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Sammanfattning 

I denna kvalitativa intervjustudie undersöks idrottslärares friluftsundervisning, på skolor i 

nordvästra Götalandsregionen. Studiens centrala frågeställningar är att undersöka vilka; 

attityder och erfarenheter, ramar, samt didaktiska tillvägagångsätt, som råder i 

friluftsundervisningen, och syftet är att undersöka friluftsundervisningens samband med 

dessa. I studien framkommer det bland annat att:  

 Lärarna har liknande attityder och erfarenheter till friluftsliv, samt att deras syn verkar 

ha präglats av erfarenheter i senare åldrar. 

 Lärarna är förhållandevis nöjda med de konstitutionella-, organisatoriska- och fysiska 

ramar som finns, men uppfattar samtidigt att dessa ramar är faktorer som påverkar 

friluftsundervisningen i hög grad. 

 Lärarna försöker prioritera ämnesområdet friluftsliv i högre grad än tidigare, men de 

har lite olika didaktiska tillvägagångssätt.  

För att ta reda på detta används kvalitativa och semistrukturerade intervjuer som metod, där 

fem olika lärare på fem olika skolor, i nordvästra Götaland, har intervjuats. Studien förankras 

i tre teoretiska utgångspunkter; habitusteori, ramfaktorsteori och didaktik. 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Lgr.11, Idrottslärare, Friluftsliv, Friluftsundervisning, 

Habitusteori, Ramfaktorsteori   



  

 

Abstract 

In this qualitative interview study PE-teachers perceptions of outdoor teaching in schools in 

the North-West region of Götaland, in Sweden, were examined. The following key issues 

were examined; attitudes and experiences, frameworks, as well as didactic approach, which 

prevails in outdoor education, and the aim was to investigate outdoor education related to 

these factors. The study reveals, among other things, that: 

 The teachers have similar attitudes and experiences for outdoor recreation. Their vision 

seems to have been marked by experiences in later ages. 

 The teachers are relatively satisfied with the constitutional, organizational and physical 

frameworks of today, but that those frames are factors that affect outdoor teaching. 

 The teachers try to prioritize the field of outdoor activities to a greater extent than in the 

past, but they have slightly different didactical approaches. 

In order to investigate these issues, qualitative and semi-structured interviews were used as a 

method for data collection. Five different teachers at five different schools, in North-West of 

Götaland, has been interviewed. The study was anchored in three theoretical frameworks; 

habitus theory, frame factor theory and didactics. 

Keywords: Physical education, Lgr. 11, PE teachers, outdoor activities, outdoor education, 

Habitus theory, Frame factor theory 
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1 Introduktionskapitel  

1.1 Inledning  

I skolinspektionens flygande tillsyn (år 2010) i ämnet idrott och hälsa, framkom det att 

bollspel och bollekar dominerar starkt bland aktiviteter under idrottstimmarna. Momenten 

dans, estetiska rörelseuttryck, nödsituationshantering, friluftsliv och orientering förekom 

sammantaget endast tre till fem procent av idrottstimmarna, enligt denna tillsyn.1 Backman 

har i en studie, som inkluderat tolv idrottslärare, kommit fram till att de faktorer som främst 

utgör hinder för friluftsundervisning är tid, utrustning, ekonomi, skolans läge och risker.2  

I den nya kursplanen för idrott och hälsa, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (LGR.11), har området friluftsliv, enligt mig, fått en tydligare roll, vilket 

kanske höjer kraven på verksamma idrottslärare att verkligen bedriva undervisning i området. 

I det centrala innehållet för ämnet har området en egen punkt Friluftsliv och utevistelse som 

innehåller vad elever ska ha kännedom om när de går ur årskurs nio.3 

Denna studie behandlar friluftsundervisning, på olika grundskolor i nordvästra Götaland, samt 

vilka faktorer som kan ha påverkat dess utformande.  Valet att undersöka friluftsundervisning 

grundar sig i mitt eget intresse för friluftsliv och utevistelse. Genom min egen grundskolgång 

har jag föga erfarenheter av friluftsliv, trots att skolan låg i direkt anslutning till skogen. 

Enligt mig har friluftsliv haft en betydande position i både genom idrottslärarutbildningen och 

våra kursplaner. Efter att ha haft min verksamhetsförlagda utbildning på samma skola där jag 

själv gick och provat att undervisa i friluftsliv väcktes funderingar om vad som bidragit till att 

friluftsliv varit så lågt prioriterat. Med bakgrund av detta har nedanstående syfte och 

frågeställningar formulerats.  

 

                                                 
1 Skolinspektionen, 2010. Mycket idrott och lite hälsa – skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i 

idrott och hälsa. http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Flygande-tillsyn/Idrott-och-halsa/ 

Hämtad: 2013-11-13 
2 E. Backman, 2009. Vad har idrottslärare för bild av ”riktigt” friluftsliv?: Ett bidrag till diskussionen om 

friluftsundervisning och tolkningen av kursplanens mål. i Idrott och hälsa. nr.4. Sid. 16-17 
3 Skolverket. Kursplan - Idrott och Hälsa. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa Hämtad: 2013-11-13 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Flygande-tillsyn/Idrott-och-halsa/
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
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1.2 Syfte/Frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka om inre och yttre faktorer kan påverka utformningen av 

friluftsundervisningen bland idrottslärare på högstadieskolor i nordvästra Götaland. 

Mer specifikt lyder frågeställningarna enligt följande: 

- Vad har idrottslärarna för attityder och erfarenheter kring friluftsliv?  

- Vad anser idrottslärarna om de rådande konstitutionella, organisatoriska och fysiska 

ramar kopplat till friluftsundervisningen, på deras skola?  

- Hur utformar idrottslärarna friluftsundervisningen, med utgångspunkt från didaktikens 

tre grundfrågor: vad, hur och varför?   
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2 Litteraturgenomgång  

I detta avsnitt redogörs begreppet friluftsliv, friluftslivets historia, samt friluftsliv i skolans 

styrdokument. Här redovisas även tidigare forskning i ämnet, samt studiens teoretiska 

utgångspunkter.   

2.1 Friluftsliv  

För att kunna undersöka friluftsliv i skolan är det viktigt att klargöra vad begreppet friluftsliv 

faktiskt innebär. Svenska nationalencyklopedin definierar begreppet friluftsliv: ”verksamheter 

ute i det fria … för längre tid och i vildare natur”.4 Nilsson menar dock att friluftsliv är ett 

betydligt mer komplext begrepp än så och kan täcka många olika saker.5  

1969 års definition bestämdes i och med en statlig idrottsutredning och löd: ”… fysisk 

aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat”. 

Här ville man undvika att skilja mellan idrott och friluftsliv.6 Denna definition möttes dock av 

kritik från friluftsfrämjandet som ställde sig emot tävling. De föredrog istället definitionen: 

”Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling”.7  

Regeringens kulturdepartement väljer i sin definition av friluftsliv att hänvisa till en officiell 

norsk definition, som betonar upplevelsen: ”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus under fritid 

för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”.8 

Öhman skiljer mellan friluftsliv och friluftsaktiviteter:  

Med friluftsaktiviteter avser jag fysiska aktiviteter som lekar, spel och övningar av idrottskaraktär som 

bedrivs ute i naturen. Med friluftsliv avser jag aktiviteter som innebär att man lever i naturen.9 

Backman skiljer mellan det ordinära- och det exklusiva friluftslivet. Det exklusiva friluftslivet 

innebär friluftsverksamhet i orörd natur eller avlägsen vildmark. Med det ordinära 

friluftslivet, menar han friluftsverksamhet i skolmiljö. Han förklarar att 

                                                 
4 Nationalencyklopedin. Friluftsliv. http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/sve/friluftsliv?i_h_word=friluftsliv 

Hämtad: 2013-11-21  
5 J. Nilsson, Friluftsliv – en begrepp problematisering, i H. Larsson & J. Meckbach (red), 2007. Idrottsdidaktiska 

utmaningar (1.uppl.). (Stockholm: Liber AB) Sid. 141  
6 K-A. Blom & J. Lindroth, 1995. Idrottens historia – Från antika arenor till modern massrörelse (Farsta: SISU 

idrottsböcker) Sid. 11 
7 L. Yttergren, 1996. ”Friluftsliv i förändring: Individ, samhälle och marknad i samspel och konflikt”, i Idrotteket 

2 (Stockholm: Idrottshögskolan) Sid. 11 
8 Kulturdepartementet. Ds: 1999:78, Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Sid. 9 
9 J. Öhman, 1999. Miljöfostran i naturen: -en analys av den obligatoriska skolans friluftsverksamhet (Örebro: 

Örebro Universitet) Sid. 6 

http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/sve/friluftsliv?i_h_word=friluftsliv
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idrottslärarutbildningen präglas av det exklusiva friluftslivet. Backman betonar vikten av det 

ordinära friluftslivet i skolverksamheten och menar att det är det som idrottslärare bör 

fokusera mot, snarare än det exklusiva.10   

Edinger skiljde mellan tre former av friluftsliv; friluftsliv, friluftsturism och friluftssport. 

Motiven för dessa skulle vara identifikation, rekreation och rekord, varav de två första syftar 

till naturupplevelser, medan den sista syftar till att uppnå tävlingsresultat.11 Tordsson menar 

att friluftslivet i huvudsak bygger på upplevelser och erfarenheter.12  

Engström skiljer på olika logiker inom olika undervisningsområden och menar att friluftsliv 

eller naturmötet bärs upp av en logik som bygger på följande meningsbärande principer: 

 Verksamheten ska äga rum utomhus, i naturen och under olika väderförhållanden. 

 Verksamheten är inte formbestämd.  

 Verksamheten ska erbjuda naturupplevelser.13 

Begreppet friluftsliv är inte helt oproblematiskt. Ovanstående material visar att begreppet 

innebär olika för olika människor, beroende på vilken syn på friluftsliv varje enskild 

människa erhåller. En generell definition av friluftsliv kan således innefatta både oorganiserad 

verksamhet och organiserad verksamhet i utomhusmiljö.  

2.2 Friluftslivets historia 

Sandell och Sörlin återger en utförlig beskrivning av friluftslivets historia och visar att den 

sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden, till 1800-talets andra hälft. Människor började då 

ägna sig åt alpinism och stärkande friluftsliv, som exempelvis bergsbestigningar eller vistelse 

i naturen för att nå avkoppling. I början var det mer de priviligierade som ägnade sig åt 

friluftsliv. Man började redan på 1840-talet att oroa sig över ungdomars sociala fostran, 

speciellt i städer. Oron växte mer i takt med de rådande samhällsförändringarna.14 

                                                 
10 E. Backman, 2008. What is valued in friluftsliv within PE teacher education?—Swedish PE teacher educators’ 

thoughts about friluftsliv analysed through the perspective of Pierre Bourdieu, i Sport, Education and Society. 

13:1, 61-76. Sid. 69-70 
11 A. Edinger, 1997. Friluftsliv, Friluftsaktiviteter og Friluftssport, i Friluftsliv og naturopplevelser (Centring: 

Dansk forum for natur og friluftsliv). Sid. 12-15 
12 B. Tordsson, 1994. Perspektiv på friluftslivets pedagogik (Oslo: Norges Idrottshogskole) Sid. 72 
13 L-M. Engström, 2010. Smak för motion - Fysisk aktivitet som livsstil och social markör (Stockholm: 

Stockholms universitets förlag) Sid. 69-70 
14 K. Sandell & S. Sörlin (red), 2008. Friluftshistoria – Från härdande friluftslif till ekoturism och 

miljöpedagogik (2.uppl.). (Stockholm: Carlsson Bokförlag) Sid. 12-15  
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Sandell beskriver vidare att det var i samband med industrialiseringen, i början av 1900-talet, 

som intresset för friluftsliv tog fart på allvar. Samhället moderniserades och människor 

flyttade in till städer, där det fanns arbete. Dessa arbeten gav reglerade arbetstider och ökad 

materiell standard. En ny lagstiftning om semester trädde i kraft år 1938. Människor fick i och 

med dessa faktorer mer fritid. Parallellt med detta skapades en allt större distans mellan 

stadsmänniskor och naturen. Förutsättningar för friluftsliv växte fram och skapade en kontrast 

mot det rådande stadslivet. Den nationella natur- och landskapsenliga identiteten höll på att 

försvinna, men det fanns fortfarande ett naturintresse hos människorna. Verksamheter som; 

turistföreningen, scoutrörelsen och friluftsfrämjandet, bildades. Friluftslivet blev det osunda 

stadslivets motpol och syftade till att; stärka nationen, uppfostra barn och ungdomar, främja 

folkets hälsa, kondition, välbefinnande och bevarandet av naturen.15 

På 60-talet väcktes idéer om friluftsliv som rekreation för människan i vardagsstressen, 

genom naturvistelse. En naturvårdslag utarbetades under denna tid och allemansrätten 

inrättades år 1974, som behandlade rättigheter och skyldigheter i naturen. Dessa idéer har levt 

kvar tills idag.16  

2.3 Friluftsliv i skolans styrdokument 

Friluftslivet har under dess framväxt också speglats i skolans styrdokument. Sandell och 

Sörlin beskriver att friluftslivsaktiviteter, sedan några årtionden in på 1900-talet, haft en 

betydande roll i idrottsundervisningen. En undervisningsplan för ämnet, som då kallades 

Gymnastik med lek och idrott, infördes år 1919. Då handlade friluftsaktiviteterna främst om 

fysisk aktivitet utomhus, såsom; simning, skridsko-, kälk- och skidåkning. Redan här 

framhölls ett värde i utomhusvistelse. Några konkreta mål för friluftslivet fanns inte under 

1900-talets första hälft. Friluftslivet fick en allt tydligare roll senare under 1900-talet och i 

skolsammanhang började det talas om att friluftsliv innebar mer än ”… fysiska aktiviteter i 

det fria”.17  

De obligatoriska friluftsdagarna infördes år 1942, med detaljerade anvisningar om hur dessa 

skulle genomföras. Till friluftsverksamheten räknades här alla aktiviteter som förekom 

utomhus. I 1950 års kursplaner började man skilja mellan friluftsliv och idrott i utomhusmiljö. 

                                                 
15 K. Sandell, Från naturliv till friluftsliv, i B. Brügge, M. Glantz, K. Sandell (red), 2007. Friluftslivets 

pedagogik. För kunskap, känsla och livskvalitet (3.uppl.). (Stockholm: Liber AB) Sid. 10 
16 Ibid. Sid. 86-88 & 111  
17 K. Sandell & S. Sörlin (red), 2008. Sid. 102-105 & 107, Citat: Sid. 105  
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Friluftslivet började här formas till något eget som inte skulle ha något med 

tävlingsverksamhet att göra. Nu blev begrepp som naturupplevelse och naturvård centrala 

inom friluftsliv i skolan.18  

I 1960 års kursplaner hade de fysiologiska aspekterna en framträdande roll som motvikt till 

det moderna och mekaniserade samhället. Det lades också stor vikt vid återhämtning, vilket 

blev friluftsverksamhetens huvudsakliga syfte. I denna tids kursplaner betonades vikten av 

rekreation och att skapa kunskap och intresse om natur och friluftsliv. Själva naturmötet fick 

en mindre roll i 1960-års kursplaner, friluftslivet genomsyrades av den fysiologiska aspekten 

och friluftsverksamheten sågs som en motionsform som skulle bidra till ökad kondition och 

arbetskapacitet. Orientering, skridskoåkning och skidåkning var de aktiviteter som främst 

framhölls.19  

I de verksamma läroplanerna från 1970 fram till 1990-talet hade det miljöpedagogiska 

perspektivet en dominerande roll inom friluftsliv. Elever och allmänheten skulle lära sig att 

vistas i naturen på rätt sätt, förstå naturens balans och engagera människor i frågor som rörde 

miljö och natur. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (LPO.94), betonades inte 

naturupplevelser kring friluftsliv, utan fokus låg snarare på att ha kunskaper om friluftsliv, 

naturvistelse, allemansrätten, samt att kunna orientera sig med hjälp av olika hjälpmedel.20 

Kursplanen för Idrott och hälsa i LPO.94 var uppdelad på följande sätt; Ämnets syfte och roll 

i utbildningen, Mål att sträva mot, Ämnets karaktär och uppbyggnad, Mål som eleven skall ha 

uppnått, samt Bedömningens inriktning. Under alla dessa delar nämns begreppet friluftsliv, 

bredvid idrott, som ett centralt område, skriven i både sammanvävande och flytande text.21 

Detta förändrades när LGR.11 trädde kraft i det svenska skolväsendet, hösten år 2011. Dess 

struktur skiljer sig från LPO.94, dels på grund av att innehållet har disponerats upp i tre 

huvudområden med underpunkter; Rörelse, Hälsa och livsstil, samt Friluftsliv och 

utevistelse.22 Enligt Nationalencyklopedin har kunskapskraven förtydligats och kursplanerna, 

som numera bakas in i läroplanen, detaljerats både i form av mål och centralt innehåll.23  Den 

                                                 
18 K. Sandell & S. Sörlin (red), 2008. Sid. 105 
19 Ibid. Sid. 111-113 
20 Ibid. Sid. 114 
21 Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 1994 - Lpo 94, 

Kursplan - Idrott och hälsa. 
22 Skolverket. Kursplan - Idrott och Hälsa. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa Hämtad: 2013-11-13 
23 Nationalencyklopedin. Läroplan. http://www.ne.se/lang/läroplan Hämtad 2013-12-11 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
http://www.ne.se/lang/läroplan
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nya kursplanen för Idrott och hälsa i LGR.11 är uppdelad i följande delar; Ämnets syfte, 

Centralt innehåll och Kunskapskrav.24   

Målen under Friluftsliv och utevistelse har formuleras i punktform i den nuvarande 

kursplanens centrala innehåll för årskurs sju till nio:     

 Att orientera 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.25 

Någon definition av begreppet friluftsliv, förslag på aktiviteter eller undervisningsformer 

finns inte i varken LPO.94 eller LGR.11. Backman beskriver, utifrån 1994 års kursplan, att 

detta öppnar upp för tolkningsmöjligheter, så att det är upp till varje idrottslärare att tolka hur 

friluftsundervisningen ska utformas, utifrån de ramar och krav som finns.26  

2.4 Tidigare forskning  

Studier om friluftsliv i grundskolan, är sparsamt förekommande i dagens forskning.  Backman 

är den som stått bakom en övervägande del av modern forskning rörande friluftsliv i 

grundskolan och har bidragit med en rad publikationer i ämnet.  

Backmans avhandling Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values: 

Educational and Sociological Perspectives, behandlar friluftsundervisningen i Sverige. Han 

har dels intervjuat idrottslärare i grundskolan och lärarutbildare om deras syn på 

friluftsundervisning, dels gjort en textanalys om hur friluftsliv benämns i lokala och centrala 

kursplaner. Det framkom att idrottslärarna främst ansåg att friluftsundervisningen begränsades 

av skolans organisatoriska och fysiska ramar. Idrottslärarutbildare framhåller olika värden av 

friluftsliv och dessa värden speglas även hos idrottslärare. Backman menar att de 

friluftsexpeditioner som sker i idrottslärarutbildningen påverkar lärarnas framtida syn på 

friluftsliv.  Generellt sett hade idrottslärare och utbildare i undersökningen en exklusiv syn på 

friluftsliv, vilket Backman tror kan vara en faktor som gör att yrkesverksamma idrottslärare 

förbiser undervisning i friluftsliv, eftersom de anser att det är ogenomförbart i 

skolverksamheten. Därför menar han att idrottslärarutbildningens innehåll bör ge en mer 

                                                 
24 Skolverket. Kursplan - Idrott och Hälsa. Hämtad: 2013-11-13 
25 Ibid. 
26E. Backman, Friluftsliv i grundskolan, i H. Larsson & K. Redelius (red), 2004. Mellan nytta och nöje. 

(Stockholm: Idrottshögskolan) Sid. 178 
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inkluderande och tillåtande bild av friluftsliv, som överensstämmer och är genomförbar i 

förhållande till kursplanens innehåll. Han påvisar också att friluftsliv länge haft en 

framskriven position i kursplanens centrala innehåll. I de lokala arbetsplanerna skriver 

idrottslärare generellt om friluftsliv som orientering, allemansrätten och klädsel. 

Naturupplevelse, hälsa, miljö och kulturlandskap förekommer sällan i dessa lokala 

kursplaner.27  

Backman har också studerat friluftsliv i den norska skolan. I artikeln, What controls the 

teaching of friluftsliv?, visar han att ekonomi och miljö inte bör ses som hinder för 

friluftsundervisningen, utan menar att den enskilde idrottsläraren har en avgörande roll i 

friluftsundervisningens vara eller icke vara. Också här framhåller han att skolan inte behöver 

undervisa i exklusivt friluftsliv, utan välja aktiviteter som inte är beroende av ekonomi, 

utrustning och avlägsen vildmarksmiljö.28     

I en annan studie om elevers friluftsupplevelser, kommer han fram till att de har 

förhållandevis få erfarenheter av friluftsliv i skolan. Han menar att detta grundar sig i att 

friluftsundervisningen generellt endast kommer till uttryck i enstaka friluftsdagar och inte 

under den ordinarie undervisningstiden. Problematiken ligger, enligt Backman, i att det, hos 

idrottslärare, finns en osäkerhet om det didaktiska arbetet med friluftsliv.29 

I Backmans studie Friluftsliv i grundskolan, studerar han elever och lärares uppfattningar om 

friluftsundervisningen i relation till LPO.94. Han visar bland annat hur idrottslärare fördelar 

idrottstimmarna, hur stor del olika områden får i årskurs sex och i årskurs nio. I studien 

framkommer att bollspel och bollekar upptar hela 31 procent av undervisningen, medan 

orientering och friluftsliv endast får 9 procent. Vidare visas vad eleverna har för kunskaper i 

de olika områdena. Enligt undersökningen har eleverna bäst kunskaper i bollspel och bollekar 

och minst i orientering och friluftsliv. Detta visar att det eleverna är bra på får mest utrymme, 

medan det eleverna är sämre på får väldigt lite utrymme i undervisningen. Han menar att 

elevernas bristande kunskaper om friluftsliv korrelerar med att friluftsundervisningen får för 

lite utrymme.30 

                                                 
27 E. Backman, 2010. Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values: Educational and 

Sociological Perspectives. (Stockholm: Department of Education in Arts and Professions, Stockholm University) 

Länk: http://www.avhandlingar.se/avhandling/2db96e46c8/ Hämtad: 2013-12-16 
28 E. Backman, 2011. What controls the teaching of friluftsliv? Analysing a pedagogic discourse within Swedish 

physical education, i Journal of Adventure Education & Outdoor Learning. 11:1, 51-65. Sid. 53 
29 E. Backman, 2004. Utövar ungdomar friluftsliv?, i Svensk idrottsforskning 4. Sid. 1-7  
30 E. Backman, Friluftsliv i grundskolan, i H. Larsson & K. Redelius (red), 2004. Sid. 182-186 

http://www.avhandlingar.se/avhandling/2db96e46c8/
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I studien Vad har idrottslärare för bild av ”riktigt” friluftsliv? intervjuar Backman tolv 

idrottslärare. Det framkommer att de faktorer som främst utgör hinder friluftsundervisningen 

är; tid, utrustning, ekonomi, skolans läge och risker. Backman tolkar resultatet som att det 

snarare är idrottslärarnas bild av vad ”riktigt” friluftsliv är, som utgör hinder för 

undervisningen.31  

2.5 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Det finns många olika teoretiska perspektiv att studera fenomen utifrån. Dessa varierar 

beroende på olika studiers syfte. De tre frågeställningarna i denna studie baseras 

habitusteorin, ramfaktorsteorin och begreppet didaktik, vilka beskrivs närmare nedan. 

 

 Figur. 1. Modell över hur de teoretiska perspektiven används i studien. 

2.5.1 Habitusteorin   

Studiens första frågeställning om erfarenheter och attityder till friluftsliv utgår ifrån 

habitusteorin. 

Bourdieu introducerade begreppet habitus som en förklaring till människors sätt att uppfatta, 

värdera och handla i vardagslivet. Habitus betyder att våra upplevelser och erfarenheter, sedan 

barndomen har betydelse för våra värderingar, färdigheter och kunskaper. Individen formas, 

                                                 
31 E. Backman, 2009. Sid. 16-17 
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enligt denna teori, av tidigare erfarenheter. Dessa avgör individens habitus och styr dennes 

framtida beteenden.32  

Broady tolkar i sin avhandling Sociologi och epistemologi, Bourdieus verk och beskriver 

habitus enligt följande: 

Med habitus avser Bourdieu system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera 

sig i den sociala världen.  Dessa system av dispositioner är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva 

minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen.
33 

Individers habitus formas främst under uppväxtåren, men den kan i viss mån också påverkas i 

äldre åldrar. Människor växer upp under olika förhållanden och med olika förutsättningar. 

Undermedvetet präglas individer av närståendes förhållningssätt kring dessa kapital under 

uppväxten och ärver därmed en likartad syn. Habitus påverkar hur och vad som prioriteras, 

handlingar, tycke och smak kring fenomen. Habitusteorin används bland annat för att 

klarlägga likheter och skillnader mellan olika individer, grupper och klasser.34  

Enligt Engström behåller individer oftast sina ursprungliga habitus. Han menar att alla 

individer har olika habitus, men att det går att utläsa gemensamma habitus hos grupper 

individer med likartade uppväxtvillkor och livsmiljöer.35  

Lorties teori bygger på följande citat: ”Being a student is like serving an apprenticeship in 

teaching”, och menar att elever verkar som lärlingar i undervisning genom hela sin skolgång. 

Han har kommit fram till att lärare tenderar att undervisa på det sätt de själva blivit 

undervisade när de var elever.36   

I denna studie används habitusteorin för att förstå idrottslärarnas didaktiska tillvägagångssätt 

med friluftsliv, för att se om tidigare erfarenheter och attityder kring friluftsliv kan påverka 

val och utformning av friluftsundervisningen.    

2.5.2 Ramfaktorsteori  

Den andra frågeställningen om skolans konstitutionella-, organisatoriska- och fysiska ramar, 

utgår ifrån en ramfaktorsteori. 

                                                 
32 P. Bourdieu, 1993. Kultursociologiska texter (4 uppl.). (Stockholm: B. Östlings bokförlag, Symposion) Sid. 

250  
33 D. Broady, 1990. Sociologi och epistemologi (Stockholm: HLS Förlag) Sid. 229 
34 Ibid. Sid. 179 & 228 
35 L-M. Engström, 1999. Idrott som social markör (HLS förlag, Stockholm) Sid. 43-45 
36 D.C. Lortie, 1975. Schoolteacher: A sociology study (Chicago: University of Chicago Press) Sid. 61 
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Ramfaktorsteorier har utvecklats alltsedan år 1967, då Dahlöf introducerade en teori om 

ramfaktorer, vilken anses vara grunden för de ramfaktorsteorier som senare tagit form.37 

Dahlöf har en teori om att undervisningen begränsas av olika ramar, vilka inte den enskilde 

läraren råder över.38 Lundgren har vidareutvecklat Dahlöfs ramfaktorsteori och skiljer mellan 

tre yttre ramfaktorer som begränsar undervisningen; konstitutionella, organisatoriska och 

fysiska ramar. Inom de konstitutionella ramarna finns bland annat skolans styrdokument, 

medan de organisatoriska ramarna inkluderar av skolans resurser såsom timplanen och storlek 

på klasser. De fysiska ramarna innefattar bland annat skolans materiell och miljö.39  

Ramfaktorteorin ska, enligt Lundgren, fungera som ett verktyg vid reflektion, analys, 

utvärderingar, samt skolverksamhetens utveckling.40  

Denna studie utgår ifrån Lundgrens ramfaktorer. Ramfaktorsteorin kommer att användas för 

att se hur ovannämnda ramar kan bli till både möjligheter och hinder för idrottslärarna i deras 

friluftsundervisning.  

2.5.3 Didaktik 

Den tredje och sista frågeställningen om lärarnas didaktiska tillvägagångssätt grundas i 

begreppet didaktik. 

Rønholt redogör för begreppet didaktik och menar att det i huvudsak handlar om 

undervisningslära i form av planering, undervisning och utbildning. Under didaktiken samlas 

olika teorier om undervisning.41 Kroksmark menar att didaktiken idag handlar om idéer om 

undervisningens innehåll och tillvägagångsätt, samt att resultaten av undervisningen påvisar 

huruvida dessa idéer fungerat.42 Inom didaktiken finns tre didaktiska grundfrågor; vad, hur 

och varför? Dessa frågor besvarar vad eller vilket innehåll som inkluderas i undervisningen, 

hur det förmedlas, och varför detta innehåll och förmedlingssätt använts.43 

                                                 
37 U. Dahlöf, Det tidiga ramfaktorteoretiska tänkandet - En tillbakablick, i Pedagogisk Forskning i Sverige, 1999. 

årg. 4 nr. 1. Sid. 5 
38 U.P. Lundgren, 1989. Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori (3.uppl.). (Stockholm: 

Liber Förlag) Sid. 233 
39 U.P. Lundgren, 1989. Sid. 233-234 
40 U. P. Lundgren, 1999. Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering i Pedagogisk forskning i Sverige. 

Årg. 4 nr. 1. Sid 31-41 
41 H. Rønholt, Didaktik – Idrott, i C. Annerstedt, B. Peitersen & H. Rønholt, 2001. Idrottsundervisning – Ämnet 

idrott och hälsas didaktik (2 uppl.). (Göteborg: Multicare Förlag AB) Sid.9 
42 T. Kroksmark, 1999. Didaktikens carpe diem - att fånga den didaktiska vardagen (Lund: Studentlitteratur) 

Sid. 11 
43 Skolverket. Didaktik. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik Hämtad: 2013-12-28 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik
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Undervisningsprocesser är det centrala inom den didaktiska forskningen.44 Annerstedt 

förklarar didaktik med följande ord: ”Den didaktiska situationen är alltså en valsituation. 

Frågorna varför, vad och hur skall kunna besvaras och man kan välja mellan olika typer av 

mål, innehåll och metoder”.45  

Studiens tredje frågeställning utgår ifrån didaktikens tre grundfrågor och används för att 

klargöra lärarnas didaktiska tillvägagångssätt kopplat till friluftsundervisningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 J. Meckbach & S. Lundvall. Idrottsdidaktik – konsten att undervisa idrott, i H. Larsson & J. Meckbach (red), 

2007. Sid. 22 
45 C. Annerstedt, 1995. Idrottsdidaktisk reflektion (Varberg: Multicare Förlag AB) Sid. 12 
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3 Metod  

I detta kapitel redovisas vilket tillvägagångssätt som använts vid undersökningen, för att 

besvara studiens frågeställningar. Nedan beskrivs; design, urval, intervjuguide, 

genomförande, databearbetning, validitet och reliabilitet, etiska förhållningssätt, samt 

litteraturinsamling.     

3.1 Design  

Inom metodteori finns det både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder 

används med fördel då syftet med en studie är att uppnå kvantifierbara och statistiskt mätbara 

resultat.46 Enligt Denscombe lämpar sig och andra sidan kvalitativa studier sig bäst när syftet 

är att få reda på och att identifiera olika egenskaper, åsikter, erfarenheter och upplevelser om 

ett fenomen.47 En kvalitativ undersökning är, enligt Patel och Davidsson, ett sätt att upptäcka 

fakta genom att tolka och förstå svaren.48  

Med bakgrund av detta valdes en kvalitativ metod för att besvara denna studies syfte. I 

studien har kvalitativa och strukturerade intervjuer att använts. Enligt Bell, är intervjuer en 

tidskrävande metod, både i genomförande och analys.49 En kvantitativ undersökning uteslöts 

på grund av att studien strävar efter djupare förståelse av undersökningspersonernas situation, 

snarare än göra statistiska mätningar.     

3.2 Urval 

Nathalie och Peter Hassmén betonar vikten av att forskaren väljer respondenter utifrån 

specificerade kriterier. Inom ramen av dessa kriterier bör forskaren fråga sig vilka 

undersökningspersoner som kan bidra med ”så informationsrik och djup data som möjligt” till 

studien. Valet har skett utifrån urvalsmetoderna; bekvämlighets- eller tillgänglighetsurval, 

vilket innebär att urvalet är lättillgängligt för forskaren, samt handplockat urval, med fasta 

kriterium för att ge ett täckande resultat.50 Denna studies kriterium var att respondenterna 

behöver vara yrkesverksamma lärare i ämnet idrott och hälsa på högstadieskolor i nordvästra 

                                                 
46 N. Hassmén & P. Hassmén, 2008. Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm: SISU Idrottsböcker) 

Sid. 83 - 85 

 47 M. Denscombe, 2009. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

Samhällsvetenskaperna (Lund: Studentlitteratur) Sid. 232-233 
48 R. Patel & B. Davidsson, 2003. Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. (Lund: Studentlitteratur) Sid. 86 
49 J. Bell, 2006. Introduktion till forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur) Sid. 158 
50 N. Hassmén & P. Hassmén, 2008. Sid. 108-110 
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Götaland. Urvalet begränsades till fem stycken idrottslärare, på fem olika högstadieskolor i 

nordvästra Götaland. Anledningen till att studien avgränsats till nordvästra Götalandsregionen 

är för att inringa studien i ett lagom stort geografiskt område, som fortfarande kan bidra till ett 

variationsrikt innehåll.   

 Tabell. 1. Respondentbeskrivning med fiktiva namn 

 Födelseår Utbildning Nuvarande tjänst Yrkeserfarenhet 

Henry 1975 GIH, Stockholm 

(2003), idrott. 

80 %, idrott & hälsa 

åk. 3-9 

10 år 

Pether 1972 GIH, Stockholm 

(1999), idrott. 

100 %, idrott & hälsa 

åk. 6-9 

14 år 

Lisa 1975 utbildning (1997), 

förskolelärare. 

100 %, idrott & hälsa 

åk. 7-9 

10 år 

Kristina 1982 GU, Göteborg 

(2012), 

idrott/hemkunskap.  

70 % idrott & hälsa 

30 % hemkunskap 

åk. 4-9  

6 år 

Linn 1976 GIH, Stockholm 

(1998), idrott. 

100 % idrott & hälsa 

åk. 7-9  

15 år 

3.2.1 Bortfall 

Från början var tanken att studien skulle omfatta sex stycken idrottslärare i nordvästra 

Götaland. Studien fick dock ett bortfall, där respondenten inte kunde delta på grund av 

insjuknande. Då ingen annan på samma skola ville delta i hans ställe, uteblev denna skola helt 

från studien. Denne respondent hade en lång yrkeserfarenhet och det hade varit intressant för 

undersökningen att höra denne. Bortfallet kan ha påverkat resultaten i studien, eftersom hans 

ålder, utbildningsår och yrkeserfarenhet skiljer sig från övriga respondenter. 

3.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden består av tre olika teman med underfrågor som tagit form utifrån i studiens 

frågeställningar och de teorier dessa förankrats i. Tema två har i sin tur underteman med 

underfrågor. Intervjuguiden med dess exakta teman och frågor i uppsatsen som bilaga i 

studien.51  

Tema ett syftar till att ta reda på idrottslärarnas attityder till och erfarenheter av friluftsliv, 

samt om deras bakgrund eventuellt kan påverka och kopplas till hur de bedriver sin 

friluftsundervisning. Tema ett ska synliggöra idrottslärarna i denna studies habitus, för att se 

                                                 
51 Se Bilaga. 1 – Intervjuguide 



15 

 

om det i sin tur kan kopplas till hur deras friluftsundervisning bedrivs. Tema ett ska även ge 

en uppfattning om inre faktorer och om de påverkar hur studiens idrottslärare bedriver 

friluftsundervisningen.  

Det andra temat baseras på Lundgrens ramfaktorsteori och används även för att ta reda på om, 

och i så fall hur, hur idrottslärarna i denna studie anser att dessa ramar påverkar 

friluftsundervisningen. Tema två ger en uppfattning om yttre faktorer och om hur studiens 

idrottslärare uppfattar hur detta påverkar deras friluftsundervisning. 

Syftet med det tredje och sista temat är att undersöka det didaktiska arbetet kopplat till 

friluftsliv. Inom didaktiken återkommer de tre didaktiska frågorna; Vad, hur och varför vi 

undervisar om det vi gör?  Tema tre ska ge en uppfattning om; vad idrottslärarna inkluderar i 

friluftsundervisningen, hur de utformar den, samt varför de bedriver friluftsundervisningen på 

detta sätt.  

En koppling mellan intervjustudiens tre teman görs i analysen och det mest intressanta blir här 

att undersöka om, och i så fall hur, respondenternas attityder, erfarenheter och ramarna kan 

påverka det didaktiska arbetet med friluftsliv. Intervjuguidens teman fokuserar alltså både på 

inre och yttre faktorer som kan tänkas påverka friluftsundervisningen. 

3.4 Genomförande  

Kontakt med respondenterna togs via mejl med ett bifogat respondentbrev52, med all 

nödvändig information. Mejladresserna till idrottslärarna erhölls via skolans rektor eller 

expedition.      

Intervjuerna har skett vid fem olika dagar och tillfällen, genom personliga intervjuer vid de 

tider och platser som respondenterna önskat. De spelades in med mobiltelefon och har sedan 

transkriberats ordagrant i text. Detta ska, enligt Bell, säkerhetsställa citatens korrekthet och 

stärka studiens trovärdighet.53 Varje intervju pågick i cirka 30 till 40 minuter. 

Intervjuerna har bestått av öppna frågor, vilket innebär att det inte fanns några fasta 

svarsalternativ och att respondenterna fritt fått besvara på frågorna.  Att de fritt får besvara 

frågorna visar på en låg grad av standardisering. Respondenterna har fått besvara samma 

                                                 
52 Se Bilaga. 2 – Respondentbrev  
53 U.P. Lundgren, 1989. Sid. 166 
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frågor i samma ordningsföljd, vilket innebär en hög grad av strukturering.54 Några följdfrågor 

har tillkommit under intervjuerna. Intervjusvaren har sedan tolkats och sammanställts till ett 

resultat som sedan analyserats. 

3.5 Databearbetning  

Efter att alla inspelade intervjuer transkriberats, skrevs de ut för att bearbetas. För att få en 

god överblick av materialet har transkriberingarna lästs igenom noggrant. Transkriberingen 

för varje intervju varierade mellan fyra till fem sidor i text och alla intervjuer blev 

sammanlagt 22 sidor. För att strukturera och underlätta databearbetningen, samt skapa en 

helhetsbild, har alla respondenternas svar ordnats under studiens tre tema i olika dokument. 

Detta material har sedan sammanställs i en sammanfattande text som stärks med citat och 

redovisas i resultatkapitlet. Data som uppkommit under intervjuerna, men som inte varit 

relevanta för denna studie har sorterats bort och redovisas inte i resultatet. Materialet har 

sedan analyserats med hjälp av en teoriledd tematisk analys, som går ut på att materialet 

struktureras och analyseras utifrån bestämda teman som bygger på teoretiska ramverk.55 Detta 

för att eventuellt hitta några gemensamma mönster i respondenternas svar.      

3.6 Validitet och reliabilitet  

Ordet validitet kommer ursprungligen från senlatin och betyder giltighet och trovärdighet. 

Med validitet menas att det som mäts i studien är relevant och överensstämmer med vad 

studien syftar till, vilket Hassmén antyder med följande citat: ”Kort handlar begreppet om 

huruvida forskningen lyckats fånga det fenomen som var av intresse.”56 För att validera denna 

studie har intervjuguiden, innan genomförandet av intervjuerna, bearbetats väl, omformulerats 

och förtydligats, för att undvika onödiga misstolkningar som kan leda till att respondenten ger 

data som inte är relevant för denna studie. Under intervjun har frågor förtydligats och 

omformulerats ifall respondenter misstolkat eller ”svävat iväg”. Att respondenterna 

handplockats utifrån specifika kriterium för att kunna ge tillräckligt och relevant data, är 

också en faktor som påverkar studiens validitet.  

Begreppet reliabilitet kan översättas med ordet tillförlitlighet, vilket i forskningssammanhang 

betyder; studiens tillförlitlighet, upprepbarhet och pålitlighet. Hög grad reliabilitet innebär att 

                                                 
54 M. Denscombe, 2009. Sid. 233-234 
55 N. Hassmén & P. Hassmén, 2008. Sid.349-350 
56 Ibid. Sid. 405 
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bland annat att en studies tillvägagagångssätt kan upprepas, samt att respondenterna svarar 

uppriktigt om sina tankar och upplevelser.57 En utförlig metodbeskrivning har gjorts med 

syfte att någon ska kunna upprepa undersökningen vilket ökar reliabiliteten. En studie som 

denna är både ekonomiskt- och tidsbegränsade, urvalet och den geografiska avgränsningen är 

anpassat därefter. En liknande undersökning; på skolor med samma förutsättningar som i 

denna studie, i samma geografiska område och tätt efter den första undersökningen, skulle 

eventuellt kunna ge ett liknande resultat. Resultatet av en studie som denna påverkas dock av 

många faktorer och kan ge varierade resultat mycket mellan olika; geografiska områden, 

kommuner, skolor, idrottslärare, och så vidare.  

3.7 Etiskt förhållningssätt  

Intervjuerna har skett med utgångspunkt från Denscombes rekommendationer om etiska 

förutsättningar i genomförande av intervjuer. Han menar att intervjuer alltid ska vara en 

överenskommelse mellan forskaren och respondenten. Hänsyn togs till Denscombes fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.58  

Den första kontakten med respondenterna har skett via mejl. Vid denna kontakt tilldelades 

samtliga respondenter ett respondentbrev med information om studien och intervjun. Sedan 

fick de ta ställning till huruvida de vill delta i intervjun eller inte, i enlighet med 

informationskravet.  

Respondenterna gav tillåtelse att nämna deras; kön, ålder, utbildning, antal år som 

idrottslärare och deras nuvarande yrkestjänst. Dessa frågor besvarades under intervjuns 

inledning, men finns inte med i intervjuguiden. När det blev bekräftat att de ville delta i 

undersökningen, fick respondenterna bestämma vilken dag, tid och plats, som passade dem 

bäst. Detta för att intervjuerna ska ske på deras villkor, enligt samtyckeskravet. Detta ska 

enligt Patel och Davidsson vara bra för att skapa en trygg och bekväm miljö för 

respondenten59. Denscombe betonar vikten av att intervjuer sker i en miljö där respondenten 

känner sig bekväm.60  

                                                 
57 N. Hassmén & P. Hassmén, 2008. Sid. 403 
58 M. Denscombe, 2009. Sid. 193-205  
59 R. Patel & B. Davidsson, 2003. Sid. 93 
60 M. Denscombe, 2009. Sid. 225 
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Det klargjordes det för respondenterna att intervjun är konfidentiell, vilket innebär att det 

endast är jag som forskare som vet vem som svarat vad, men att ingen information som kan 

avslöja respondenternas identitet kommer tillhandahållas för obehöriga. Det klargjordes för 

respondenterna att de i studien kommer att tilldelas fiktiva namn, samt att skolans, ortens eller 

andra namn som framkommer under intervjuerna kommer att avrapporteras. Samtliga 

respondenter tillät att intervjun spelades in och vid intervjun informerades de tydligt om när 

inspelningen startades. Det klargjordes också att inspelningen behandlas konfidentiellt, enligt 

konfidentialitetskravet.  

Respondenterna lovades, med hänsyn till nyttjandekravet, att allt insamlat material under 

intervjuerna endast kommer att nyttjas i detta forskningssammanhang och inte för icke-

vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk.  

3.8 Litteraturinsamling  

För att hitta relevant litteratur och tidigare forskning gjordes först en osystematisk sökning, 

vilket innebär en sökning på bibliotek och internet efter forskning som rör problemområdet. 

Efter detta gjordes en kedjesökning, vilket betyder att källorna söktes utifrån tidigare 

författares och forskares källhänvisningar, samt användning av referenser som varit relevanta 

för denna studie.61  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 R. Nyberg, 2000. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar (Lund: Studentlitteratur) Sid. 164-165 
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4 Resultat 

I detta kapitel beskrivs varje intervjuperson och det som framkommit om 

friluftsundervisningen vid intervjun, utifrån uppsatsens tre frågeställningar. 

Intervjubeskrivningen följs av en tematisk analys av alla intervjuer, också denna utifrån 

uppsatsens tre frågeställningar.  

4.1 Intervjubeskrivning  

Nedan presenteras varje intervju, person för person. Intervjubeskrivningarna har delats in i 

stycken, i följande ordning; en presentation av läraren, lärarens erfarenheter och attityder, 

lärarens tankar kring konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramar, samt lärarens 

didaktiska tillvägagångssätt.     

4.1.1 Henry  

Henry är 38 år och har studerat till i idrottslärare vid GIH i Stockholm.  Han har arbetat som 

yrkesverksam idrottslärare på samma skola i tio år och arbetar nu 80 procent i ämnet idrott 

och hälsa för elever från årskurs tre till nio.  

Henry beskrev sig ha en positiv bild, erfarenheter och upplevelser av friluftsliv. Han beskriver 

friluftsliv med följande ord: ”Det handlar om att vara ute i skogen och upplevelsen. Om att få 

erfarenhet och kunskap för att kunna uppleva naturen på bästa möjliga sätt”. Han uttrycker 

också att han inte vill koppla ihop tävlingsverksamhet med det han kallar ”rent friluftsliv”, 

men han vill ändå påpeka att det finns friluftsaktiviteter som innefattar tävling, såsom 

orientering. Han valde att referera till en lärare som gjort intryck på honom under sin 

utbildning vid GIH angående friluftsliv: ”Åk ut i skogen, sätt er ner och ta det lite lugnt”. Här 

menade han att idrottslärare lägger för mycket fokus på att elever ska vara så fysiskt aktiva 

som möjligt under lektionerna, och riskerar i och med det att glömma bort själva upplevelsen. 

”Man behöver inte göra så mycket, utan bara sitta runt en eld tillsammans och ha det gôtt. Det 

är ju upplevelsen man vill åt!” Om sina egna erfarenheter säger Henry: ”Jag kan väl tycka att 

jag har haft positiva erfarenheter av det, men sen har jag inte fortsatt med det på egen hand”. 

Han förklarar att han är uppvuxen vid skogen och att det ”… var en naturlig lekplats” för 

honom som barn. Han berättar vidare att det först var i lumpen som han fick mycket 

kunskaper om att överleva och leva i naturen, men att ”… det handlade egentligen mer om 

överlevnad än om just friluftsliv”. Det var vid utbildningen på GIH han fick uppleva friluftsliv 
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och möjlighet att prova på och lära sig om många olika friluftsaktiviteter, ”Vi hade ju väldigt 

mycket i utbildningen måste jag säga”. Numera är han mest ute på korta turer i närskogen 

med sin familj och plockar svamp, bär och fikar. Ifrån sin egen skolgång minns han endast att 

de hade någon friluftsdag, men att de inte ägnade sig åt friluftsliv då. ”På högstadiet var det 

nog inte så vansinnigt mycket alls faktiskt, där minns jag ingenting”, han tror att det varit ett 

område som varit lågprioriterat väldigt länge. 

Henry tycker att området friluftsliv och utevistelse, i det centrala innehållet för den nya 

kursplanen i idrott och hälsa, har förtydligats och specificerats gentemot den förra. Han anser 

att den är realistisk och genomförbar, samt ”… är rättvisare och sätter krav på läraren att vara 

med allround”. Följande citat summerar hans tankar om hur förändringen i kursplanen har 

påverkat friluftundervisningen på hans arbetsplats:  

När det nya kom gjorde vi ett nytt koncept med sju tydliga områden och satsa mycket mer på rent 

friluftsliv, så jag skulle säga att den påverkat oss här stort i alla fall. Man kan inte förbise friluftsliv 

längre, det står klart och tydligt att det ska genomföras. 

Beträffande timplanen anser Henry att de 120 minuter klasserna ska ha i veckan, är jämt 

fördelade på två lektionerna. Han saknar dock att ha en kort (40 minuter) och en lång (80 

minuter) lektion som de hade haft förra året, vilken han såg positivt på: ”Detta tyckte jag var 

bra och då kunde man väva ihop lektioner, till exempel gå igenom något om friluftsliv på den 

korta lektionen och praktisera det på den långa”. Vidare menar han att idrottslärarna, till viss 

del, har chans att påverka timplanens utformning. Till ”renodlat friluftsliv” avses cirka två 

veckor på ett läsår, men Henry menar att de håller på att utveckla det. Sedan nämner han att 

de har ”skridskor, orientering, isvak och utevistelse” utöver de två veckorna, samt friluftsliv 

som tillval i elevens val, där han ansvarar tillsammans med träslöjdsläraren.  

Skolans allmänna materiella och miljömässiga förutsättningar ser Henry positivt på. Han 

hävdar att de har mycket gammalt, men har på senare år kunnat köpa in mycket nytt. De har 

två idrottshallar, en grusplan, och skog i direkt anslutning till skolan, så närmiljön är han 

mycket nöjd med. Om de fysiska ramarna relaterat till friluftsliv säger Henry: ”Jag skulle säga 

att vi har goda förutsättningar och kan köpa in olika saker och har skogen och sjön så nära 

inpå. Det som behövs är mer tid.”. På senare år har de köpt in en uppsättning; ”… stormkök, 

kåsor, lite ryggsäckar, sittunderlag, isborr och -dubbar” på skolan. 

Under de två veckorna med friluftsundervisning undervisar Henry i; eld med säkerhet och 

vedinsamling, klädsel, packning, stormkökshantering, allemansrätten, och trefot. Angående 
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undervisningsmetoder under denna period säger Henry följande: ”Vi har praktiskt och 

teoretiskt, film och övningar, både inne och ute”. Bakgrunden till ovanstående valda 

aktiviteter och undervisningsformer, beskriver Henry, med att han vill nå ut till så många 

elever som möjligt, samt bjuda på ett variationsrikt innehåll. Han strävar efter att alla sinnen 

ska stimuleras genom att se, prova på, känna, erfara och uppleva för att få djupare kunskap.  

 

4.1.2 Pether  

Pether är 41 år och utbildade sig till idrottslärare vid GIH i Stockholm. Han är även behörig 

lärare i biologi. Han har arbetat som idrottslärare i 14 år och arbetar nu 100 procent, med 

idrott och hälsa, vid en högstadieskola med årskurserna sex till nio.  

Fenomenet friluftsliv valde Pether att beskriva kort och koncist: ”Det är ganska enkelt tycker 

jag, det handlar om att få uppleva, använda alla sinnen i aktiviteter utomhus”.  Om sina egna 

erfarenheter säger han såhär: ”Man har ju haft många positiva upplevelser från när man var 

liten till det man är vuxen, så är det ju”. Han beskriver vidare att naturen varit hans 

träningsarena genom åren och att han gått en del klätterkurser. Han är mycket ute med sin 

familj i skogen och de ägnar sig mycket åt att paddla kanot, samt betonar vikten av ”… att 

skapa en relation till naturen”. Han nämner att han i lumpen fick lära sig om att hantera 

nödsituationer och vilka påfrestningar man klarar av i naturen, vilket har medfört att han 

känner sig tryggare i att vara ute med större grupper, samt att lita på sin kompetens att hantera 

olika situationer som kan uppstå. Utbildningen på GIH, menar han, gav ”en gedigen 

utbildning” inom friluftsliv och de var ute under vinter, vår, sommar och höst på olika 

friluftsäventyr.  

Friluftsundervisningen genom sin egen skolgång beskriver han med följande ord:  

Orientering hade vi ju en del, men just det att vara ute på naturens villkor gjorde man inte vad jag kan 

minnas. Man hade väl någon aktivitetsdag såhär på vintern där man var ute och åkte skidor, men just det 

här med att laga mat, det kan jag inte påminna mig om att vi gjorde, inte i grundskolan och inte i 

gymnasiet heller för den delen. 

Ämnesområdet friluftsliv och utevistelse har, enligt Pether, blivit tydligare och han anser att 

friluftsliv har lyfts fram mer, som ett av tre huvudmoment. ”Det tycker jag är positivt, för 

förut var det lite mer diffust. […] Den är absolut genomförbar och realistisk”, säger han om 

den. Han menar vidare att det egentligen inte är så stor skillnad i innehållet i kursplanen för 
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idrott och hälsa i LGR.11 och LPO.94, men den kanske blir lättare att följa i och med att den 

har strukturerats och förtydligats i dess formalia. Kursplansförändringen har därför inte 

påverkat Pethers friluftsundervisning, utan han ”… har alltid försökt lyfta friluftsliv”. 

Pether anser att det är ”förödande” att idrottsämnet får så lite tid, om man ser till hur 

samhällsutvecklingen ser ut idag, ”Mer idrottstimmar skulle väl behövas som en kontrast mot 

den utveckling samhället har idag…”, säger han. Alla elever i årskurs sju till nio har två 

lektioner i veckan, som är 55 minuter långa och han anser att man hinner genomföra 

friluftsundervisning på den tiden utan problem. På ett läsår har eleverna nio till tio veckors 

friluftsliv. Till friluftslivsveckorna räknar han de fem punkter som står under ämnesområdet 

friluftsliv och utevistelse i kursplanen.  

När Pether pratar om skolans fysiska förutsättningar fokuserar han på vad han saknar på 

skolan; en mindre gymnastikhall, en simhall och en ishall, men saker som madrasser och 

bänkar tycker han att de har gott om. Vidare berättar han att han är nöjd med en klättervägg 

som de försåg idrottshallen med på hans initiativ. Om närmiljön säger han såhär: ”Närmiljön 

är ju i alla fall jättebra, vi har nära till både vatten och skog”. När det kommer till 

friluftsmaterial har Pether utvecklat ett samarbete med ett företag som fokuserar sig mot 

turism, ”… där kan vi hyra kanoter, trangiakök och annat friluftsmaterial till ett bra pris”, 

säger han. Han vill ändå hävda att det samarbetet skulle kunna utvecklas ytterligare. Han 

saknar en uppsättning kläder och utrustning att låna ut till elever som inte har det. Han 

sammanfattar det hela med följande citat: ”I slutändan handlar allt om pengar, inte pedagogik. 

Det är pengarna som begränsar oss”.  

Pether beskriver friluftsaktiviteterna eleverna gör i undervisningen som något naturligt. De 

stora momenten som de fokuserar mot ifrån sjuan till nian är; ”… kanotpaddling, vandring, 

allemansrätten, matlagning med trangiakök, hur man gör upp eld, sjukvård, utrustning, hur 

man klär sig, packar och förbereder sig”. På hösten i årskurs nio får eleverna visa sina 

kunskaper i ett större friluftsäventyr som inkluderar, övernattning, vandring, paddling, 

dressintrampning. På vintern blir isfiske, issäkerhet, isvak och skridskor aktuellt, eftersom 

skolan ligger belägen så nära vatten. Valen av aktiviteter motiverar han med följande citat: 

”… det är det vi kan ha här och det vi kan göra bra, sen handlar lite om vad personalen har för 

spetskompetens och intressen”. 
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Undervisningsformerna består till större delen av praktiskt arbete utomhus, men om klädsel, 

packning och säkerhet, har han genomgångar och visar. Han anser att det de gör och hur de 

gör det svarar mot de mål och krav som finns i skolans styrdokument.  

 

4.1.3 Lisa 

Lisa är 38 år och har nu arbetat som idrottslärare i tio år. Hon arbetar 100 procent och 

undervisar i ämnet idrott och hälsa på en högstadieskola med årskurserna sju till nio. Lisa är i 

grunden utbildad förskolelärare och har ingen idrottslärarutbildning.  

Lisa beskriver friluftsliv och betonar att det handlar om att vara utomhus, samt upplevelsen 

med att vara utomhus. Hon var aktiv i scouterna till och med arton års ålder, men har inte 

fortsatt med friluftsliv efter det på grund av att hon prioriterat annat. När hon gick i skolan 

minns hon inte något friluftsliv från idrottsundervisningen och nämner endast en skidresa med 

klassen. Följande citat summerar hennes erfarenheter av friluftsliv, där hon uppger en positiv 

bild; ”Jag har fått med mig så mycket på grund av att mina föräldrar var scoutledare, det 

passade verkligen mig som inte gillar det där med tävling och jag hade så kul, men tyvärr 

fortsatte jag inte med det sen”.  

Angående friluftsliv och utevistelse i LGR.11 säger Lisa såhär:  

Jag tycker att den blev lättare och följa med det nya, mer konkret. Jag känner att det är mycket lättare att 

få in det i verksamheten när det är så pass tydligt som det faktiskt är nu, så jag är nöjd med det nya. 

Hon förklarar vidare att de inte haft så mycket friluftsliv tidigare, så det tar tid att bygga upp 

friluftsundervisningen. Hon menar att de behöver några ”inkörsår” och samla på sig material.  

Timplanen är Lisa inte nöjd med: ”Den är jättedålig just nu, några har en kort lektion och en 

som är lite längre och några har 55 minuters lektioner”. Hon anser inte att hon hinner samla 

klassen, ta sig ut och genomföra något bra på 55 minuter och menar att det skulle behövas 

dubbelpass när det är friluftsliv. Av ett läsår ägnas cirka 4 veckor åt ”rena friluftslivsveckor” 

som sprids ut på vinter och vår. Vidare, menar Lisa, att andra delar ”är inne och nosar på 

friluftsliv”, såsom utelek, isvett, nödsituationer och orientering, utöver de fyra veckorna.    

Materialmässigt tycker Lisa att de haft möjlighet att köpa in en del nytt och haft ett nytänk på 

skolan. Hon är även nöjd med miljö och lokaler och berättar att de har skogen precis i 

anslutning till skolan, ”Närmiljö och lokaler har vi nog bättre än många andra skolor”. Hon 
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anser att de har allt basmaterial för friluftsliv, men hon saknar ett hållbart läger i anslutning 

till skolan som de kan nyttja och menar att andra skolor och verksamheter i kommunen skulle 

kunna ha användning av ett sådant läger. Hon menar även att hon som gammal scout kanske 

har höga krav på material, ”Jag har en bild och en dröm i huvudet av det jag har sett förut och 

om hur jag skulle vilja ha det. Så jag är på gång i huvudet, men tidsmässigt och pengamässigt 

är jag inte alls med”. 

Lisa menar att det inte hinner med så mycket mer än det de gör. Hon lägger vikt vid 

allemansrätten, flerskiktsprincipen, matlagning, eldning, ”Vi gör det vi kan och hinner med”. 

De har lite teoretiskt, men Lisa strävar mot att de ska ha så mycket praktiskt som möjligt. 

”Alltså sitta och se någon film om friluftsliv blir bara galet. Uppleva så mycket som möjligt 

och hellre hinna med mindre. … Helst skulle jag vilja ha 100 procent praktiskt med friluftsliv, 

men det går ju inte fullt ut”, säger hon. Valet av aktiviteter och undervisningsformer menar 

hon att fokus ska ligga på upplevelsen, men att hon begränsas av tre huvudfaktorer; tid, 

pengar och förutsättningar, och anser att de utifrån detta inte kan göra så mycket mer.  

 

4.1.4 Kristina  

Kristina är 31 år gammal. Hon har nyligen utbildat sig till lärare i ämnena hemkunskap och 

idrott och hälsa, vid Göteborgs Universitet (GU). Innan hon påbörjade sin lärarutbildning 

arbetade hon som idrottslärare i 5 år. Hon arbetar nu 100 procent och av dessa undervisar hon 

70 procent idrott och hälsa och resterande 30 i hemkunskap.  

Kristina förklarar att det hon anser att friluftsliv är ”att vara ute i naturen, men också veta vad 

för rättigheter och skyldigheter man har ute i naturen”. Hon menar också att det handlar lite 

om att kunna överleva i naturen med naturens resurser och på naturens villkor. På 

idrottslärarutbildningen vid GU var de på en längre vandring och utövade vinterfriluftsliv. 

Själv paddlade hon mycket kanot förr, men numera är hon mest ute med familjen på korta 

turer i skogen. Från grundskolan minns hon inte att de gjorde något som hon kopplar till 

friluftsliv, förutom orientering och någon enstaka idrottsdag. I gymnasiet gick hon ett 

turistgymnasium, där de enligt henne, genomförde många frilufts- och överlevnadskurser.  

Hon tycker att det är bra att friluftsliv lyfts fram mer i kursplanen och tror att det medfört att 

idrottslärare arbetar mer med det. Men hon anser ändå att den fortfarande är ganska diffus och 

tolkningsbar:  
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Den är ju ganska konkret, men kanske inte så konkret som det lät att skolverket ville att den skulle vara 

eller ville få det att låta som att den skulle vara. Men den är ju betydligt mer konkret än LPO.94, vilket ju 

inte var så svårt. Till viss del är det ju bra att den är tolkningsbar, men inte alltför mycket, eftersom det 

inte ska spela någon roll vart man har gått i skolan.  

Vidare menar hon att friluftslivets framlyft i LGR.11 bidragit till förändring i arbetet med 

friluftsliv, och hon anser att de lägger större vikt vid det och arbetar mer med det nu: ”… 

friluftsliv tas på större allvar än tidigare”.  

Där Kristina arbetar har eleverna två lektioner i veckan som är 60 minuter långa, detta tycker 

hon är helt lagom och är nöjd med det. Området friluftsliv får ungefär två veckor på hösten, 

samt en övernattning för niorna och ungefär två veckor på våren, samt en längre vandring för 

åttorna. Orienteringsmomentet är inte inräknat i dessa veckor. 

Kristina tycker att de har bra material och förutsättningar i skolan och i kommunen. ”Skog 

finns ju ganska nära så jag tror nog att man kan hinna ta sig dit under en lektion, vattnet kan 

man ta sig med buss så det blir ju en ekonomisk fråga”. Hon anser inte att hon saknar något 

material, men hon skulle föredra att ha skogen ännu lite närmare.  

I undervisningen inkluderar Kristina följande aktiviteter och moment; ”... paddling, vandring, 

klädsel, vindskydd, allemansrätten, orientering, säkerhet och matlagning”. Eleverna ser på 

film om klädsel, utrustning och allemansrätten, övar utomhus, i skolans närmiljö, på att slå 

upp vindskydd och hantering av stormkök. ”Det är inte bara praktisk, utan det är lite olika 

undervisningsmetoder”, säger hon. Hon anser att det de gör svara mot de krav som finns i 

kursplanen om friluftsliv, samt att bjuda på ett variationsrikt innehåll och undervisning, för att 

nå ut till så många elever som möjligt.  

Den övernattningen niorna får göra ger ju dom möjlighet att visa att de klarar av att planera, organisera 

och genomföra friluftsaktiviteter. Sen tycker jag att det är viktigare än någonsin att eleverna får möjlighet 

att vara ute och uppleva naturen.  

Hon påpekar också att hon värderar allemansrätten och orienteringen högt och ser det som 

grunden till friluftsliv, till bevarandet av vår kultur och natur, samt natursäkerhet. Samtidigt 

anser hon att det är viktigt att kunna orientera efter kartor även i andra sammanhang. 
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4.1.5 Linn 

Linn är 37 år och utbildade sig till idrottslärare vid GIH i Stockholm. Hon arbetar nu 100 

procent på en högstadieskola med årskurserna sju till nio och undervisar endast i ämnet idrott 

och hälsa. Hon har varit yrkesverksam på denna skola i tio år, men jobbade dessförinnan på 

en skola i norra Sverige.  

Linn beskriver friluftsliv: ”Friluftsliv för mig, det är ju att vara ute i skog och natur, om att 

slappna av och släppa vardagsstressen”.  Hon anser att hon fick mycket goda erfarenheter av 

friluftsliv i utbildningen vid GIH och sedan att hon berikat sina erfarenheter och kunskaper 

genom undervisningen av friluftsliv på skolan. Kortare skogsturer är aktuellt för Linn, det 

anser hon är rofullt och gör det för att ”… rensa skallen ibland”. Från sin egen skolgång 

minns hon endast att de haft orientering, samt varit ute på vinterdagar, då de åkte skridskor 

och skidor. Hon syftar på grundskolan när hon pratar om detta och säger: ”Vi hade inget rent 

friluftsliv som jag kommer ihåg och inget liknande det vi erbjuder här”.  

Hon ser positivt på att området friluftsliv och utevistelse blev en av de tre huvudpunkterna i 

kursplanens centrala innehåll, eftersom hon tror att det inte är något som ungdomar idag är så 

bekanta vid och behöver ha mer av. Hon menar också att hon upplevt att högre krav på 

verksamheten och elever oftast möts upp.  Hon anser också att den är tydlig: ”Den är konkret 

tycker jag. Jag har inga som helst problem att tyda den och det funkar bra här”, men menar att 

förändringen i kursplanen inte påverkat friluftsundervisningen där hon jobbar. ”Man kan väl 

säga att vi låg lite före vår tid här, det var inget nytt för oss om friluftsliv när det nya kom, jag 

har varit med och jobbat med det i många, många år nu”, säger hon.  

Linn vill att eleverna ska ha mer idrott i skolan, nu har de två, 60 minuters lektioner i veckan. 

Hon tycker att det kan bli stressigt när de har friluftsliv, trots sina goda förutsättningar. När 

det gäller de andra områdena tycker hon att det är lagom med 60 minuter, det är just friluftsliv 

som det skulle behövas en kort och en lång lektion. Hon har ungefär tio veckors friluftsliv på 

ett läsår, då är friluftsliv på höst, vinter, vår, och orienteringen inkluderad. ”Jag kan känna att 

jag skulle vilja haft ännu mer på hösten”, säger hon.  

Linn förklarar att de fysiska förutsättningarna på skolan är bra, i jämförelse med sin förra 

arbetsplats. Friluftsmaterial anser hon att de har gott om. De kan förse eleverna med stormkök 

och annat basmaterial. Sedan beskriver hon ett välutvecklat samarbete med ett turistföretag 

som bidrar med material, kanoter och nyttjande av en friluftsanläggning för en billig peng. 

Detta beskriver hon som ”… värdefullt för våran verksamhet, det är en ganska häftig 
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lektionssal”. Det hon saknar mest är en simhall, samt extra sovsäckar, liggunderlag, och 

ryggsäckar att låna ut till elever.  

Närmiljön är hon också nöjd med: ”Vi har 50 meter ner till vattnet så vi kan paddla kanot på 

en lektion bara. Vi är nog väldigt bortskämda på det viset”. Hon beskriver också att de lätt kan 

ta sig till skogen. Hon beskriver också att de till och har haft ett samarbete med ett 

turistgymnasium från en annan kommun, där gymnasieelever fått praktisera olika 

friluftsaktiviteter med hennes elever: ”När vi gjort så har det fungerat väldigt bra och det 

gynnar ju båda parterna”. Detta är ett samarbete som hon skulle kunna tänka sig att utveckla 

ytterligare.  

Linn väljer att ha med momenten: ”paddling, vandring, matlagning, eldstäder, hur man 

packar, klär sig, orientering, allemansrätten, vinterfriluftsliv, isvak, nödsituationer, och 

övernattning” i sin friluftsundervisning. Hon anser att eleverna i och med dessa aktiviteter får 

möjlighet att prova på en mångfald av friluftsaktiviteter. Vid det slutgiltiga friluftsäventyret i 

årskurs nio, som innefattar kanotpaddling, vandring, dressintrampning och övernattning, får 

eleverna praktiskt visa sina kunskaper kring friluftsliv och att de får chans att nå de högre 

kunskapskraven. 

För några år sedan hade hon och en kollega utarbetat en friluftsplan som eleverna skulle 

genomföra från årskurs sex till nio. Denna fick läggas ner på grund av att de fick för dåligt 

ekonomiskt stöd. Hon ansåg sig se stora skillnader, kunskapsmässigt, mellan de elever som 

fick fullfölja planen och de som inte fick möjlighet att göra det och menade att de andra inte 

fick samma utbildning eller förutsättningar. ”Tråkigt att inte få fortsätta med ett koncept som 

verkligen funkat bra. Det är en häftig känsla att vara ute med 100 ungar och att allt fungerar 

bra och inte behöver känna sig ett dugg orolig”, säger hon.  

”Vi försöker fortfarande ha en röd tråd genom det hela”, säger Linn och förklarar att det 

fortfarande finns progression i arbetet med friluftsliv. För de yngre är det en del presentationer 

med PowerPoint och film om olika delar. Teorin sker både inne och ute och repeteras varje år. 

Eleverna testas genom teoretiskt prov om allemansrätten i de yngre åldrarna. Efter 

friluftsäventyret i nian får eleverna skriva en liten rapport som ska inkludera reflektioner om; 

friluftsliv, vad de gjort, allemansrätten och upplevelsen. Innan orienteringen gör de också ett 

teoretiskt prov. Hon känner att idrottslärarna kanske kan backa lite och låta eleverna ta mer 

eget ansvar över planeringen och menar att lärarna är väldigt tydliga och strukturerade nu: ”Vi 

skulle nog behöva backa i nian och låta eleverna ta ansvaret själva, det tror jag de fixar” och 



28 

 

återkopplar till det här med att ”sätta ribban högt”. Hon menar att det de gör i undervisningen 

främst är anpassat till de fysiska ramarna som finns och att hon vill ge eleverna utmaning och 

visa att de kan klara av det. ”När vi gjort friluftsliv visar det sig oftast att det är det som 

uppskattats mest av alla områden vi gör”, avlutar hon med.   

4.2 Analys 

Nedan analyseras ovanstående material tematisk, vilket innebär att materialet kategoriseras 

och analyseras utifrån; erfarenheter och attityder, ramar och didaktiska tillvägagångssätt. 

Varje analysdel inleds med en tabell följt av en tolkning av resultatet.  

4.2.1 Analys av attityder och erfarenheter 

 Tabell. 2. Idrottslärarnas syn på vad friluftsliv innebär  

Friluftsliv Henry Pether Lisa Kristina Linn 

Friluftsliv handlar 

om… 

Naturen Utomhusaktiviteter Utomhus Naturen Skog & natur 

Upplevelse Upplevelse Upplevelse Överlevnad Slappna av 

Kunskap Använda alla 

sinnen 

 Rättigheter & 

skyldigheter i 

naturen 

Släppa 

vardagsstressen 

 

Respondenterna har en liknande syn på friluftsliv, och menar att det främst handlar om 

naturmöte och upplevelse. Kristinas syn skiljer sig från de andra då hon betonar att friluftsliv 

handlar om överlevnad på naturens villkor, samt rättigheter och skyldigheter i naturen, snarare 

än om upplevelsen. En tolkning av det kan vara att hon gick på ett turistgymnasium, där de 

hade mycket friluftsliv och gick överlevnadskurser, vilket kan ha påverkat hennes syn på 

friluftsliv. Linn talar också om friluftsliv som rekreation för människan, vilket kan kopplas till 

hennes egna erfarenheter där hon själv ”tömmer skallen” genom skogsturer.  
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 Tabell. 3. Idrottslärarnas erfarenheter genom sin egenskolgång 

 Henry Pether Lisa Kristina Linn 

Grundskolan Inga Inga Inga Inga Inga 

Friluftsdagar Ja Ja Framkom ej Ja Ja 

Orientering  Ja Framkom ej Ja Ja 

Gymnasiet Inga Inga Framkom ej Mycket friluftsliv 

Turistgymn. 

Framkom ej 

Övrigt   Klassresa - skidor   

 

Det visar sig tydligt i undersökningen att idrottslärarna inte anser sig haft friluftsliv genom sin 

egen skolgång, med undantag från Kristina som gick gymnasieutbildning fokuserat mot 

turism. De pratar mest om idrottsdagar utan friluftsliv, och tre av respondenterna nämnde att 

de hade orientering som del av friluftsliv. 

 

 Tabell. 4. Idrottslärarnas erfarenheter i senare år 

 Henry Pether Lisa Kristina Linn 

Positiva erfarenheter Ja Ja Ja Ja Ja 

Skogsvistelse på fritiden Ja Ja Framkom ej Ja Ja 

Idrottslärarutbildningen Ja Ja Inga Ja Ja 

Övriga erfarenheter Lumpen Lumpen 

Paddla kanot 

Klätterkurs 

Scouterna Paddlat kanot Sin egen 

undervisning 

 

Erfarenhetsmässigt skiljer det sig inte heller så mycket åt respondenterna emellan. Alla menar 

att deras erfarenheter och upplevelser varit positiva. Det som främst skiljer sig är att männen i 

studien fått erfarenheter genom ”lumpen” och att Lisa inte fått några erfarenheter genom 

idrottslärarutbildning. Hon har dock varit aktiv i scouterna genom sin barn- och ungdom. Det 

verkar inte som om respondenterna fortsatt med aktivt friluftsliv på fritiden, efter sin 

utbildning, med undantag för Pether, som paddlar kanot och klättrar på sin fritid. Linn nämner 

också sin friluftsundervisning som erfarenhet. Respondenterna har tillbringat och tillbringar 

numera delar av sin fritid med skogsvistelser, med aktiviteter som att plocka svamp, bär, 
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umgås med familjen eller promenera. Detta framkom inte under Lisas intervju, men som scout 

kan en tolkning vara att även hon, åtminstone tillbringat tid i skogen. 

Generellt sett verkar respondenterna ha positiva erfarenheter och uppskattningsvis många 

friluftsuppleveler. De verkar också ha en liknande syn och relativt liknande erfarenheter av 

friluftsliv, både på fritiden, från lärarutbildningen och genom sin egen skolgång. Lärarna 

verkar inte ha haft några större erfarenheter av friluftsliv genom sin egen skolgång, med 

undantag för friluftsdagar och orientering. De verkar har fått sina erfarenheter på senare år 

och visar sig ha en positiv attityd till friluftsliv. Sammantaget visar resultaten av idrottslärarna 

i denna studie, till övervägande del, har liknande attityder och erfarenheter kring friluftsliv. 

 

4.2.2 Analys av konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramar 

 Tabell. 5. Idrottslärarnas uppfattning om konstitutionella ramar  

 (Friluftsliv och utevistelse i Lgr 11)  

 Henry Pether Lisa Kristina Linn 

Tydlig Ja Ja Ja  Ja 

Realistisk Ja Ja Framkom ej Ja Framkom ej 

Friluftsliv Lyfts fram Lyfts fram Lyfts fram Lyfts fram Lyfts fram 

Påverkat 

undervisningen 

Stor påverkan Ingen påverkan Stor påverkan Har påverkat Ingen påverkan 

Specifikare  Ja Ja Framkom ej Framkom ej Framkom ej 

Lättare att följa  Ja Framkom ej Ja Ja Framkom ej 

Övrigt  

 

Samma innehåll 

som LPO.94 

Nöjd med det 

nya 

Fortfarande lite 

diffus & 

tolkningsbar 

 

Positiv 

förändring 

 

Idrottslärarna har en relativt likvärdig syn på kursplanens centrala innehållsområde friluftsliv 

och utevistelse. Återkommande ord från intervjuerna är konkret, tydlig och mer specificerad, 

än föregångaren LPO.94. Alla idrottslärarna nämner att friluftsliv fått ett större fokus i den 

nya kursplanen och verkar nöjda med det. Däremot är anser Kristina att kursplanen 

fortfarande är aningen diffus, men tycker också att den blivit betydligt bättre. Majoriteten 
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anser att det som står är realistisk, genomförbart och lättare att följa. Däremot har övergången 

från den gamla till den nya kursplanen haft olika effekt på olika skolor.  

På två av skolorna har inte övergången påverkat friluftsundervisningen alls eftersom de anser 

att de arbetat på ett sätt som redan uppfyller mål och krav som kommit med LGR.11. Pether 

menar att han alltid lyft friluftsliv och att innehållet är detsamma som i LPO.94, fast det har 

konkretiserats och Linn förklarar också att de på hennes skola arbetat mycket med friluftsliv i 

många år innan införandet av nya kursplanen. Övriga tre idrottslärare menar att övergången 

påverkat deras friluftsundervisning mycket. Både Henry och Lisa beskriver att den nya 

kursplanen bidragit till en stor förändring i friluftsluftundervisningen, från att nästan inte ha 

haft något sedan tidigare. Även Kristina tycker att man börjat arbeta mer med friluftsliv efter 

att den nya kursplanen trädde kraft.  

 

 Tabell. 6. Idrottslärarnas uppfattning om organisatoriska ramar  

 (timplan & tid avsedd till friluftsundervisning) 

 Henry Pether Lisa Kristina Linn 

Lektionstid 120 min, jämt 

fördelad 
2x55 min 

120 min, ojämnt 

fördelad 
2x60 min 2x60 min 

En kort/en lång 

lektion/veckan 
Bra Framkom ej Dåligt Framkom ej Bra 

Uppfattning om 

timplanen 

Vill ha en kort 

och en lång 

lektion 

Mer 

idrottstimmar 
Missnöjd Nöjd Mer idrottstimmar 

Förändringens 

påverkan av 

friluftsundervisningen 

Stor påverkan Ej påverkan Stor påverkan påverkar Ej påverkan 

Tid till friluftsliv/läsår 2 v. 9-10 v. 4 v. 4 v. 10 v. 

Orientering mm. 

medräknat 
Nej Ja Framkom ej Nej Ja 

Årstider Vinter Alla årstider Vinter & vår Vår & höst Alla årstider 

Övrigt     Vill ha mer friluftsliv 

på hösten 
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Deras uppfattningar om tiden varierar lite. Några menar att det svåra med friluftsliv är att 

hinna med under lektionerna. Henry anser att det skulle vara bättre att ha en kort och en lång 

lektion och även Linn nämner det, fast endast när det kommer till friluftsundervisningen. Lisa 

ansåg att hon inte hinner att genomföra en bra friluftslektion med den tiden som finns, medan 

Pether anser att man hinner med. Kristina sa att hon ”tror” att de hinner ut i skogen på en 

lektion, detta kan tolkas som att hon ännu inte provat. Lärarna lägger olika antal veckor på 

friluftsundervisning och tolkar det lite olika när jag frågar det. Några inkluderar allt de tolkat 

in under området friluftsliv i kursplanen medan andra räknar veckor med ”rent friluftsliv”.  

 

 Tabell. 7. Idrottslärarnas uppfattning om fysiska ramar (material och närmiljö) 

 Henry Pether Lisa Kristina Linn 

Basmaterial Bra Bra Bra Bra Bra 

Närmiljö Bra Bra Bra Ganska bra Bra 

Lokaler Bra förutsättningar Bra Bra Bra förutsättningar Framkom ej 

Samarbeten 
Framkom ej Turistföretag Framkom ej Framkom ej 

Turistföretag & 

turistgymnasium 

Saknar 

Tid 

Pengar 

Lånekläder/-

utrustning 

Hållbart läger 

 

Saknar inte direkt 

något 

Simhall 

Lånekläder/-

utrustning 

Övrigt      

 

Överlag anser idrottslärarna sig ha det material som krävs och en bra närmiljö för att bedriva 

friluftsundervisning. Kristina verkar ha lite längre till skogen och framförallt till vatten. Henry 

och Lisa beskriver båda att skogen ligger i direkt anslutning till skolan och att de har nära till 

sjön. Linn beskriver att de har 50 meter till vatten och hinner i och med det att paddla på 

lektioner som varar i 60 minuter. Pether nämner också att de har nära till både vatten och 

skog. Han menar dock att det också är ekonomin som hindrar dem till att utveckla 

friluftsundervisningen ytterligare, medan Henry främst saknar tid. Lisa vill ha ett läger i 

skogen för dem att nyttja när de bedriver friluftundervisning, vilket Linn hade tillgång till 

genom samarbete med en turistförening. Både Pether och Linn har jobbat med friluftsliv 
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innan den nya kursplanen trädde kraft och har utvecklat samarbeten med företag och 

gymnasium för att få bättre möjligheter inom de fysiska ramarna.  

4.2.3 Analys av friluftsundervisningens utformning   

Annerstedt menar att didaktiken, bland annat, handlar om lärares valsituationer i 

undervisningen. Dessa val handlar exempelvis om undervisningens innehåll och metoder. 

Lärarens val ska svara på didaktikens tre grundfrågor; vad, hur och varför?62 Med 

utgångspunkt från didaktikens ovannämnda grundfrågor visas och analyseras nedan hur 

idrottslärarna i denna studie utformar friluftsundervisningen.  

 Tabell. 8. Idrottslärarnas val av friluftsaktiviteter (didaktisk fråga: Vad?) 

 Henry Pether Lisa Kristina Linn 

Allemansrätten Ja Ja Ja Ja Ja 

Eld Ja Ja Ja Framkom ej Ja 

Matlagning/ 

Stormkökshantering 
Ja Framkom ej Ja Ja Ja 

Klädsel Ja Ja Ja Ja Ja 

Packning Ja Ja Framkom ej Framkom ej Ja 

Säkerhet/sjukvård Ja Ja Framkom ej Ja Ja 

Läger/vindskydd Ja Framkom ej Framkom ej Ja Framkom ej 

Isvett/Isvak Ja Ja Framkom ej Framkom ej Ja 

Friluftsäventyr Nej Ja Nej Ja Ja 

Övrigt  Kanot/ 

vandring/ 

övernattning 

 Kanot/ 

vandring/ 

övernattning 

Kanot/ 

dressintrampning/ 

vandring/ 

övernattning 

 

Val av innehåll och aktiviteter som är återkommande för undersökningens idrottslärare är 

främst; läran om allemansrätten, men också klädsel, eldning, packning och orientering. 

Pether, Kristina och Linn utnyttjar friluftsdagar för ett större friluftsäventyr som inkluderar 

bland annat; paddling, vandring och övernattning. Henry väljer aktiviteter fokuserar mot 

lägerbygge och förberedande friluftsliv, men nämner inget om friluftsäventyr. Lisas 

aktiviteter är mer fokuserade på att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen. 

                                                 
62 C. Annerstedt, 1995. Sid. 12 & Skolverket. Didaktik. 
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Sammantaget kan en tolkning vara att Pether, Kristina och Linns aktiviteter fokuserar mot att 

eleverna ska kunna visa att de klarar av att planera, organisera och genomföra 

friluftsaktivtiter, medan Henry och Lisas aktiviteter fokuserar mer att lära ut om hur 

friluftsaktiviteter bör planeras, organiseras och genomföras.  

 

 Tabell. 9. Idrottslärarnas val av undervisningsformer i friluftsundervisningen 

 (didaktisk fråga: Hur?) 

 Henry Pether Lisa Kristina Linn 

Genomgång Ja Ja Ja Ja Ja 

Film Ja Framkom ej Nej Ja Ja 

PowerPoint Framkom ej Framkom ej Framkom ej Framkom ej Ja 

Teoretiskt prov Framkom ej Framkom ej Framkom ej Framkom ej Ja 

Praktiskt inomhus Ja Framkom ej Framkom ej Framkom ej Framkom ej 

Praktiskt utomhus Ja Ja Ja Ja Ja 

Övrigt   Helst praktiskt 

utomhus 

  

 

Det framkommer i undersökningen att idrottslärarna lägger upp friluftsundervisningen på lite 

olika sätt och väljer lite olika undervisningsmetoder. Linn verkar ha en mer teoretiskt 

utarbetad undervisning än de andra, där elevernas kunskaper testas både teoretiskt och 

praktiskt. Hon är den enda som använder teoretiska prov i undervisningen. Henry och 

Kristinas undervisningsformer verkar likna varandra och de är lite inne på samma spår som 

Linn och framhåller både teoretiska och praktiska arbetsformer inomhus och utomhus. Pether 

och Lisa vill undvika teoretisk undervisningsmetod och vill istället sträva efter att arbeta så 

mycket praktiskt som möjligt utomhus.  
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 Tabell. 10. Idrottslärarnas motivering kring val av innehåll och metoder i

 friluftsundervisningen (didaktisk fråga: Varför?) 

 Henry Pether Lisa Kristina Linn 

Upplevelse Ja Ja Ja Ja Ja 

Anpassas till 

konstitutionella ramar 
Framkom ej Ja Ja Ja Ja 

Anpassas till 

organisatoriska ramar 
Framkom ej Ja Ja Framkom ej Framkom ej 

Anpassas till fysiska 

ramar 
Framkom ej Ja Ja Framkom ej Ja 

Övrigt Vill ha varierat innehåll 

för att stimulera och nå 

ut till alla 

  Vill ha varierat innehåll 

Värderar orientering & natur- 

och kulturbevaring högt 

Progression 

 

När idrottslärarna i undersökningen svarar på varför de utformar undervisningen på det sätt de 

gör, motiverar de generellt sina val med att de gör det bästa utifrån skolans konstitutionella, 

organisatoriska och fysiska förutsättningar. Henry är den enda som inte kopplar 

friluftundervisningen till skolans ramar, utan till att eleverna ska lära med alla sinnen och få 

kunskap genom olika undervisningsformer, detta är även Kristina inne på. De två framhåller 

också en varierande undervisning. Dock nämner Henry att friluftsundervisningen påverkades 

mycket i och med den nya kursplanen, vilket kan tolkas som att friluftsundervisningen i hög 

grad påverkas av skolans konstitutionella ramar. Alla idrottslärarna betonar vikten av 

upplevelsen i friluftsundervisningen.   
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5 Diskussion 

Nedan diskuteras studiens metod och resultat. Resultatet diskuteras tematiskt utifrån studiens 

tre frågeställningar och kopplas till tidigare forskning, samt studiens teoretiska 

utgångspunkter. Detta följs av en sammanfattande konklusion, vilken innehåller utbildnings- 

och professionsmässiga implikationer.  

5.1 Metoddiskussion  

Metodvalet, kvalitativa och individuella intervjuer, anser jag varit en lämplig metod för att 

besvara denna studies syfte. Detta gav möjlighet till personliga och djupare svar än vad 

exempelvis en kvantitativ enkätstudie hade gjort. Skolorna där de olika idrottslärarna är 

verksamma, har haft relativt lika förutsättningar. I efterhand hade det varit intressant att göra 

samma undersökning, fast även inkludera idrottslärare som är verksamma på grundskolor i 

städer, eller skolor med andra förutsättningar, om deras friluftsundervisning. Alla 

respondenterna var i ungefär samma ålder, och hade ungefär lika lång yrkeserfarenhet. Det 

hade varit intressant att höra idrottslärare med varierande yrkeserfarenhet och ålder. Detta 

hade troligtvis givit ett annat resultat.  

Intervjuerna blev mer strukturerade än semi-strukturerade, eftersom jag noggrant höll mig till 

intervjuguiden istället för att föra ett mer naturligt samtal. Trots detta fungerade intervjuerna 

bra och de blev bättre och bättre för varje genomförd intervju. Med facit i hand hade även 

intervjuguiden kunnat bearbetas ytterligare för att undvika att få för mycket irrelevant data 

under intervjuerna. Intervjufrågorna var, enligt mig, inte irrelevanta, men de kanske hade 

kunnat förtydligas för att minska tolkningsmöjligheter och ivägsvävningar från 

respondenternas sida.  

Jag anser att validiteten i denna studie är ganska hög, eftersom det som frågades varit relevant 

och överensstämde med studiens syfte. Studiens undersökning skedde under pålitliga 

förhållanden efter rekommendationer från redan anvisad metodlitteratur och jag anser att den 

är upprepningsbar, vilket också tyder på en hög reliabilitet. Trots detta är jag medveten om att 

andra och liknande undersökningar förmodligen kommer att uppnå andra resultat, beroende 

på vilka respondenter som tillfrågas att delta i en sådan studie.  

Generaliseringsbarheten i denna studie kan betraktas som låg, eftersom en mindre kvalitativ 

studie med fem respondenter i ett mindre område inte kan ge några generaliserbara resultat, 
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förutom i skolor med liknande förutsättningar och med idrottslärare som har likande 

erfarenheter som respondenterna i denna studie.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Attityder & erfarenheter  

Respondenterna verkar ha ett liknande habitus kopplat till friluftsliv, kanske eftersom de har 

generellt sett har liknande livserfarenheter och attityder kring friluftsliv. Åtminstone i hänsyn 

till det Engströms menar om att det går att utläsa gemensamma habitus hos grupper individer 

med likartade uppväxtvillkor och livsmiljöer.63  De har haft positiva erfarenheter, en positiv 

och ganska ordinär syn på vad friluftsliv innebär. Vilket ur detta teoretiska perspektiv kan 

vara en bidragande förklaring till vad och hur de arbetar med friluftsliv, samt att det finns 

många likheter i deras friluftsundervisning.  

Nästan ingen av idrottslärarna i denna studie säger sig minnas att de haft friluftsliv i 

idrottsundervisningen genom sin egen skolgång, med undantag för friluftsdagar och 

orientering, vilket överensstämmer med Backmans studier64 och Skolinspektionens flygande 

tillsyn, om den snedfördelade idrottsundervisningen där friluftsliv tycks ha hamnat i 

skymundan65. Resultaten i denna studie verkar således inte överensstämma med Lorties teori 

om att lärare ofta undervisar på det sätt de själva blivit undervisade som elever.66 De 

intervjuade idrottslärarna i denna studie tycks istället undervisa relativt mycket i friluftsliv i 

jämförelse med deras egen skolgång och verkar även värdera friluftsliv högt.  

Lärarna förefaller däremot ha präglats mycket av senare erfarenheter i livet, snarare än 

erfarenheter från barndomsåren eller skolåren. Exempelvis av de erfarenheter de fick av 

friluftsliv i idrottslärarutbildningen och vuxenlivet. En tolkning av detta kan vara att deras syn 

på friluftsliv präglats mer av senare erfarenheter i livet, vilket i sin tur inte riktigt 

överensstämmer med Bourdieus teori om att individers tycke och smak främst formas i 

uppväxtåren.67  

                                                 
63 L-M. Engström, 1999. Sid. 43-45 
64 E. Backman, Friluftsliv i grundskolan, i H. Larsson & K. Redelius (red), 2004. Sid. 178, E. Backman, 2010. E. 

Backman, 2004. Sid. 1-7 
65 Skolinspektionen, 2010. 
66 D.C. Lortie, 1975. Sid. 61 
67 P. Bourdieu, 1993. Sid. 250, D. Broady, 1990. Sid. 179 & 228 
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5.2.2 Konstitutionella-, organisatoriska- och fysiska ramar 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan friluftsundervisningen och Lundgrens 

ramfaktorsteori68. För det första visar denna studie att införandet av LGR.11 och den nya 

kursplanens förtydligande i det centrala innehållet verkar haft en positiv effekt på 

friluftsundervisningen och att idrottslärarna började att arbeta med friluftsliv efter dess 

införande. Det är intressant att se att kursplanens struktur och formalia verkar ha en sådan 

effekt på undervisningen. Backman och Skolinspektionens undersökningar, som visade att 

friluftsliv fick lite utrymme i idrottsundervisningen, gjordes då LPO.94 gällde i det svenska 

skolväsendet. Det hade varit intressant att se en liknande undersökning, nu när LGR.11 haft 

några år i skolan, för att se om förändringen haft en generell effekt på friluftsundervisningen i 

hela Sverige.   

En annan intressant aspekt är att se att idrottslärarna är förhållandevis nöjda med de fysiska 

ramar som finns, såsom material och skolans läge. Detta överensstämmer inte riktigt med 

Backmans studie om friluftsundervisning, där lärarna såg; tid, utrustning, ekonomi, skolans 

läge och risker, som hinder för friluftsundervisningen.69 Däremot anser de att 

friluftsundervisningen hämmas av de fysiska och organisatoriska ramfaktorerna, trots att de är 

nöjda med dem. Skillnaden kan vara att Backman genomfört sin studie med idrottslärare som 

är verksamma på skolor i städer med sämre förutsättningar för friluftsliv, jämfört med 

förutsättningar på de skolor där jag genomfört mina undersökningar.   

5.2.3 Friluftsundervisningens utformning 

Att se på denna studies resultat och Backmans tankar om exklusivt och ordinärt friluftsliv, är 

intressant. Lärarna verkar på sin idrottslärarutbildning ha fått ta del av det exklusiva 

friluftslivet, vilket överensstämmer med Backman. Tre av respondenterna erbjuder, enligt min 

egen tolkning, ett mer exklusivt friluftsliv i undervisningen, medan två har mer ordinär och 

skolanpassad friluftsundervisning. Även här kan en koppling till de fysiska ramarna göras. 

Två av dem som erbjuder det mer exklusiva friluftslivet i undervisningen har ett utvecklat 

samarbete med turistföretag, vilket verkar öppna för dessa möjligheter. De har också arbetat 

aktivt med friluftsliv under många år, medan övriga börjat med det efter införandet av 

LGR.11.  

                                                 
68 U.P. Lundgren, 1989. Sid. 233 
69 E. Backman, 2009. Sid. 16-17 



39 

 

Lisa, som inte har någon idrottslärarutbildning, inkluderar också färre friluftsaktiviteter i sin 

undervisning, i jämförelse med de andra lärarna. Det kan väckas en diskussion om huruvida 

detta beror på att hon inte erhållit samma kompetens inom området som de övriga utbildade 

lärarna. Resultaten i denna studie kan dock inte påvisa ett sådant samband.       

Min tolkning är att alla lärarna ser ett värde i friluftsundervisningen och många betonar 

upplevelselen i den egna synen på friluftsliv. Kristina, som gick på turistgymnasium, betonade 

överlevnad, samt rättigheter och skyldigheter i naturen, snarare än upplevelsen. I hennes 

undervisning satte hon högt värde vid läran om allemansrätten, vilket kan ha ett samband 

mellan hennes syn på friluftsliv.  

5.3 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att utföra en liknande studie i med yrkesverksamma idrottslärare i 

städer, som förmodligen har helt andra ramar än skolorna i denna studie, samt att undersöka 

friluftsundervisningen och dess faktorer på andra skolor och hos andra idrottslärare. En 

liknande, men större enkätstudie som täcker större områden av landet, hade också varit 

intressesant att genomföra, för att se hur friluftsundervisningen kan skilja sig i olika delar av 

landet och för med mer säkerhet kunna uttala sig om eventuella samband mellan faktorer och 

friluftsundervisning. Debatten om lärarlegitimation och behöriga lärare är stor idag, det hade 

varit intressant att undersöka om undervisningen, för idrottslärare med utbildning, märkbart 

skiljer sig från idrottslärare utan utbildning.  

5.4 Sammanfattande konklusion  

Studiens syfte var att undersöka om inre och yttre faktorer som kan påverka utformningen av 

friluftsundervisningen hos idrottslärare på högstadieskolor i nordvästra Götaland. Jag tycker 

mig se ett mönster både mellan idrottslärarna i denna studies; attityder och erfarenheter, samt 

skolans konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramar, med hur friluftsundervisningen 

bedrivs. Skolans konstitutionella ramar bör, enligt resultaten i denna studie, vara tydliga i sitt 

budskap eftersom det verkar ha haft en märkbar effekt på hur idrottslärarna bedriver och 

prioriterar friluftsundervisningen. Studien pekar också på att idrottslärarna generellt är nöjda 

med skolans ramar kopplat till friluftsliv och har en positiv syn på friluftsundervisningen. 

Resultaten visar att friluftsundervisningen värderas relativt högt och ses som ett viktigt 

område i idrottsundervisningen. Det finns en medvetenhet om att friluftsliv inte varit ett 
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prioriterat område tidigare och en vilja att förändra detta verkar finnas. I slutändan tror jag att 

det är upp till läraren att se möjligheter, istället för hinder till friluftsundervisning, vilket jag 

anser att idrottslärarna i denna studie gör. Därför tror jag, likt Backman70, att 

friluftsundervisningen inte behöver vara så exklusiv, utan anpassas till de fastställda ramar 

som finns. Större studier som Backmans71 och min egen lilla studie pekar på att idrottslärarna 

visar att idrottslärarna på sin utbildning fått ta del av det exklusiva friluftslivet. Deras syn på 

friluftsliv verkar ha påverkats av deras erfarenheter i senare år, bland annat från just 

lärarutbildningen. Jag tror med bakgrund av detta att det är viktigt att det ordinära friluftslivet 

framhålls och förmedlas i idrottslärarutbildningen.  

Resultaten i denna studie kan inte visa några generella slutsatser om friluftsundervisningen i 

skolor i Sverige, inte ens i hela nordvästra Götaland. Det jag vill med min studie är att ta 

lärdom, men också förmedla till både blivande och redan examinerade idrottslärare, att 

friluftsliv och friluftsundervisning inte behöver vara så avancerat och påkostat. Det kanske, 

som en av respondenterna sa, ibland kan räcka med att ”... gå ut i skogen, sätta sig ner vid en 

eld och ta det lite lugnt”?72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 E. Backman, 2008. Sid. 69-70  
71 E. Backman, 2010. 
72 Se Intervjubeskrivning - Henry. Sid. 19 
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Bilaga. 1 – Intervjuguide  

Tema. 1: Erfarenheter och attityder  

- Hur skulle du beskriva friluftsliv och vad innebär det enligt dig?  

- Vad har du för egna erfarenheter av friluftsliv?  

- Vad minns du av friluftsliv genom din egen skolgång?  

Tema. 2: Konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramar 

Undertema. 1: Konstitutionella ramar - LGR.11 - Kursplanen för idrott och hälsa  

- Vad tycker du om ämnesområdet friluftsliv och utevistelse i den nya kursplanens 

centrala innehåll? 

- Hur skulle du säga att övergången från den gamla- till den nya kursplanen, påverkat 

friluftsundervisningen?  

Undertema. 2: Organisatoriska ramar – timplan  

- Hur ser timplanen allmänt ut för idrott och hälsa på din skola och vad anser du om den i 

förhållande till friluftsliv? 

- Hur mycket tid av ett läsår skulle du säga att du ägnar åt friluftsundervisning? 

Undertema. 3: Fysiska ramar: materiella förutsättningar  

- Vilka förutsättningar har skolan för att bedriva friluftsundervisning, om man ser till 

materiell och närmiljö?  

Tema. 3: Didaktiskt tillvägagångssätt  

- Vad för aktiviteter och moment inkluderar du i din friluftsundervisning?  

- Hur utformas denna arbetsperiod och vilka undervisningsformer använder du?  

- Varför har du valt att använda dessa aktiviteter och undervisningsformer?  

 

 

 



 

 

Bilaga. 2 – Respondentbrev 

 

Mitt namn är Marie Andersson och jag är nu i slutetappen av min lärarutbildning vid Karlstad 

Universitet. I höstas påbörjade jag en Idrottsvetenskaplig C-kurs och läser alltså min sista 

termin  

Detta innebär att jag nu påbörjat mitt examensarbete (en c-uppsats), som kommer att beröra 

området friluftsliv i idrottsundervisningen på högstadiet.  

Undersökningen kommer att bygga på intervjuer med olika idrottslärare i nordvästra 

Götaland. Intervjun kommer att utgå ifrån tre teman med underfrågor som bland annat rör; 

attityder och inställningar, kursplanen för idrott och hälsa, skolans förutsättningar, samt 

friluftsundervisningens utformning. Intervjuerna är konfidentiella, vilket innebär att varken 

ortens, skolans eller intervjupersonens namn offentliggörs i uppsatsen. Jag kommer att be om 

tillåtelse att få spela in samtalet, för att sedan kunna transkribera det ordagrant. Detta är för att 

underlätta analysen, säkerhetsställa citatens korrekthet och stärka studiens trovärdighet. 

Det vore trevligt och intressant om du skulle vilja ställa upp som intervjuperson i 

undersökningen. Intervjun kommer att vara i cirka 30 minuter och du får bestämma vilken tid 

och plats som passar dig bäst, mellan veckorna 47-49. Du kan förbereda dig genom att kolla 

igenom kursplanen och din planering av undervisningen, men detta är ingen nödvändighet.  

Jag skulle vara oerhört tacksam om du vill ställa upp i undersökningen och skulle uppskatta 

om du kontaktade mig så snart som möjligt om hur du ställer dig till detta! Undrar du något 

mer så tveka inte på att kontakta mig.  
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