

brukar även göra inhopp i friluftsundervisningen.  

Jan belyser att skolans läge är en viktig del för att bedriva friluftsliv.  

” […] men sen gäller det ju att använda läget […] du kan ha bästa förutsättningarna 

men att man inte använder de.”  

Jans skolas läge är naturnära men det händer ibland också att de åker längre bort till andra 

naturområden för att utöva friluftsaktiviteter.  

Karin lyfter upp kostnadsfrågan som en viktig aspekt på friluftsundervisning.  
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”Samtidigt så är det något som kanske kostar lite grann så är det friluftsliv […] det blir 

lite av en kostnadsfråga också.” 

Ju större projekt som innefattar övernattningar, dyr utrustning eller lång transport desto mer kostar 

det och det gäller för skolan att ha dessa resurser att prioritera och investera i friluftsliv.  

Fridas läge där hon är stationerad har bra möjligheter till friluftsaktiviteter vilket gör att de kan 

bedriva undervisningen både höst, vinter och vår. När Frida och hennes kollegor vill genomföra 

dagsutflykter ställer skolpersonal upp med praktiska uppgifter som exempelvis fixa mat och 

utrustning. Utrustning finns att låna på skolan för de elever som inte har sedan tidigare. 

5.3.4 Kursplan och moment 

Anita nämner en del moment som ingår i hennes friluftsundervisning och säger bland annat:  

” […] i nian är det mera att dem får göra sina lektioner […] organisera aktiviteter helt 

enkelt ute i skogen med klassen.” 

Det sker en slags progression där Anita går igenom delmoment i årskurs sju och åtta för att sedan 

knyta ihop säcken i årskurs nio där eleverna även skall arrangera egna friluftslektioner, enligt det 

centrala innehållet för högstadiet i kursplanen.  

Roger arbetar också med en slags progression och nämner:  

” […] renodlat friluftsliv men sen tillkommer det i andra moment som orientering och 

andra lekar […] samt en tvådagars-utflykt (med övernattning) för årskurs nio.” 

Friluftsresor ses som en slags avslutande skolresa för att runda av elevernas grundskoleutbildning. 

Det förekommer även vinteraktiviteter där eleverna får prova på skid- och skridskoåkning. 

Ylva förklarar att under år 2012 så började man landa i den nya läroplanen för hur den nya typen av 

undervisning skulle gå till och att lärarna började inse hur mycket tid allting tar utefter de nya 

kursplanerna.  

Jan beskriver kursplanen som något tolkningsbart men ser även förbättringsområden också.  

” […] det står ju ingenstans i kursplanen hur mycket procent, till exempel att du skall 

undervisa friluftsliv 20% av din tid. Det hade nog hjälp många lärare tror jag.” 

Jan trycker också på att bedömningsstödet kunde ge bättre exempel på aktiviteter och hur de skall 

bedömas. Annars strävar Jan att ha utelektioner med sina elever på höstterminen fram tills de går på 
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höstlov och på vårterminen går de först ut igen runt påsk. Traditionella moment som matlagning, 

eldning och vindskyddsbygge tas upp när han väl har friluftslektioner.  

Karin har också med traditionella moment inom friluftsliv som promenader i skogsnatur, 

vindskyddsbygge och matlagning. På frågan om skolan arrangerar friluftsdagar svarar hon:  

”Inget speciellt där kanske men aktivitetsdagar borde man men det kallar man för 

friluftsdagar.” 

Alla utomhusaktiviteter bedöms inte enligt henne som friluftsaktiviteter men det är positivt att det 

mesta förläggs utomhus. Karin försöker följa kursplanens syfte så gott det går för den tid hon får till 

friluftsundervisning. 

Fridas möjligheter till utomhusbaserade aktiviteter under olika årstider är briljanta med tanke på den 

idrottsliga profil hennes skolverksamhet har. På gymnasienivå finns även möjligheter för eleverna att 

fördjupa sig inom ämnet idrott och hälsa där moment som utomhusskridskor och längdskidor enligt 

”upplevelsebaserade aktiviteter utomhus” som står i kursplanen för idrott och hälsa 2. 

5.3.5 Elevernas förutsättningar 

Anitas skola beskrivs ha ett blandat elevunderlag om man ser det utifrån ett socioekonomiskt 

perspektiv. Här påpekar hon också att alla elever har olika vanor till utevistelser. Fördelen går till de 

få ungdomar som utövar scouting och nackdelen går till de som inte har en stor utomhuskultur inom 

familjen.  

Rogers elever har en blandad inställning till friluftsliv och menar att den positiva effekten av det 

märks mer efteråt när friluftsaktiviteterna är utförda.  

Ylva beskriver också sin skolkommun där elevunderlaget var blandat utifrån bakgrund och kultur 

genom följande citat:  

” […] man fick se tre olika skolor egentligen så och sen slussades man upp då i sjuan”. 

Men alla elever har friluftsundervisning oavsett vanor till det som har blivit påverkade av deras 

förflutna.  

Jan bedriver en del utomhusundervisning och tänker även på när varje moment skall förläggas.  

”Det finns inte en chans att dem kan vara med liksom. Och det rår inte dem för heller 

fast dem medicinerar men då blir dem trötta.” 
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Här menar Jan att elever som har problem med pollenallergi inte kan delta vid utomhuslektioner på 

våren då pollensäsongen är som värst. Därför vill han ta extra hänsyn till vad hans elever har för 

förutsättningar. 

Karin menar också att pollenallergier hos elever är något lärarna måste ta hänsyn till.  

”Orienteringen kör vi på hösten eftersom det är så många som är allergiska […] bli 

andfådd i skogsmiljö kanske inte är det bästa […] på våren är det liksom, ja då vi 

behöver köra mer friluftsliv […] så har vi gjort av egen erfarenhet.” 

Karin försöker anpassa den fysiska ansträngningsnivån på utomhusaktiviteterna utefter årstiderna. 

Sedan får man också ta hänsyn till hur stort kunskapsförråd eleverna har sedan tidigare så att alla 

hänger med.  

Frida säger att elevernas vanor är olika till utomhusvistelser nuförtiden och menar också att man inte 

kan kräva av eleverna att bekosta på sig tåliga kläder och utrustning för alla har inte pengarna att 

bekosta sig detta och för att skolan heller inte får kräva sådana typer av elevkostnader. 

5.4 Betyg och bedömning  
Anita tycker många moment i friluftsliv är svåra att betygssätta.  

” […] för orientering betygssätts […] men samtidigt är det ju svårt och betygsätta det 

för det är en massa olika lärare som har eleverna, det är inte bara vi idrottslärare. ” 

Många elever lever med en slags inställning till att de bli betygsatta hela tiden och ifrågasätter 

läraren inför varje moment ifall de får betyg på allt de gör. Anita tycker att man inte skall fokusera på 

betyg i första hand vid friluftsliv eftersom man inte vill sätta den pressen på eleverna när syftet är att 

lära in och uppleva.  

Roger förklarar att det förekommer inte så mycket betygsättning i friluftsliv. En del friluftsdagar 

ägnas mer åt att ha kul och njuta när de utför olika utomhusbaserade aktiviteter vid olika årstider. 

Annars beskriver Roger att det finns tillräckligt med tid för att hans elever skall hinna med och visa 

vad de kan för att satsa på ett visst betyg när de ska bli bedömda inom det kunskapsområdet.  

Ylva utmärker att bedömning är en viktig process för en lärare. 

”Eleverna skall få möjlighet att vid flera tillfällen både för och ha de rätta verktygen för 

lyckas men också få visa upp den här förmågan.” 

Det är dock inte så lätt för en idrottslärare att se varje elev för att kunna göra en formativ bedömning. 

Ylva pekar på att digitala hjälpmedel är något man bör arbeta med för att underlätta bedömningen.  
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Jan försöker också att undvika för mycket bedömning i undervisningstillfällena. 

” […] det tror jag är skönt för eleverna att också bara att för röra på sig utan den här 

att någon står med papper och penna […] utan att man kan fokusera på rörelseglädjen 

istället.  

Det är också svårt att betygsätta när alla är på olika håll om det är fler grupper som är ute samtidigt 

och då blir det ingen rättvis bedömning heller, enligt Jan. 

Karin har också svårt att bedöma många moment i friluftsliv. De aktiviteter som bedöms tillhör 

oftast inte det traditionella friluftslivet utan hör mer till kunskapsområdet ”rörelse” vid 

utomhuslektioner. När det väl kommer till att kompensera en missad friluftslivslektion är oftast 

teoretiska uppgifter lösningen vilket inte ger samma perspektiv på friluftsliv eftersom det inte 

innehåller riktiga naturupplevelser.  

Frida tänker inte på betygssättning i första hand och förklarar: 

” […] så där får vi ju också en del kunskap att förbereda liksom så sen får man väl knyta 

ihop det lite mer när man kommer hem känner jag.” 

Till och med i orientering vill Frida undvika betygssättning. Hon undviker att sätta den pressen på 

sina elever och väntar med bedömning tills efter lektionerna. 

5.5 Hälsoeffekter hos eleverna 
Anita berättar att eleverna i början ifrågasätter om varför man egentligen har friluftsliv innan de 

börjar förstå sig på det. Anita vill också flika in till sina elever om att användningen av naturen för 

välmående är gratis och på köpet får du fina upplevelser och minnen av det. 

Roger förklarar elevernas medvetenhet om hälsoeffekter enligt följande citat:  

”Även om de är mer positivt inställda efter vi har jobbat med friluftsliv så är det många 

som inte förstår tjusningen med det.” 

Förhoppningen finns ändå om att eleverna väl kommer och förstå sig på hälsoeffekterna i framtiden.  

Ylva ser det mer generaliserat med vad hon upplevde om elevernas inställning och motivation för 

friluftsliv, vilket hos eleverna anses som positivt. Däremot är hon inte så säker på just ifall de förstår 

sig på hur mycket de är kopplad till hälsans ursprung.  

Jan märker en skillnad hos eleverna när de utför friluftsaktiviteter och menar:  
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” […] det sitter nog ganska långt rotat tillbaka i historiken med människor och eld […] 

du får inte någon ögonkontakt med dem när de sitter och kollar på elden så dem blir så 

där lugna”. 

Däremot är han heller inte helt säker ifall de förstår sig på varför de reagerar på eld och andra 

fenomen i naturen så som de gör och vad detta ger för hälsan. 

Karin förklarar att eleverna enligt hennes åsyn är medvetna om hälsoeffekter som de får av 

friluftsliv. Karin kopplar detta till att det handlar om elevernas vanor till utevistelser och hur 

självklart det ligger i deras familjers ursprung om att vistas ute för att må bra.  

Fridas elever verkar också ha förstått mer och mer om vad friluftsliv och utevistelser ger för effekter 

hos människor. Hon citerar ifrån elevers perspektiv som lyder: 

”Man släpper garden lite när man kommer ut. Man måste inte leva upp till den roll man 

har i skolan.”  

Hennes elever har fått reflekterat både innan och efter friluftsmomenten om vad som händer med 

dem när de är ute och njuter och har tagit upp avkoppling och stressreducering som positiva 

hälsoeffekter på dem.  

5.6 Sammanfattning av resultat 
Vad är friluftsliv? 

Friluftsliv vill alla respondenterna koppla till utomhusvistelser för att uppnå god hälsa men även leva 

med naturen och inte mot den då vi människor ur ett evolutionistiskt perspektiv är gjorda av naturen. 

Inga krav på tävling eller prestation skall ingå i friluftsliv utan naturupplevelser och avkoppling är de 

hälsoaspekter som skall vara i fokus. Man nämner även miljömedvetenhet då allemansrätten är ett 

stort inslag i friluftsliv samt stressreducering som en naturlig medicin vid naturvistelser.  

Förutsättningar för friluftsundervisning. 

För det första är det tiden som har en stor påverkan på friluftsundervisningen i skolorna och som alla 

respondenter har lyft upp under intervjuerna. Förekomsten för friluftsliv i de olika skolorna som 

respondenterna arbetar på skiljer sig men majoriteten håller med om att man önskar mer tid än vad 

som egentligen förekommer på idrottslektionerna. Fördel finns om skolan främjar sport och hälsa för 

då finns det större chanser att mer friluftsliv tillkommer i undervisningen. Alla respondenter har sagt 

några ord om ämnesintegrering där de flesta håller med om att det vore en bra lösning på 

tidsbesparande men det förekommer i en väldigt liten grad. 
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Resultaten visar att respondenterna har tillräckliga kunskaper för att bedriva friluftsundervisning, 

med eller utan vidareutbildningar. De deltagande respondenterna har olika långa erfarenheter i yrket 

och olika stort intresse för friluftsliv. 

I den staden som de deltagande respondenterna arbetar i har mycket nära till naturområden oavsett 

var någonstans i staden man befinner sig i. Några vill poängtera att kostnad för friluftsliv, beroende 

på i vilken stor omfattning den har, är en drivande faktor för friluftsundervisningen och det gäller för 

deras skolor att ha de resurser som krävs. 

Om man inte räknar med orienteringen, trots att den ingår i kunskapsområdet ”Friluftsliv och 

utevistelser” så förekommer mest de traditionella momenten där eleverna lär sig hur man klarar sig 

ute i naturen. Några respondenter väljer också att ge eleverna tillfället att prova på olika 

vintersporter. Kursplanen tolkas olika men genomförandet är något liknande hos alla respondenter.  

Elevernas inflyt har också påverkan i respondenternas planering och förläggning av 

friluftsundervisningen. De tar hänsyn till att alla elever har olika kulturella bakgrunder och vanor till 

att vistas utomhus och en del påpekar också att vissa medicinska skäl får respondenterna att tänka till 

extra kring förläggning av friluftsaktiviteter. 

Betyg och bedömning. 

Respondenterna håller med om att friluftsliv är ett moment som är svår att betygsätta elever i. Dels 

lyfter man upp att man inte vill sätta den pressen på eleverna eftersom friluftsliv handlar om 

naturupplevelser, avkoppling och ha roligt. Dels också för att det är svårt att veta hur högt betyg man 

ska sätta beroende på hur bra man har utfört aktiviteter. Men givetvis skall eleverna få en del chanser 

till att bevisa vad de kan inom friluftsliv. Betyg och bedömning är något flera respondenter håller 

med om att det är bäst att ta det efter lektionerna.  

Hälsoeffekter hos eleverna. 

Elevernas perspektiv på friluftsliv är blandande enligt respondenterna. Många menar att det är först 

under eller efter aktiviteterna som eleverna förstår sig på varför friluftsliv är kopplad till hälsa. 

Eleverna får chansen att reflektera kring vad som händer med dem när de vistas i naturen och där ser 

idrottslärarna att de uppfyller sitt syfte med friluftslektionerna. En del respondenter håller med om att 

elevernas förståelse för friluftsliv kommer att växa mer när de är äldre.  
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6. Diskussion 
Diskussionen tar upp mina egna tankar kring det empiriska resultatet av undersökningen samt tankar 

kring den valda metoden.  

6.1 Resultatdiskussion  
Respondenterna har först fått ge sina egna bilder av friluftsliv i början av resultatets genomgång. I 

efterhand har jag granskat igenom rapporten för att se hur litteraturen definierar begreppet friluftsliv. 

Enligt Nilsson (2012) om den officiella definitionen av friluftsliv som Kulturdepartementet har 

formulerat som håller respondenterna till stor del med om att friluftsliv går ut på att få 

naturupplevelser utan krav på prestation och tävling. Respondenterna håller också med om 

friluftslivets och utevistelsernas hälsosamma effekter. Enligt Mårtensson et al. (2011) blir 

hormonsystemet stimulerat vilket leder till stressreducering som är en av de tydligaste 

hälsoeffekterna hos människor. Just stressreduceringen är en tydlig aspekt som kopplas till 

hälsoeffekter av utevistelser.  

Respondenternas syn på friluftsliv besvaras ganska klart och tydligt enligt ovanstående stycke. På 

frågan om hur de väljer att förlägga undervisningen beroende på vilka förutsättningar de bör ta 

hänsyn till är svaret på det betydligt bredare.  

Det sista temat i intervjuguiden innehöll frågor som gick i KASAM:s tecken där respondenterna 

skulle besvara på hur de uppfattar elevernas förståelse för friluftsliv i idrottsundervisningen. Att 

arbeta med de didaktiska frågorna vad, hur och varför hänger ihop med KASAM:s tre begrepp 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är viktigt för en idrottslärare att ge eleverna 

tiden till att reflektera över vad som händer med dem när de vistas ute i naturen. Det är långt ifrån 

alla elever som förstår sig på värdet av en aktiv livsstil utomhus. Enligt min uppfattning verkar 

många elever se friluftslivet som något praktiskt att kunna för att veta hur man överlever i naturen 

när man befinner sig långt ifrån stadsmiljön och ser knappt någon tjusning i att vistas utomhus för att 

må bättre om dagarna. Därför är det viktigt som idrottslärare att återkoppla till syftet med 

friluftsaktiviteten varje lektion för att klargöra hos eleverna varför det ingår.  

En mycket drivande förutsättning för att bedriva friluftsliv som alla respondenter tar upp är tiden. 

Det tar tid att planera och undervisa i friluftsliv och oftast får man inte dra över tiden på andra 

ämnen. Respondenterna fick även dela med sig tankar om ämnesintegrering som knappt förekommer 

överhuvudtaget. Om detta är en lösning på tidsbesparande och gör att alla ämnen som integreras 

vinner på det lika mycket så tycker jag att man borde satsa mer på ämnesintegrerad undervisning i 

friluftsliv men även inom andra ämnesområden som kräver tid. I tidigare undersökningar som 
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behandlar friluftslivets förekomst i idrottsundervisningen har Backman (2004a: 2004b) kommit fram 

till att friluftsliv utgör 9% av elevernas totala tid av idrottsundervisningen. Detta resultat är ett 

genomsnitt för alla grundskolor i Sverige. Majoriteten av respondenterna önskar att de hade fått mer 

tid, trots att de anser sig ha tillräckligt med tid för att få plats med alla moment inom 

friluftsundervisning. Att 9% av idrottsundervisningen ägnas åt friluftsliv tycker respondenterna är för 

lite. Enligt min uppfattning borde friluftslivet få lika mycket plats i undervisningen som den har i 

kursplanen om det skall vara rimligt att få med så mycket av de syften och innehåll som ingår i 

friluftsliv. Enigt Lundvall (2011) framkommer det i de nuvarande läroplanerna Lgr11 och Lgy11 

inga obligatoriska antal dagar för friluftsundervisning jämfört med de äldre läroplanerna. Enligt 

Fredman et al. (2008) är troligtvis användandet av friluftsliv nuförtiden viktigare än någonsin med 

tanke på dagens ungdomars fritidsvanor och den lokala och globala miljöns utveckling. Därför kan 

jag förstå att många idrottslärare reagerar starkt på att antalet friluftsdagar har minskat eftersom 

antalet inte överensstämmer med främjandet av bättre folkhälsa och mer hållbar utveckling i 

samhället där skolan har en betydande roll. Här bör Skolverket tänka om, eller tänka tillbaka på hur 

de bör göra för att friluftslivet skall främjas i de framtida läroplanerna. 

Tolkning av kursplanen kan vara lite olika ibland och enligt respondenterna är de mest 

förekommande aktiviteterna i deras friluftsundervisning praktiska uppgifter som eldning, matlagning 

och vindskyddsbygge. Detta, beskriver Backman (2008), är exempel på ordinära friluftsaktiviteter. 

Ordinärt friluftsliv förklaras vara den mest lämpade varianten för skolundervisning så därmed har 

respondenterna anpassat undervisningen enligt Backmans redogörelser av friluftslivets värde. Jag 

håller med om att det räcker med att lära ut de grundläggande verktygen för friluftsliv. Det ger 

eleverna valmöjligheten att fördjupa sig i friluftslivet vid senare tillfällen om de får mersmak för det. 

Skolans läge har också betydelse för friluftsundervisning. Kommunen som respondenterna är 

verksamma i beskrivs berikad med skogsmiljö och vattenmiljö vilket underlättar för kommunens 

skolor att bedriva friluftsundervisning på utsatt lektionstid istället för att de skall behöva 

transporteras längre bort ifrån skolområdet. Enligt min åsikt skall man vara nöjd som idrottslärare att 

befinna sig naturnära och se möjligheterna i miljön där mycket kan utföras. Kostnad för 

friluftsundervisning är en annan betydande aspekt som respondenterna vill belysa. Ju större projekt 

desto mer kostar det. Ska man få till övernattningar, hyra eller köpa in utrustning eller transporteras i 

långa sträckor kostar det mycket. Har man en skolledning som är positivt inställd på att investera 

mycket pengar på friluftsresor är det en fördel för idrottslärarna. Annars får man nöja sig med de 

resurser man har på plats i skolområdet.  
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Sammanfattningsvis anser jag att jag har fått en tydligare uppfattning nu om hur friluftsliv tolkas och 

ser ut i idrottsundervisningen, trots att jag har fokuserat på en och samma stad. Jag har fått svar på 

mina frågeställningar som arbetet har byggts på och kan nu fundera vidare på hur jag själv kan 

förlägga mina undervisningar i friluftsliv. Denna studie är något varje idrottslärarstudent kan ta del 

av när vi själva går ut i yrket som idrottslärare. 

6.2 Metoddiskussion 
Genom den kvalitativa metoden som användes för den här undersökningen upplevde jag att jag 

kunde få mer djupgående information om respondenternas upplevelser av friluftsundervisning. Vid 

intervjutillfällena kunde respondenterna ta god tid på sig att besvara frågorna och jag som intervjuare 

kunde ta god tid på mig att förklara alla frågorna och ställa eventuella följdfrågor. Själva tidslängden 

anser jag också är en fördel för att kunna få in utförliga svar. Innan jag hörde av mig till de 

deltagande respondenterna pilotintervjuade jag en av mina kurskamrater för att testa min 

intervjuguide, dels för att få respons ifrån en annan person på vad som behövde förtydligas i min 

intervjuguide och dels för att kontrollera uppskattad tidslängd för ett intervjutillfälle.  

Vid urvalet hade jag till en början planerat in att få med sex stycken deltagande respondenter som 

alla arbetade i samma stad och undervisar i högstadiet. Jag fick med sex respondenter till 

undersökningen men dock var inte alla inplanerade i första början. Det blev lite avhopp under 

intervjuperiodens gång men jag lyckades hitta nya respondenter som kunde ersätta de avhoppade 

respondenterna. En av de avhoppade respondenterna skickade in svar via mail till mig, med hjälp av 

intervjuguiden som jag hade bifogat i min mailförfrågan till den, eftersom den inte hann med ett nytt 

intervjutillfälle. Den stora skillnaden med att få in svar skriftligt istället via muntliga samtal är hur 

utvecklade svaren är på frågorna. Jag hade inte samma möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenten. Jag kunde inte heller antyda kroppsspråk eller talesätt för hur den valde att besvara 

frågorna. Respondentens svar räknas inte som en intervju men de skriftliga svaren har ändå använts 

som ett skriftligt underlag för resultatredovisningen.  

Anledningen till att några blev intervjuade via telefon var för att jag själv befann mig på en annan ort 

under deras intervjutillfälle. Som nämnt innan är det aningen svårare att avlyssna inspelade 

telefonsamtal jämfört med samtal på plats. Det gick ändå att tyda vad de sa i inspelningarna varför 

jag då inte behövde göra något bortfall. 

6.3 Förutsättningar för denna undersökningen 
Första förslaget jag själv fick när jag väl bestämde mig för att fördjupa mig i friluftsliv var att läsa 

tidigare forskningar och uppsatser inom ämnet. Friluftsliv är ett ämne som det har undersökts i flera 
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decennier vilket då gjorde det enkelt att hitta mängder med användbara material och annan 

inspiration i olika undersökningar för att få ett perspektiv på hur jag själv kan strukturera upp min 

egna undersökning.  

Den tillhörande kursen som den här undersökningen förekommer i är förlagd sent på året vilket kan 

orsaka svårigheter för lärarstudenter att genomföra sina uppsatsarbeten på då det oftast innefattar 

undersökningar med hjälp av skolverksamheter. Under december månad har många lärare mycket att 

göra, bland annat betygssättning och planering inför kommande moment under nästa termin. I många 

av mina fall när jag var ute och letade efter respondenter var det även sportturneringar av olika slag 

som brukar avsluta elevernas hösttermin på ett roligt och lekfullt sätt. Detta resulterade i att mina 

intervjutillfällen blev förlagda senare än planerat och jag kan nog dra slutsatsen kring att de flesta av 

mina respondenter, tillika idrottslärare, var en aning stressade under den period jag genomförde 

flertalet av mina intervjuer. Trots detta försökte jag så gott de gick att genomföra intervjuerna i lugn 

och ro där respondenterna fick chansen att besvara frågorna civiliserade ifrån elever eller andra 

ärenden som kunde störa mitt i intervjutillfällena. Många upplevde jag, trots denna hektiska period 

respondenterna befann sig i, att de kunde agera lugna under mina intervjutillfällen. Respondenten 

som skickade in svaren skriftligen kunde skriva på svaren lite då och då eftersom det passade den 

bättre tidsmässigt då den inte hade mer större tidsluckor till ett eventuellt nytt intervjutillfälle.  

6.4 Fortsatt forskning 
Slutsatsen kring resultatdiskussionen och metoddiskussionen ger oss vidare tankar kring hur man kan 

genomföra och göra forskningen än bättre och mer förståeligt. Ett exempel som jag själv kom på, 

eftersom läroplanerna Lgr11 och Lgy11 följs av alla svenska grundskolor och gymnasieskolor, var 

att man kan göra en mer rikstäckande undersökning där skolor ifrån olika kommuner runt om i landet 

med olika sorters vegetationer och miljöer får delta för att som undersökare göra slutsatsen kring om 

det finns geografiska skillnader på friluftsundervisningen i Sverige. Jag är ganska säker på att 

resultatet för liknande undersökningar som den här fast gjorda i andra kommuner är olika.  

Som idrottslärarstudent och snart blivande idrottslärare var undersökningen intressant och gav mig 

även tips på hur jag själv kan förlägga mina egna friluftsundervisningar när jag kommer ut i yrket. 

Som idrottslärarstudent som har genomfört en del friluftsresor under utbildningens gång var 

undersökningen intressant också för att se och jämföra vad idrottslärarstudenter kan förvänta sig ha 

för användning av våra ämneskunskaper i friluftsliv med våra framtida elever.  

Det har gjorts många undersökningar kring friluftsliv på lärarutbildningarna och jag är ganska säker 

på att det kommer att fortsätta med mer undersökningar i olika varianter och olika utsträckningar 
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skulle behövas för att kunna fastställa mer fakta kring friluftsundervisningens prägel i de svenska 

skolorna.  
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BILAGA 

Intervjuguide 

Tema 1: Bakgrund 

1. Varför valde du att bli idrottslärare? 

2. Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

3. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

4. Undervisar du i några andra ämnen också? 

5. Kan du berätta lite om skolan du arbetar på? 

Tema 2: Idrottslärarens upplevelser 

6. Vad är friluftsliv för dig?  

7. Hur erfaren är du inom friluftspedagogik? 

8. Känner du dig inspirerad av vad friluftsliv ger för oss människor? 

9. Hur fungerar samarbetet med andra lärarkollegor vid friluftsundervisning på skolan? 

10. Vad hade du för förväntningar kring din roll inom friluftsliv innan du började arbeta på den 

nuvarande/senaste skolan? 

Tema 3: Elevernas friluftsundervisning 

11. Hur ofta förekommer friluftsliv i idrottsundervisningen? 

12. Vad är det för aspekter som gör att det förekommer i den utsträckningen? 

13. Känner du att det finns tillräckligt med tid för att eleverna skall lära in alla moment inom 

friluftsliv? 

14. Hur tror du elevernas inställning och motivation är till utövandet av friluftsliv? 

15. Förekommer det skoldagar med inslag av friluftsliv som inte betygsätts?  

Tema 4: KASAM 

16. Är du medveten om begreppet KASAM? 

17. Förutom vad styrdokumenten säger, känner du att eleverna begriper sig på vad friluftsliv ger 

för hälsan? 

18. Känner du själv någon meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i ditt sätt att undervisa 

friluftsliv? 

*Något mer du vill tillägga utöver det vi har samtalat om idag? 

 

 


