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Sammanfattning 
Nyckelord: Friluftsliv, Skola, Vision, Undervisning 

 

Friluftsliv täcker en stor del av det centrala innehållet i Lgr11 i ämnet idrott och hälsa. Syftet 

med undersökningen är att få en bild av idrottslärarnas syn på, och vision med 

friluftsverksamheten i skolan, hur den egentligen ser ut samt vad lärarna anser behövs för att 

visionerna ska uppfyllas. Frågeställningarna är därför: Hur uppfattar lärarna att 

friluftsundervisningen ser ut i skolan idag? Vad är lärarnas vision av friluftsundervisningen? 

Vad behövs enligt lärarna göras för att visionerna ska uppfyllas?  

 

Undersökningen har genomförts genom fyra semistrukturerade intervjuer med idrottslärare 

som arbetar på högstadiet. Dessa har sedan transkriberats och analyserats. Resultatet av deras 

uppfattningar visar att friluftsundervisningen i skolan skiljer sig gentemot deras vision. Den 

friluftsundervisning som finns i skolan idag är oftast kopplat till ett större projekt som t.ex. 

friluftsdagar vilket resulterar i punktinsatser. Den samlade bilden av lärarnas vision är att 

minska punktinsatserna och samtidigt ha möjligheten till att ta med eleverna på längre resor 

där de kan testa på skidåkning, vandring, fiske, tälta m.m. För att lärarnas vision ska kunna 

uppfyllas menar de att det behövs tid, pengar och material enligt respondenterna, precis som 

tidigare forskning också visar. 

 

 

  



 

 

Abstract 

School, outdoor education, Vision, teaching  

 

Outdoor education covers a large part of the core content of Lgr11 in physical education. The 

purpose of the survey is to get a picture of a group of PE teachers' views on, and visions with 

outdoor education in school. I´m also interested in how, in fact, the reality looks like and what 

teachers believe is needed to visions will be achieved. Therefore the questions will be: How 

do outdoor education looks like in school today, according to the teachers? What is the 

teacher's vision of outdoor education? What´s needed so the vision will be achieved according 

to the teachers? 

 

The survey was conducted by four semi-structured interviews with PE teachers working at 

high school. These were then transcribed and the result of their beliefs is that outdoor 

education in school differs from their vision. The outdoor education that is available in 

schools today is usually linked to a major project such as sports days and it results in point 

actions. The overall picture of the teachers´ vision is to reduce point actions while still having 

the ability to take the students on longer trips where they can try to go skiing, hiking, fishing, 

camping etc. In order for the vision to become reality it requires time, money and materials 

according to the respondents, as previous research also shows. 
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1 Inledning 

Mitt intresse för friluftsliv fanns knappt när jag började på lärarutbildningen till skillnad mot 

hur mitt intresse är i skrivande stund. Tidigare har min bild av friluftsliv varit att man sover i 

tält, är ute i skogen, sitter vid en eld och grillar korv. Att åka skridskor och skidor var inte 

något friluftsliv. Jag förstod egentligen aldrig innebörden av friluftsliv och vad det kunde ge. 

Under utbildningen har vi haft ett flertal moment där vi bedrivit friluftsliv. Till exempel 

genom att bygga vindskydd, sitta vid elden, åka skridskor, åka skidor, vandra och klättra. Jag 

var ganska negativ till det ”lilla” friluftslivet, som att gå ut och gå i skogen och sitta vid en 

eld. Det är inte förrän nu jag kan se vad det ”lilla” friluftslivet kan betyda för människor.  

 

Suzanne Lundvall menar att det under utbildningen till idrottslärare läggs ner mycket tid på 

att studenterna ska få ta del och lära sig om friluftslivet och det lämnar ofta avtryck hos 

studenterna. Syftet med kurserna är enligt henne att de ska ge studenterna personlig 

utveckling och gemenskap men sedan är det svårt att se vart den värdefulla utvecklingen leder 

fram till i studenternas framtida yrkesverksamhet.1 Det friluftsliv jag varit med om under 

utbildningen här i Karlstad har satt djupa spår och jag har lärt mig så otroligt mycket om mig 

själv genom att ha deltagit i dessa friluftsmoment. Det jag kan vara kritisk till är att det 

mestadels har varit stora upplevelser vi varit med om, och vi har åkt ut långt i skogen för att 

bedriva friluftsliv. Vi har däremot inte bedrivit så mycket friluftsverksamhet i skogen intill 

skolan utan fokus har legat på det exklusiva friluftslivet.  

 

Eftersom friluftsliv tar upp en stor plats i Lgr11 är det viktigt att ge eleverna möjligheten att få 

delta i olika friluftslivsaktiviteter. Enligt Klas Sandell är friluftsliv ett medel för att få ett mer 

medvetet liv, ett sätt att förstå hur vi människor använder jorden samt för att reflektera över 

livets frågor.2 Det kan även bidra till utmaningar och en nära relation till naturen, vilket i sin 

tur kan göra att eleverna blir mer miljömedvetna.3 Dessutom har det visat sig att friluftsliv är 

positivt för elevernas hälsa.4 

                                                           
1 Lundvall, S.(2011) Friluftsliv i skola och på lärarutbildning, ett ämnesdidaktiskt perspektiv. I; Lundvall, S (red) 

Lärande i friluftsliv, perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm. s.13 
2 Sandell, K.(2007) Från naturliv till friluftsliv. I; Brugge, Glantz & Sandell. Friluftslivets pedagogik. För 

kunskap, känsla och livskvalitet. Liber, Stockholm. s.22 
3 Brügge, B & Szczepanski, A.(2007) Pedagogik och ledarskap. I; Brugge, Glantz & Sandell. Friluftslivets 

pedagogik. För kunskap, känsla och livskvalitet. Liber, Stockholm. s.25 
4 Sundberg, M. Öhman, J. Hälsa och livskvalitet I; Sandell, K. Sörlin, S. (2008) Friluftshistoria. Från härdande 

friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik; tema i svenska friluftslivets historia. Stockholm: Carlsson förlag. 

s.102-115 
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Min uppfattning är att friluftslivsundervisningen i skolan knappt är värd att kallas 

friluftslivsundervisning. Detta har jag delvis sett under min egen skolgång samt under 

praktikperioder på lärarutbildningen. Liksom Michel Londos visat i sin avhandling har jag 

märkt att man mestadels bedriver andra aktiviteter som innehåller tävling och 

prestationsmoment.5 Tidigare forskning visar att friluftsundervisningen är begränsad i den 

svenska grundskolan och Erik Backman menar att det kan bero på den föreställning som 

lärare har om vad ”rätt” friluftsliv är.6 Därför vore det intressant att undersöka idrottslärarnas 

uppfattningar om friluftsundervisningen samt deras visioner om hur de vill att den ska 

bedrivas. Vad är det för resurser som behövs enligt lärarna för att de ska kunna bedriva den 

friluftsundervisning de önskar bedriva? 

2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att få en bild av idrottslärarnas syn på, och vision med 

friluftsverksamheten i skolan. 

Därför kommer frågeställningarna att vara: 

- Hur uppfattar lärarna att friluftsundervisningen ser ut i skolan idag?  

- Vad är lärarnas vision med friluftsundervisningen? 

- Vad behövs enligt lärarna göras för att visionerna ska uppfyllas? 

 

 

                                                           
5 Londos, M. (2010) Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på 

fritid. Hämtad: 2014-02-07 från http://dspace.mah.se/handle/2043/10517 s.207 
6 Backman, E.(2009). Vad har idrottslärare för bild av ”riktigt” friluftsliv? Ett bidrag till diskussionen om 

friluftsundervisning och tolkning av kursplanens mål. Idrott och hälsa, 5. s.14-18 

http://dspace.mah.se/handle/2043/10517
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3 Litteraturbearbetning 

Här kommer jag att inleda med att presentera de teoretiska utgångspunkterna där teorin som 

arbetet ligger till grund för redogörs. Därefter definieras friluftslivet som begrepp, 

friluftslivets framväxt i samhället och dess framväxt i skolan. Avslutningsvis presenteras 

friluftslivet kopplat till Lgr11 samt tidigare forskning kring ämnet.  

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

3.1.1 Ramfaktorteorin  

Ramfaktorteorin innebär att det finns ramar som sätter gränser för handlingsutrymmet i 

skolan. Det kan vara inre och yttre ramfaktorer som begränsar den pedagogiska situationen i 

klassrummet. De yttre ramarna bestäms till exempel av stat och kommun. Staten tar beslut 

kring det politiska, ekonomiska och det juridiska. De politiska ramarna styr genom läroplaner, 

kursplaner och timplaner. De ekonomiska ramarna styr verksamheten genom hur mycket 

pengar skolan får och vad de ska användas till. De juridiska ramarna styr skolan genom 

skollagar, allmänna lagar och övernationella principer t.ex. FN:s barnkonvention.7  

 

De inre ramarna sätts bland annat av kommuner, skola och lärarlag. De inre ramarna kan vara 

budget, tid för olika ämnen, rum, form, innehåll och personer som lärare, föräldrar och elever. 

Decentraliseringen som skett de senaste åren inom den offentliga sektorn har gjort att den 

lokala skolan fått större ansvar och inflytande över de administrativa besluten. Budgeten 

innebär att skolan har ett lokalt budgetansvar och kan prioritera vissa saker vid t.ex. inköp av 

friluftsmaterial, hyra kanoter och pengar till resor. Tiden kan sätta gränser för hur långa 

lektionerna ska vara och hur många gånger i veckan ett ämne ska bedrivas. Rum innebär att 

planlösningen kan sätta gränser för hur verksamheten kan bedrivas. När det talas om form 

pratas det om gruppstorlekar, arbetsformer m.m. Innehållet innebär att verksamhetens innehåll 

är kopplad till hur skolan och lärarna tolkar läroplaner och kursplaner och vad de väljer att 

prioritera. När vi pratar om personer så kommer lärarna att påverka verksamheten. Elevernas 

olika behov och förutsättningar likaså. Dessutom ska lärarna och skolan samarbeta med 

elevernas föräldrar vilket innebär att föräldrarna också kan ha ett inflytande över hur 

verksamheten ser ut. 8 

 

                                                           
7 Stensmo, C.(2008) Ledaskap i klassrummet. Studentlitteratur, Lund. s.34 
8 Stensmo, C.(2008). s.35-37 
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3.1.2  Definition av friluftsliv 

För att kunna ta reda på vad lärares visioner kring friluftsliv är, är det viktigt att förklara vad 

friluftsliv faktiskt står för. Det kan vara svårt att definiera friluftsliv då det kan betyda olika 

saker beroende på vem man frågar. Det kan bero på vilket syfte man har med friluftslivet. Är 

det en metod eller ett mål i sig? Är syftet ett mål i sig? Kan det ge ökad livskvalitet, bättre 

hälsa, personlig och social mognad? 9  

 

Staten tillsatte en arbetsgrupp 1999 vid namn Friluftslivsgruppen, som skulle se över statens 

stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Friluftslivsgruppen menar att friluftsliv kan 

förklaras som: ”… vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.” 10 Enligt denna definition så innebär 

friluftsliv all vistelse som sker utomhus med målet att få ett miljöombyte och 

naturupplevelser. Det kan vara det lilla eller det stora vilket betyder att det kan skilja sig 

väldigt mycket mellan aktiviteterna. Detta innebär att friluftsliv kan vara en joggingtur i 

skogen, en promenad i en park samtidigt som det kan vara att paddla kanot och åka skidor på 

fjället. 

 

Johnny Nilsson menar istället att begreppet miljöombyte är överflödigt i Friluftsgruppens 

definition, då han anser att om man ska få naturupplevelser måste man ge sig ut i naturen 

vilket i sin tur resulterar i att ett miljöombyte skett.  Han skulle istället vilja beskriva 

friluftslivets identitet som: 

 

Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturassocierade upplevelser samt stimulans 

och rekreation av psykisk och/eller fysisk art, med eller utan inslag av prestation och utan krav på 

tävlingsprestation.
 11 

 

Nilsson, Kraepelin-Strid och Seger menar att friluftsliv inte får förväxlas med 

naturmiljöaktivitet, som t.ex. orientering eller skridskoåkning. Båda bedrivs i naturmiljöer 

men syftet är enligt dem inte att få naturupplevelser utan att utöva olika typer av aktiviteter. 

De menar att skillnaden är viktigt för att undvika att friluftslivet som bedrivs i skolan bara blir 

                                                           
9 Sandell, K. (2011) s.16 
10 Friluftsgruppen. Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Kulturdepartementet. Stockholm 

1999. Ds 1999:78. s.87-88 
11 Nilsson, J. (2012) Friluftsliv - en begreppsproblematisering. I; Larsson, H. Meckbach, J. (Red.) 

Idrottsdidaktiska utmaningar. Liber, Stockholm. s.142 
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massvis med naturmiljöaktiviteter. Naturmiljöaktiviteterna och friluftslivet bör istället 

samordnas i skolan för att ge eleverna en ordentlig friluftslivsundervisning.12  

 

Britta Brügge och Anders Szczepanski förklarar att friluftsliv ger utmaningar och man får 

använda sig av sin kreativitet samtidigt som man kan få fysisk träning. Att lösa problem, att 

ställas inför och klara av utmaningar utan den elektroniska värld vi lever i gör att vi kommer 

nära naturen vilket kan leda till att fler engagerar sig i miljön. Friluftsliv ger oss även 

möjligheten att uppskatta det enkla och uppskatta det som är så självklart för oss i vår 

vardag.13 Även Quennerstedt, Öhman och Öhman anser att friluftslivet och aktiviteter ute i 

naturen bygger på en process där individen och gruppen klarar av utmaningar tillsammans, 

prestationerna jämförs inte med varandra. Naturen kan ge människor förmågan att utveckla en 

livsglädje som inte bygger på den materiella värld vi lever i.14 

 

Citaten och förklaringarna som beskriver definitionen av friluftslivet visar att friluftslivet kan 

vara väldigt mycket. Friluftslivsgruppen, Nilsson, Quennerstedt, Öhman och Öhman anser att 

friluftsliv är en vistelse eller en fysisk aktivitet som bedrivs utomhus där man kan klara av 

utmaningar individuellt och i grupp, medan Nilsson, Kraepelin-Strid och Seger menar att 

fysiska prestationer som jämförs med varandra inte bör kallas för friluftsliv då det kan 

innebära att friluftslivet förlorar sitt värde och endast blir något man tävlar i. Som tidigare 

nämnts kan friluftsliv stå för olika saker beroende på vem man är. Uppsatsen kommer dock att 

utgå från Friluftslivsgruppens definition av friluftsliv.  

 

3.1.3 Friluftslivets framväxt i samhället 

Flera forskare menar att friluftslivets ursprung kommer redan från 1700-talet. Den första 

gröna vågen är uttrycket då intresset för naturen spreds genom pedagogen Jean-Jacques 

Rousseau, den tyska gymnastikens grundare Johann Christoph Friedrich Guths Muts och den 

svenske botanikern Carl von Linné, som på olika sätt visade att naturen inte längre var något 

skrämmande utan det kunde vara en plats för att lugna kropp och själ. 15 Friluftslivets historia 

i Sverige är ca 100 år gammal. Den startade i slutet av 1800-talet då människor började ägna 

                                                           
12 Nilson. Kraepelien-Strid. Seger. (2012) s.154-155 
13 Brügge, B. Szczepanski, A. (2011). I; Brügge, B. Glantz, M. Sandell, K. Friluftslivets pedagogik, en miljö- 

och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. Liber, Stockholm. s.25 
14 Quennerstedt, M. Öhman, M. Öhman, J. (2011) Friluftsliv, hälsa och livskvalitet. I; Brügge, B. Glantz, M. 

Sandell, K. Friluftslivets pedagogik, en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. Liber, 

Stockholm. s.211 
15 Backman, E. (2004) Är det inne att vara ute? Rapport nr 3 i serien Skola-Idrott-Hälsa. s.11 
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sig åt alpinism och stärkande friluftsliv. 16 Vid sekelskiftet år 1900 utmärktes friluftslivet av 

individuella prestationer. Friluftslivet präglades också av ett starkt band mellan en ny 

nationell identitet och Sverigebild, med naturen som fokus. De som hade det väldigt gott 

ställt, dvs. den övre klassen var de som främst höll på med friluftsliv.17 När industrialiseringen 

och urbaniseringen hade en snabb framfart började människors intresse för fysiska aktiviteter 

och naturintresse ta fart. Människor blev industriarbetare och flyttade in till städerna vilket så 

småningom ledde till mer fritid och semester. Friluftslivet var en följd av detta samt en följd 

av att olika organisationer så som Svenska Turistföreningen, Skansen och naturskyddslagen 

etablerade sig. Friluftslivet sågs även som en motvikt för det osunda stadslivet, då den 

förbättrade hälsan, konditionen och välbefinnandet hos människor.18 En viktig del av 

friluftslivets framväxt var införandet av allemansrätten vilket gav alla möjligheten att få ta del 

av naturen genom att vandra, cykla och åka skidor så länge man inte förstörde naturen.19  

 

Under mellankrigstiden ökade intresset för att alla skulle få tillgång till friluftslivet, vilket 

gällde oavsett klass och kön. Dess ökande betydelse resulterade i att friluftslivet blev ett stort 

hälsoprojekt i Sverige. Mellan 1960-1970 var friluftslivet en del av kulturen och en väg till 

miljötänkande och naturkänsla. Vid sekelskiftet år 2000 sattes individens upplevelse i fokus 

och för den som hade pengar fanns stor möjlighet att göra vad man ville, till exempel olika 

frilufts- och turismaktiviteter. Det var dessutom mindre begränsat vart man kunde bedriva det, 

när det gäller till exempel tillgång till olika typer av landskap, klimat och områden.20  

Idag kan man dela upp friluftsaktiviteter i två delar; friluftsliv för att identifiera sig själv 

genom naturen eller friluftssport för att prestera och/eller tävla på olika sätt.21  

 

3.1.4 Friluftslivets framväxt i skolan 

Motivet för att friluftslivet skulle finnas i skolan var att det skulle ge en ökad fysisk och 

mental hälsa. Det var inte förrän i början av 1900-talet som olika friluftsaktiviteter tillkom i 

skolan. Det kunde vara aktiviteter som skridskoåkning, skidåkning eller vandring med karta. 

                                                           
16 Sandell, K. Sörlin, S. (2008) Friluftshistoria. Från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik; tema 

i svenska friluftslivets historia. Stockholm: Carlsson förlag. s. 12 
17 Ibid. s.258  
18 Sandell, K. (2011). Från naturliv till friluftsliv. I Brügge, B. Glantz, M. Sandell, K. Friluftslivets pedagogik, en 

miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. 2011. Stockholm, Liber. s.10 
19 Sandell, K. (2008). Landskapets tillgänglighet. I; Klas Sandell & Sverker Sörlin (Red.), Friluftshistoria. Från 

härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik. Stockholm; Carlssons Förlag. s.84-86 
20 Sandell, K. Sörlin, S. (2008) s.259 
21 Backman, E. (2011)Friluftsliv, idrott och skola i förändring. I; Sandell, K. Arnegård, J. Backman, E.(red.) 

Friluftssport och äventyrssidrott. Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld. 

Studentlitteratur, Lund. s.74 
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Det fanns dock inga direkta mål för verksamheten inom friluftsliv utan den sågs som en 

aktivitet precis som de andra momenten. År 1942 var ett viktigt år för friluftsverksamheten i 

skolan. Det var då de obligatoriska friluftsdagarna infördes i skolan. Då räknades alla 

aktiviteter som genomfördes utomhus som friluftsaktiviteter, vilket innebar att det kunde vara 

även bollsporter och olika tävlingar. 22 

 

Omkring år 1950 flyttades idrottsundervisningen in i lokaler och blev mer tävlings- och 

prestationsinriktade, vilket gjorde att friluftslivet skiljdes från idrotten och blev till något eget. 

I kursplanerna beskrevs nu även lägerliv och vandringar i terränger som friluftsliv och inte 

bara olika aktiviteter utomhus. I kursplanerna 1962 motiverades friluftslivet genom att det 

stärkte konditionen och utvecklade rörelseförmågan samtidigt som det ansågs vara en motvikt 

till ett mer stillasittande samhälle, där barnen var mer eller mindre ”instängda” i staden.  

Friluftslivet sågs alltså som ett sätt att stärka medborgarnas fysiska och psykiska hälsa samt 

deras arbetsförmåga. 23 

 

I kursplanerna 1980 började man koppla in det miljöpedagogiska- och ekologiska perspektivet 

samt begreppet välbefinnande till friluftslivet. Friluftslivet skulle i Lpo94 väcka elevers 

intresse för natur och miljö vilket de kunde få genom olika slags naturupplevelser. Begreppet 

hälsa fick också en djupare betydelse än i tidigare kursplaner, men det var inte direkt kopplat 

till naturupplevelser och att det skulle ge ökad livskvalitet. 24 I början av 1900-talet skulle hela 

skolan och all personal vara mån om och ta ett ansvar för friluftslivet. Under mitten av 1900-

talet har detta bitvis minskat och huvudansvaret har istället lagts över på ämnet idrott och 

hälsa. Detta har resulterat i att de senaste läroplanerna inte har reglerade friluftsdagar utan är 

borttagna helt, vilket innebär att det är upp till varje skola att bestämma hur mycket resurser 

som ska läggas på friluftslivet. 25  

 

Man kan konstatera att friluftslivsundervisningen i skolan har minskat sedan man tog bort de 

obligatoriska friluftsdagarna, men omfattningen skiljer sig en del beroende på skolornas 

                                                           
22 Sundberg, M. Öhman, J. Hälsa och livskvalitet I; Sandell, K. Sörlin, S. (2008) Friluftshistoria. Från härdande 

friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik; tema i svenska friluftslivets historia. Stockholm: Carlsson förlag. 

s.102-115 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Backman, E.(2011) s.67 
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geografiska läge.26 Efter borttagandet har man dock lagt in friluftsliv som en större del i det 

centrala innehållet istället för att trycka på vikten av att ha med det i undervisningen.27  

Enligt Nilsson, Kraepelin-Strid och Seger leder de öppna formuleringarna till lokala 

tolkningar vilket kan resultera i att elever sällan stöter på friluftsliv. Och de menar att det är 

ett hot mot den framtida friluftsundervisningen.28 

 

3.1.5 Styrdokument 

Skolans uppdrag är att främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Vad säger då kursplanen för elever i årskurs 7-9 om friluftsliv? Under rubriken övergripande 

mål och riktlinjer, kopplat till friluftslivets verksamhet, ska skolan ansvara för att varje elev 

efter genomgången grundskola:  

- Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 

- Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 

samhället. 29 

Idag har friluftsliv en viktig roll i kursplanen då den tar upp en stor del av det centrala 

innehållet för elever i årskurs 7-9. Det centrala innehållet i kursplanen för dessa årskurser och 

som riktas mot friluftsliv syftar till att eleverna ska ha förmågan att orientera sig i okända 

miljöer med hjälp av karta och kompass. De ska veta hur olika friluftslivsaktiviteter kan 

planeras, organiseras och genomföras. Eleverna bör veta innebörden av allemansrätten och 

kulturella traditioner som hör till friluftsliv och utevistelser. De ska också lära sig om badvett 

och säkerhet vid vatten och kunna hantera nödsituationer vid vatten. Skolverket menar att 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa när det kommer till friluftsliv ska bedrivas så att: 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under 

olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till 

att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter 

och hur man agerar i nödsituationer. 30 

 

Dagens kursplan i idrott och hälsa skiljer sig jämfört med den som fanns när Lpo94 var i bruk 

på så sätt att den nuvarande kursplanen är en uppföljning och en påbyggnad av den tidigare. 

Som att kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse finns kvar men de framträder mer i Lgr11 

                                                           
26 Svenning, S. (2001) Rapport om ”Friluftsverksamhet i skolan”. Örebros universitet. Skolverket. s.8 
27 Backman.(2011) s.67 
28 Nilsson, J. Kraepelin-Strid, E. Seger, J. (2012) Friluftsliv och naturmiljöaktivitet i skolan. I; Larsson, H. 

Meckbach, J.(Red.) Idrottsdidaktiska utmaningar. Liber, Stockholm. s. 154 
29 Kursplanen för idrott och hälsa på grundskolan. Hämtad: 2013-11-06 från www.skolverket.se 
30 Ibid. 

http://www.skolverket.se/
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eftersom det centrala innehållet har tillförts i den nya kursplanen. Något som också skiljer sig 

mellan kursplanerna är att dagens kursplan beskriver värdet och betydelsen som utevistelse 

kan ge.  

 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Friluftslivet i skolan idag 

Enligt Erik Backman finns det ett ordinärt friluftsliv och ett exklusivt friluftsliv vilket handlar 

om vilken miljö friluftslivet bedrivs i och vilka krav det ställer på utövaren.  Man bör försöka 

betona vikten av naturupplevelserna och det naturnära friluftslivet istället för prestation och 

tävling. Det exklusiva friluftslivet måste bort från lärarutbildningen då det troligen är mer 

realistiskt att det ordinära friluftslivet bedrivs i skolverksamheten. Det är också viktigt att ha 

en blandning mellan det genuina friluftslivet, där man lever ett enkelt liv nära naturen, och det 

nya friluftslivet, där man använder sig av olika friluftsaktiviteter som både är sport och 

friluftsliv. Detta för att stärka friluftslivet i skolan.31 Dock är det tyvärr så att aktiviteter som 

bedrivs i skolan inom friluftslivet oftast är aktiviteter som man kan se som både sport och 

friluftsliv som t.ex. skridskoåkning, slalom och paddling. 32 

 

I Erik Backmans studie ”Vad har idrottslärare för bild av ”riktigt friluftsliv?” undersöker 

han hur lärare bedriver friluftslivsundervisningen och vad som påverkar den. Han menar att 

om det är något som påverkar hur friluftslivet bedrivs i undervisningen så är det lärarnas egen 

bild av friluftslivet. Det är ju dem som ska ge eleverna möjligheten att utvecklas och 

möjligheten att uppleva friluftsliv på olika sätt. Dock finns det även yttre omständigheter som 

kan begränsa friluftsundervisningen. Många lärare ser friluftslivet som något stort och maffigt 

som inte kan bedrivas i skogen bredvid skolan utan ska bedrivas långt från civilisationen. 

Denna syn på friluftsliv gör att det kan vara svårt att genomföra friluftsliv ute i verksamheten 

och lärarna känner att de inte kan erbjuda eleverna ett ordentligt friluftsliv. Några yttre 

faktorer som enligt lärarna påverkar friluftsundervisningen är bl.a. tidsbrist, ordentlig 

utrusning och ekonomin. Ett flertal lärare ansåg att de inte kunde bedriva en ordentlig 

friluftslivsundervisning på bara 60 minuter utan skulle behöva längre och mer 

sammanhängande tid. Några lärare ansåg också att riskerna var för stora för att ta med 

                                                           
31Backman, E.(2008) What is valued in friluftsliv within PE teacher education?—Swedish PE teacher educators’ 

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

13:1, 61-76,DOI:10.1080/13573320701780522 Hämtad 2013-11-21. s.69 
32 Backman, E. (2004) s.32 
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eleverna på t.ex. en kanottur. Samtidigt var det andra lärare som ansåg att eleverna behövde 

utmaningar och risker för att utvecklas.33  I Erik Backmans vetenskapliga artikel ”What 

controls the teaching of friluftsliv?” visar det sig också att friluftsliv är krävande i tid, 

utrustning och för ekonomin speciellt när den tillämpas i naturen som inte är i närheten. 

Undervisningen innebar även ett risktagande för både lärare och elever till exempel vid 

kanotpaddling. Vissa av lärarna ansåg att riskerna begränsade deras undervisning medan 

andra lärare ansåg att det var risker de fick leva med.34 

 

I Lisa Fredriksson studie visar det sig att lärare anser att tiden och tillgången till naturområden 

styr undervisningen i friluftsliv. Men lärarna menar även att man måste se vilka möjligheter 

som finns utifrån vad man har.35 Även i Jenny Johansson & Cecilia Igeruds kvalitativa studie 

visar det sig att tiden är en betydande faktor. Men resultatet i deras studie visar även att 

ekonomin är en faktor som påverkar hur mycket friluftsundervisning det blir.36 Jenny 

Johansson och Cecilia Igerud visar dessutom i sin studie att lärarnas drömscenario av 

friluftslivsundervisningen, om det inte fanns några som helst begränsningar, skulle vara att 

åka iväg på längre utflykter till nya områden och gå på vandringar samt förflytta sig genom 

kanotpaddling. Några av lärarna i studien tyckte även att det skulle vara roligt att campa, lära 

eleverna att åka slalom, vara ute i skogen och plocka svamp samt att fiska. 37  

 

Suzanne Lundvall menar att friluftslivet är en viktig aspekt i frågan om elevernas hälsa. Hon 

påpekar att utevistelserna hos barn har minskat vilket kan leda till koncentrationssvårigheter, 

att de lättare får infektioner och minskad mental ork. Därför behöver skolan främja elevers 

hälsa genom friluftsliv på så sätt att de lär känna sin naturmiljö och är delaktiga i naturen samt 

ger dem upplevelser och kunskaper om natur och miljöfrågor. 38 Enligt Erik Backman kan det 

                                                           
33 Backman, E. (2009). s.14-18 
34 Backman, E. (2011) What controls the teaching of friluftsliv? Analysing a pedagogic discourse within 

Swedish physical education, Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 11:1, 51-65, DOI: 

10.1080/14729679.2010.532988. Hämtad 2013-11-20. s.60 
35 Fredriksson, L.(2009)  Friluftsliv i undervisningen – En studie om hur lärare inom ämnet idrott & hälsa 

förhåller sig till friluftsliv i undervisningen för grundskolans senare år. Examensarbete 15 Högskolepoäng. 

Lärarutbildningen Växjö: Växjö Universitet. s.35 
36 Johansson, J. Igerud, C. (2012) Friluftsliv. En kvalitativ studie om påverkansfaktorer för idrott och hälsa 

lärares friluftsundervisning i åk 6-9. Examensarbete. Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm. s.26 
37 Ibid. s.29 
38 Lundvall, S.(2011) Friluftsliv i skola och på lärarutbildning. Ett ämnesdidaktiskt perspektiv. I; Lundvall, 

S.(Red.) Lärande i friluftsliv. Perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. Gymnastik och idrottshögskolan. 

Stockholm. s. 14 
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genomföras genom att mindre material används vid aktiviteten, då det har visat sig att fler 

elever i slutänden har bedrivit friluftsliv. 39  

  

                                                           
39 Backman, E.(2004) s.32 
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4 Metod  
I nedanstående avsnitt motiveras och redovisas val av metod, urval, intervjuguide, 

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

 

4.1 Design  

I studien användes kvalitativa metoder då det krävdes grundläggande och djupgående 

uppgifter från idrottslärarna.40 En kvantitativ studie syftar till att få mer ytlig information om 

en större grupp individer eller händelser, det vill säga undersöka något på bredden. För att på 

så sätt hitta något som är representativt för en större grupp.41 Eftersom syftet var att undersöka 

idrottslärarnas perspektiv är den kvalitativa metoden bättre lämpad för denna typ av studie.42 

 

I studien användes semistrukturerade intervjuer vilket innebar att intervjun blev något mellan 

ett vardagligt samtal och ett strikt formulär med frågor.43 Att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer innebar också att målet med intervjun var att få respondenternas 

egna uppfattningar och beskrivningar och tolka dess innebörd.44 När man använder sig av 

semistrukturerade intervjuer innebär det även att man som intervjuare måste vara flexibel 

genom att inte ställa frågorna för fort och man bör följa upp vad respondenten säger och ställa 

frågor utifrån det. 45 Runa Patel och Bo Davidsson menar att när kvalitativa metoder används 

kommer svaren från respondenterna inte vara sanna eller falska utan det är deras uppfattningar 

och syn på de frågeställningar de fått ta del av som är i fokus.46 

 

4.2 Urval  

Respondenterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval vilket innebär att de respondenter som 

deltagit i studien är de som fanns till hands. Dessutom har det skett genom ett handplockat 

urval där deltagarna uppfyller vissa kriterier för studiens syfte.47 Kriterierna för denna studie 

var att respondenterna skulle vara idrottslärare och arbeta på en högstadieskola.  

 

                                                           
40 Patel, R & Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder; att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. Studentlitteratur, Lund. s.118 
41 Hassmén, N & Hassmén, P. (2008)  Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. SISU Idrottsböcker, Stockholm. 

s.85 
42 Patel, R & Davidsson, B. (2003). s.118 
43 Kvale, S. Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund. s.19,43 
44 Ibid 
45 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. s.234 
46 Patel & Davidsson, (2003) s.78 
47 Hassmén, N & Hassmén, P. (2008)  s.109-110 
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Deltagarna i studien är två kvinnor och två män i åldrarna 34-47 år och de arbetar på olika 

skolor i Karlstad och Kristinehamn. Det blev jämt fördelat mellan könen då det var dessa 

lärare som svarade först på mitt mejl. Följande fiktiva namn kommer att användas i resterande 

delar av uppsatsen:  

 

Gabriel är 35 år och har arbetat som idrottslärare i fem och ett halvt år. Han har arbetat på den 

nuvarande skolan i ett år och tidigare har han jobbat på en gymnasieskola. Han är utbildad i 

idrott och hälsa samt engelska.  

 

Lina är 37 år och har arbetat som idrottslärare i 12 år. Från 2004 tills nu har hon arbetat med 

högstadieelever men innan dess hade hon elever på mellanstadiet. Just nu arbetar hon 50 % på 

en högstadieskola som idrottslärare sedan har hon även en 50 % tjänst på en annan skola.  

 

Jacob är 47 år och har arbetat som idrottslärare i snart 20 år. Har arbetat på den nuvarande 

skolan i 13 år. Jacob har endast undervisat i idrott och hälsa under sina 20 år som pedagog 

bortsett från några tillfällen som resurslärare.  

 

Erica är 34 år och har arbetat som idrottslärare i 11 år. Just nu arbetar hon på en 

högstadieskola och undervisar 50 % i idrott och hälsa samt 50 % i matematik. Erica är inne på 

sin andra termin på den nuvarande skolan men det är första terminen som idrottslärare.  

 

4.3 Intervjuguide  

Intervjuguiden har utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden har 

deltats upp i fyra områden med underfrågor. Områdena är allmänna frågor om läraren samt 

studiens frågeställningar; Hur uppfattar lärarna att friluftsundervisningen ser ut i skolan 

idag? Vad är lärarnas vision med friluftsundervisningen? samt Vad behövs göras för att 

visionerna ska bli verklighet enligt lärarna?  

 

Ordningsföljden och utformningen i intervjuerna kunde vara olika då jag fick utrymme att 

anpassa frågorna beroende på vad och hur respondenterna svarande.  
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Genom att använda mig av detta upplägg har det funnits ett fenomenologiskt synsätt vid 

intervjuerna. Vilket innebär att jag ville undersöka hur mina respondenter ser och uppfattar 

världen.48 Intervjuguiden finns som bilaga i slutet av uppsatsen (se bilaga1). 

 

4.4 Genomförande 

Jag började med att skriva intervjufrågor utifrån mina frågeställningar i uppsatsen. En 

pilotintervju genomfördes för att se om mina frågeställningar och intervjufrågor gav mig svar 

på det jag ämnade att undersöka. Därefter letade jag på internet efter verksamma pedagoger 

som undervisade elever på högstadiet i Värmland, främst i Karlstad. Sedan skickades ett mejl 

ut med frågan om de hade tid och lust att delta i studien. I mejlet stod det vem jag var, vart jag 

studerar, syftet med examensarbetet samt hur det skulle gå till. Jag bad lärarna bestämma tid 

och plats då det kändes lämpligast att jag anpassade mig efter hur deras schema såg ut samt 

för att de skulle känna sig mer bekväma om de själva fick bestämma plats. Några av lärarna 

som tackade ja, mejlade samtidigt ut tider när de hade möjlighet att ställa upp på intervjun.  

 

Pedagogerna fick inte ta del av intervjufrågorna innan intervjun då jag ville att de skulle ge 

sin personliga åsikt och inte eventuellt påverkas av andra att ändra sin uppfattning om 

friluftslivet. Samtliga intervjuer spelades in på en mobiltelefon. Samma huvudfrågor ställdes 

till varje respondent men följdfrågorna kunde variera då jag anpassade mig efter hur de 

svarade. Eftersom intervjuerna spelades in antecknade jag sparsamt och min uppfattning är att 

det gjorde att jag kunde fokusera på vad respondenten berättade. Jan Trost menar att detta gör 

respondenterna mer avslappnade då de inte behöver fundera på frågor såsom; ”Vad skriver 

hon nu? Vad sa jag nu för något?”49 Intervjuerna skedde på den verksamma pedagogens 

arbetsplats i ett ostört arbetsrum och samtliga intervjuer varade mellan 15 - 30 minuter. När 

intervjun var klar tackade jag för att han eller hon hade deltagit. 

 

4.5 Databearbetning  

Intervjuerna transkriberades samma dag som intervjun genomfördes eller dagen därpå. Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann menar att det kan vara svårt att överföra den inlevelse som 

intervjun har i muntlig form till den skriftliga formen. De beskriver en intervju som en 

levande social interaktion där tidsförloppet, tonfallet och kroppsuttrycken är omedelbart 

                                                           
48 Kvale, S & Brinkmann, S.(2009) s.140 
49 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. s.55 
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tillgängliga för dem som deltar i samtalet ansikte mot ansikte, men inte för den som läser 

utskriften.50 Jag har därför försökt att tolka innehållet så lite som möjligt när jag 

transkriberade intervjuerna. Detta för att få en så korrekt överföring av intervjun från samtal 

till skrift som möjligt.  

 

Tyvärr raderades intervjun med Lina när jag hade transkriberat hälften av den. Jag hörde av 

mig till henne och fick möjligheten att intervjua henne igen på de frågor jag inte hunnit 

transkriberat. Den intervjun skedde per telefon och jag var tvungen att anteckna på datorn 

under tiden. När intervjuerna transkriberats analyserade jag dem. Genom analysen av de 

transkriberade intervjuerna framkom de olika temaområdena.   

 

4.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet står för tillförlitlighet. 51 Om respondenterna svarar ärligt om sina upplevelser 

samt om en studie kan upprepas har en studie hög grad av reliabilitet.52 För att någon ska 

kunna upprepa undersökningen har en noggrann metodbeskrivning gjorts, vilket stärker 

reliabiliteten. För att en annan studie skulle kunna ge ett liknande resultat måste den ha 

samma förutsättningar som denna undersökning. Dock finns det många olika faktorer som 

påverkar resultatet av en studie som denna vilket kan ge ett varierande resultat. Den kan bland 

annat skilja sig åt beroende på i vilken kommun den genomförs och om skolan ligger i ett 

socialt utsatt eller ett välbärgat område, och framförallt vilka idrottslärare som intervjuas. 

 

Jan Trost menar att eftersom människan kan ändra uppfattningar och möter nya utmaningar 

och situationer, kommer föreställningen om saker också att kunna ändras. Det betyder att man 

i kvalitativa intervjuer inte kan garantera att man får samma svar på en fråga vid olika 

tidpunkter.53  Så länge respondenterna berättar ärligt om sina uppfattningar och upplevelser så 

har studien en hög grad av reliabilitet. Samtidigt sänks studiens reliabilitet om en annan 

forskare inte kan få likartade svar vid en liknande undersökning med samma förutsättningar 

som denna studie.  

 

För att ytterligare öka reliabiliteten i studien har jag som intervjuare försökt bete mig på ett 

likartat sätt och ställt samma huvudfrågor till respondenterna. Dock kan följdfrågorna ställts 

                                                           
50 Kvale, S & Brinkmann, S. (2009) s. 194 
51 Patel, R & Davidsson, B.(2003) s.100,101 
52 Hassmén, N & Hassmén, P. (2008) s. 403 
53 Trost, J. (2005) s.112 



16 

 

på olika sätt eftersom respondenterna är olika individer. Syftet med detta var att få fram 

information som var relevant för undersökningen.  

 

Validiteten i en studie innebär att man har undersökt det man avsett att undersöka. 54 För att 

validera denna studie utgick jag från arbetets frågeställningar vid framarbetningen av 

intervjufrågorna. För att undvika eventuella misstolkningar som kunde leda till irrelevant 

information för studien genomfördes en pilotintervju. Samtliga intervjusituationer var 

likartade och om någon respondent misstolkade frågorna vid intervjuerna omformulerades de 

och utvecklades. Detta för att få fram relevant data vilket ytterligare stärker validiteten. 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt  

Respondenterna i studien var inte anonyma för mig som forskare utan fiktiva namn har 

använts för att inte avslöja respondenternas identitet.55 Samtliga respondenter fick denna 

information genom mejlkontakt samt muntligt precis innan intervjun. De fick samtidigt veta 

att materialet som spelades in endast skulle komma att användas i mitt examensarbete och att 

inspelningen skulle förstöras efter transkriberingen. Dessutom fick de veta att de när som 

helst kunde välja att avbryta intervjun.  

 

För att inte avslöja något om respondenterna valde jag även att inte nämna skolan de arbetar 

på vid namn. Pedagogernas kön presenteras vid resultat och analys genom att deras fiktiva 

namn nämns. Avsikten med detta är inte att se eventuella likheter eller skillnader i åsikter på 

grund av kön då det inte är syftet för studien. Utan syftet med detta är att underlätta läsningen 

och förståelsen av vem som har sagt vad. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
54 Kvale, S & Brinkmann, S.(2009) s.98 
55 Trost, J. (2005) s.41 
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5 Resultat  
 

I följande del kommer jag att presentera de resultat jag har fått fram genom min 

undersökning. Först presenteras idrottslärarnas personliga syn på friluftslivet, och därefter 

deras uppfattningar om hur friluftsundervisningen ser ut i skolan idag. Sedan presenteras 

lärarnas vision med friluftsverksamheten i skolan, och avslutningsvis presenteras deras 

önskemål om vad som behövs för att visionerna ska uppfyllas. Citat och referat kommer att 

presenteras utifrån olika teman som framkommit vid analysen av intervjuerna. Jag har 

omsorgsfullt valt ut citat som styrker viktiga aspekter kring mina frågeställningar. I slutet av 

avsnittet kommer jag att presentera en sammanfattning av de viktigaste resultaten. Dessa 

kommer jag sedan att bygga min diskussion på.  

 

5.1 Idrottslärarnas personliga syn på friluftsliv 

Ett tema som framkom vid analysen av de allmänna frågorna var temat utomhus. Temat 

beskriver lärarnas uppfattning om vad friluftsliv är för dem.  

 

5.1.1 Tema: utomhus 

Ett gemensamt mönster som jag ser hos mina respondenter är att när de hör ordet friluftsliv så 

beskriver de friluftslivet som att vara utomhus. Lina har en bred syn på friluftslivet och tar 

upp många exempel. Hon förklarar det så här: För mig är friluftsliv att vistas ute i naturen, 

skog och mark, fjäll och vatten icke att förglömma och utifrån det skapa positiva upplevelser.  

Dessutom anser hon att friluftslivet inte ska vara kopplat till någon form av tävlingsidrott.   

 

När vi går in på det lite djupare menar Gabriel att man bör veta hur man gör upp en eld och 

bygger ett vindskydd: Kanske vad naturen har att erbjuda i matväg så att det blir mer på ett 

djupare plan än att bara vara utomhus. Gabriel förklarar det också som att: Ja men behärska 

det som krävs för att… ja hårt sagt ja men överleva i naturen. Dessutom anser han att 

friluftslivet skiljer sig beroende på om han praktiserar det eller om det sker i skolan. För 

handlar det om utevistelse så menar han att det kan vara en del av friluftslivet i skolan men 

om han själv är ute i skogen och plockar svamp skulle han aldrig kalla det friluftsliv.  

 

Jacob och Erica tar upp fler exempel på aktiviteter som är friluftsliv för dem. Jacob förklarar 

friluftsliv såhär: Friluftsliv för mig det är väl fjällvandringar, långfärdsskridskor, ute i 

naturen, grilla korv, tälta. Erica tänker lite mer på de större upplevelserna och menar att 
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hennes syn på friluftsliv kommer från uppväxten då det fanns mycket natur runt om kring 

skolan vilket främjade friluftslivet. Lina anser däremot att hon kanske blivit lite 

”arbetsskadad” då hon i hälften av sin tjänst arbetar på ett ställe där de jobbar mycket med 

friluftsfrämjandet. Hon tror dessutom att om jag hade frågat henne för fem år sedan hade jag 

fått ett annat svar än vad jag fick nu. Då skulle hon inte nämnt något om fjäll och vatten utan 

det hade mest handlat om att vara utomhus i skog och mark. Som tidigare nämnt arbetar Lina 

på en arbetsplats där friluftslivet främjas, vilket enligt henne har gjort att hon förändrat synen 

på vad som ska ingå i friluftsundervisningen.  

 

5.2 Lärarnas uppfattningar om friluftsundervisningen 

I denna frågeställning har jag genom intervjuerna funnit tre olika teman. Dessa teman är 

minimalt och grundläggande, goda förutsättningar och möjligheter samt tid, pengar och 

material. 

 

5.2.1 Tema: Minimalt och grundläggande  

Samtliga lärare har uppfattningen om att friluftslivsundervisningen som bedrivs på skolan är 

minimal. Erica förklarar att de har en skogsorientering på våren och en skogsorientering på 

hösten. I övrigt bedrivs orienteringen i stadsmiljö. Väldigt sällan får eleverna testa på att slå 

upp stormkök och bygga vindskydd. De har dessutom en vinterfriluftsdag där eleverna har 

möjlighet att få åka skidor. Jacob berättar att eleverna är utomhus under olika årstider ibland. 

Vilket är det friluftsliv de bedriver på hans skola. Men han tycker inte att det är några 

speciella aktiviteter som de bedriver utan det är mest att vara utomhus och oftast i samband 

med orienteringen. Ibland tar de även upp allemansrätten.  

 

Gabriel förklarar friluftsundervisningen såhär: nästan så grundläggande så att man inte kallar 

det friluftsliv. De utnyttjade vintern lite genom att eleverna fick testa att dra någon med livlina 

på is eller åka lite skridskor. De har också byggt upp en liten eld på grusplanen men sen är det 

inte så mycket mer. Lina beskriver friluftslivundervisningen som den ser ut idag: Jag 

upplever att den är kopplad till ett större projekt. Kanske att vi gör upp eld, använder 

trangiakök och slår upp vindskydd ibland. Men det är mer utevistelse i den ordinarie 

undervisningen.  
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5.2.2 Tema: Goda förutsättningar och möjligheter  

Lina tycker att förutsättningarna är väldigt bra, det enda som saknas är lite mer 

friluftslivsmaterial så som stormkök och större tält. Men de har väldigt nära till skog och 

mark. Hon säger såhär: Möjligheterna finns. Det är vi lärare själva som sätter hinder. Det 

gäller att se möjligheterna. Att ha skogen nära är även. enligt Jacob: en bra förutsättning för 

att bedriva en god friluftsundervisning. Annars anser han att förutsättningarna för att bedriva 

friluftsliv är dåliga. Gabriel tycker att förutsättningar för att bedriva en god 

friluftsundervisning är relativt bra. De har nära till skogen från skolan. Dessutom får han 

mycket stöttning från leding, arbetslag och kollegor. Detta gör att han kan bedriva en 

undervisning där han kan ta lite tid från andra lärares lektioner utan att de ser detta som ett 

problem, så länge de får tillbaka tiden. Han menar att det inte är någon som sätter sig på 

tvären och de har väldigt bra kommunikation mellan varandra, vilket han tror underlättar 

väldigt mycket. Dessutom ska han få köpa in mer material vilket också kommer bidra till en 

bättre friluftsundervisning enligt honom. 

 

5.2.3 Tema: Tid, pengar och material 

Tiden är en faktor som påverkar friluftsundervisningen menar både Jacob, Erica och Gabriel. 

Vissa av Gabriels klasser har endast 40 minuters lektioner vilket enligt honom är alldeles för 

kort tid för att hinna bedriva friluftsliv under lektionen. Jacob känner att frilufts-

undervisningen är ”tungrodd” och det är svårt att hitta tid till allt som ska genomföras. Även 

om skogen är nära skolan känner han att lektionerna är för korta och att han inte kan ta tid 

från någon annan lärare då de också har mycket att gå igenom. Därför är det enligt honom: 

svårt att göra något schemabrytande eftersom det är stora grupper och korta lektioner. Jacob 

förklarar också att det inte finns tillräckligt med material att arbeta med. Samtidigt får de inte 

köpa in nytt material då kommunen vill spara pengar. Och skulle de vilja åka iväg på en resa, 

exempelvis på en skidresa eller gå på en vandring, får de inte ta betalt av eleverna.  

 

Erica ser en koppling mellan tid och avstånd till skogen. De har endast 50 minuters lektioner 

och skolan ligger i ett stadsområde vilket innebär att det är långt till närmsta skog så de hinner 

inte ta sig dit under en lektion. Erica uttrycker under intervjun att hon inte anser att en park är 

ett bra område att bedriva ett ordentligt friluftsliv på, vilket gör att friluftslivet inte praktiseras 

där. Hon nämner också att det finns en del elever vars familj har dålig ekonomi och skolan har 

inga utlåningskläder eller liknande, vilket gör att dessa elevers förutsättningar för att delta 

under till exempel vinterfriluftsdagar är minimala.  
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Erica pratar också precis som Jacob, om att man inte kan ta någon annan lärares tid för de har 

också mycket att göra. Dessutom ser hon pengar som ett stort hinder då det inte är så gott om 

dem på skolan. Som tidigare nämnts menar Lina att det är lärarna själva som sätter gränser 

och minskar möjligheterna till att bedriva en bra friluftsundervisning. Hon kan dock tycka att 

det saknas en del klassuppsättningar med friluftsmaterial. Annars ser hon inga hinder för 

friluftsundervisning. 

 

5.3 Visioner med friluftsundervisningen 

I den andra frågeställningen som handlar om idrottslärarnas visioner med 

friluftsundervisningen har jag genom mina intervjuer funnit två teman. Dessa teman är; 

kontinuitet samt olika former av friluftsliv.  

 

5.3.1 Tema: Kontinuitet  

Ett mönster jag ser är att de flesta av idrottslärarnas visioner är att de vill bedriva friluftsliv 

mer kontinuerligt i undervisningen och inte bara vid friluftsdagar. Linas vision av 

friluftsundervisningen är också att ha mer inslag av det i den ordinarie undervisningen och 

inte bara vid friluftsdagar, samt gärna ha en progression från årskurs 7 till årskurs 9. Hon 

säger så här: Jag skulle vilja kunna bedriva friluftsliv oftare under 50 minuters lektioner 

kopplat gärna till trangiakök, göra upp eldar, gå mer på djupet skulle jag säga. Bygga 

vindskydd osv mer integrerat så att det inte bli så mycket punktinsatser.  

 

Både Lina och Gabriels vision skulle vara att man arbetade mer ämnesöverskridande och på 

så sätt även bedriva friluftsliv mer kontinuerligt i undervisningen. Lina tror att det skulle leda 

till att man kan gå mer på djupet gällande friluftslivsundervisningen. Gabriels dröm skulle 

vara att man arbetade mer ämnesöverskridande, till exempel med hemkunskapen. Han säger 

att det hade varit roligt att på en kortare resa ta med alla ingredienser till matlagningen så 

eleverna tillsammans kan hjälpas åt att laga maten.  

 

5.3.2 Tema: Olika former av friluftsliv 

Idrottslärarnas visioner att de vill göra lite olika former av friluftsliv med eleverna, bland 

annat resor. Lina säger att hon skulle vilja: ta med eleverna på längre resor där de får testa på 
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olika friluftsaktiviteter under tiden. Gabriel tar upp exempel som övernattning, vandringar och 

paddla kanot som saker han skulle vilja bedriva. 

 

Både Gabriel och Lina vill gärna att friluftsundervisningen ska vara uppdelad så att man 

bedriver aktiviteter utifrån varje årstids förutsättningar. När jag frågar vad det skulle vara för 

typ av aktiviteter så förklarar Gabriel det såhär: Då skulle det vara vandring. Det skulle vara 

nån form av kanot kanske, så att man fick va på vatten också. Sen så skulle det vara vintertid 

och då skulle man få testa på med skidor. Eh skridskor. Den biten. Och sen får man väl se då 

men kanske inte kan plocka de fyra årstiderna men i alla fall de två. Så att man verkligen 

märker av skillnaderna. Och bara liksom hur man ska klä sig på de olika.. 

 

Jacobs vision av friluftsundervisningen är att man ger alla elever möjlighet att prova på 

friluftslivets olika former. För han upplever att det är många av eleverna som aldrig får testa 

på det annars och de vet inte vad det innebär. Han beskriver det såhär: Jaaaa. Om jag fick 

välja allting så upp ut i fjällen. Långfärdskridskor är också härligt. Även fiske och sånt där 

borde de ju också få testa på det tycker jag. Sova ute i tält eller vindskydd eller nått sånt och 

testa på det. Så att de klarar sig ute i naturen utan telefoner och allt det där.  

 

Ericas vision av friluftsundervisningen är att visa de större upplevelserna genom att vara i 

natur som kanske är typiskt för friluftsliv, då förutsättningar idag är mindre bra. Hon tar upp 

ett exempel på friluftsundervisning från sin tidigare arbetsplats, som hon gärna skulle vilja 

bedriva i dagsläget. Hon säger såhär: I sjuan hade vi mycket med olika stationer. Vi var ute 

vid en sån här fin plats alldeles vid Vänern, så att det blir lite mer friluftstanke. Och där fick 

de lära sig att hantera elden, hantera kniven, trangiakök, vindskydd. Ja de här basgrejerna 

liksom fast ändå i en miljö som var lite inbjudande. Och i åttan gjorde de en vandring i 

Dalsland. En dagsvandring men besteg två ganska tuffa berg så. Och i nian hade man en 

paddling också i Dalsland med en övernattning. 

 

5.4 Genomförande av visionerna 

 

Det var tre olika teman som framkom genom analysen av intervjun vid den sista 

frågeställningen: Vad behövs enligt lärarna göras för att visionerna ska uppfyllas?  Dessa var: 

Ökade resurser, anpassning efter årstid samt progression. 
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5.4.1 Tema: Ökade resurser 

Samtliga respondenter nämner pengar och material för att visionen ska bli verklighet. 

Dessutom nämner majoriteten av respondenterna att tiden har en viktig betydelse. Jacob anser 

att det som framförallt behövs för att bedriva hans vision av friluftslivsundervisning är tid. 

Han nämner att det skulle underlätta om en lektion var lite längre än den andra. Som det ser ut 

idag har de två lektioner på 50 minuter vardera. Han vill inte ha en 40 minuters lektion utan 

det hade varit bra om en lektion kunde utökas med åtminstone 10-20 minuter.  

 

Jacob tycker också att det skulle vara bra om kommunen hade en gemensam verksamhet för 

alla skolor i kommunen. Till exempel att varje skola bokade en vecka och åkte till ett visst 

ställe där det fanns ett program eller liknande som man följde. Detta skulle enligt honom 

spara både tid och pengar eftersom alla klasser skulle komma iväg, skolan skulle inte behöva 

hyra material till alla elever för alla aktiviteter utan det skulle finnas på plats. Även Lina 

skulle tycka att det vore bra om det fanns någon typ av gemensam hjälp där man som 

idrottslärare i alla fall kunde få tips och idéer. 

 

För att Gabriel ska få igenom sin vision krävs det lite pengar för att köpa in material då det 

saknas en del grundläggande saker som t.ex. stormkök. Han är väldigt positiv överlag och 

uttrycker sig såhär: Sen så tror jag egentligen inte att… det behövs liksom ingenting extra 

eftersom ämneslagen har sagt att det är inga problem. Hade jag inte vetat det hade det ju 

varit lite övertalningsförmåga till dom i så fall […]skulle jag inte få grejerna då skulle jag få 

börja titta på några andra alternativ och då blir det mycket enklare fast ändå betydligt mer 

än vad det har varit. Gabriel tror även att det är viktigt att ha god kontakt och samarbeta med 

andra lärare för att få igenom sin vision. Detta skulle enligt honom göra att schemat kan 

ändras lite och lektionerna kan vara lite längre när friluftsliv ska bedrivas. För då skulle han 

kunna ta tid från en annan lärare så länge hen får tillbaka tiden till exempel veckan där på. Det 

skulle göra att han kan ta en förmiddag med eleverna och ha lite längre lektioner med 

friluftsliv.  

 

Ericas förslag på lösning är att det skulle behövas mer pengar. Detta för de inte har tillräckligt 

med material för att kunna bedriva en friluftslektion med en helklass. Vart pengarna skulle 

komma ifrån visste hon inte, men hennes uppfattning var dock att om en rektor hade ett 

intresse för friluftsliv så skulle pengarna prioriteras på ett annorlunda sätt. Den uppfattningen 

fick hon åtminstone från sin tidigare arbetsplats: Där var rektorn själv väldigt 
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friluftsintresserad och bedrev det på sin fritid och förstod varför det behövde prioriteras i 

budgeten. Erica säger även att det behövs mer tid för att kunna bedriva en bättre 

friluftsundervisning. Detta främst för att de har långt till närmsta skogsområde och inte kan ta 

sig dit under en lektion. 

 

Lina tycker att förutsättningarna och möjligheterna finns. Det hon skulle önska var lite mer 

friluftsmaterial så som trangiakök och större tält. Lina ser inte tiden som ett problem utan hon 

menar att det är lärarna som sätter band på sig själva istället.  

 

5.4.2 Tema: Anpassning efter årstider 

Jacob nämner som sagt att det skulle vara bra om kommunen hade en gemensam verksamhet 

för alla skolor. Han menar då att denna verksamhet skulle vara anpassat efter årstid och alla 

elever skulle kunna få prova på olika aktiviteter. T.ex. om det är vinter så kan alla i klassen få 

en uppsättning skidor eller skridskor för att kunna testa på skidåkning och skridskoåkning. Ett 

annat exempel som han tar upp är att alla elever får testa på att paddla kanot på våren. 

Lina skulle vilja att friluftsundervisningen bedrivs mer under olika årstider och att man 

bedriver olika friluftsdagar beroende på årstid. Till exempel om det är vinter så får eleverna 

åka slalom, längd eller ha vinterlek i skogen. När det är vår skulle hon gärna vara mer i 

närområdet till skogen. Hon vill alltså ha: Mer inpräntat hela läsåret, i alla delar av 

undervisningen. 

 

5.4.3 Tema: Progression 

För att Linas vision ska bli verklighet skulle man bara behöva gå lite mer på djupet och inte 

sätta band på sig själv som lärare. När Lina pratar om att gå in på djupet förklarar hon att det 

ska finnas en progression i undervisningen. Hon vill gärna koppla ihop teori inomhus med 

praktiska övningar utomhus. Detta för att eleverna ska få en bredare bild och bättre kunskaper 

om vad friluftsliv är. Det kan till exempel vara att eleverna får se en film som handlar om att 

bygga ett vindskydd och för att på nästa lektion gå ut och testa själva. Nu tycker hon att det är 

lätt att sätta band på sig själv som lärare vilket kan göra att eleverna bara får en del av 

friluftsundervisningen. Antingen den teoretiska eller den praktiska och inte båda två när det 

gäller samma moment. Även Gabriel nämner att man behöver ha en progression i 

undervisningen, gärna tillsammans med andra ämnen, för att få igenom sin vision. 
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5.5 Resultatsammanfattning 

Här kommer en sammanfattning av hur idrottslärarna upplever att friluftslivet ser ut i skolan 

idag, vilka visioner de har och vad som krävs för att visionen ska bli verklighet. 

Resultatet av intervjuerna visar att friluftsliv är att vara utomhus enligt respondenterna. 

Samtidigt tar de upp aktiviteter som att vandra i skog och mark, plocka svamp, fiska eller åka 

skidor som är friluftsliv för dem. 

 

Samtliga respondenter tycker att deras vision skiljer sig från hur de anser att 

friluftsundervisningen ser ut i skolan idag. De menar att det är alldeles för lite 

friluftsundervisning i skolan idag. Om man ser på hur friluftsundervisningen ser ut idag så 

nämner en respondent bl.a. att det är så grundläggande att det inte kan kallas friluftsliv. 

Samtidigt som en annan respondent förklarar att det snarare är utevistelse som bedrivs och 

inte friluftsundervisning. Dessutom ser det ut som att friluftslivet är kopplat till större projekt 

och förekommer inte speciellt mycket i den ordinarie undervisningen. Dock tar 

respondenterna upp orientering, laga mat på ett stormkök, bygga vindskydd och 

skridskoåkning som några exempel på friluftsaktiviteter som de bedriver, men det är väldigt 

sällan detta händer. 

 

Visionerna skiljer sig inte speciellt mycket mellan respondenterna utan de flesta vill göra lite 

fler resor och ha friluftsliv mer kontinuerligt i undervisningen. De vill ha möjlighet att ha 

heldagar eller eventuellt två dagar med friluftsliv där eleverna får prova på olika 

friluftslivsaktiviteter där de får ta del av de större upplevelserna som friluftslivet kan ge.  

Flertalet av respondenterna har nämnt liknande faktorer som skulle behövas för att visionen 

ska bli verklighet. Det är främst tid och pengar till material som kommer upp. En annan 

respondent tar upp att det är läraren själv som kan vara ett hinder för friluftsundervisningen, 

då hen inte ser möjligheterna som kan göras även under de korta lektionerna. Det verkar som 

att det finns lite material på skolan och det saknas klassuppsättningar som gör att det är svårt 

att ta med en hel klass samtidigt och bedriva en bra friluftsundervisning.  
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6 Diskussion  

I nedanstående text kommer val av metod att diskuteras. Dessutom kommer styrka och 

svagheter i undersökningen att poängteras. Därefter kommer en resultatdiskussion som bygger 

på resultatsammanfattningen i ovanstående kapitel. Slutligen kommer jag ge några 

rekommendationer på fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Metoddiskussion  

I kvalitativa intervjuer kan man inte garantera att man får samma svar på en fråga vid olika 

tidpunkter.56 Så länge respondenterna svarar ärligt på frågorna har studien en hög grad av 

reliabilitet.57 Jag kan som intervjuare aldrig vara säker på att respondenternas svar skulle vara 

verklighet i praktiken. T.ex. om de berättar om hur friluftsundervisningen ser hur i skolan 

idag. Ser den ut som de beskriver den? Vill de framställa sig duktigare och bättre än vad de 

egentligen är? Eller berättar lärarna deras riktiga upplevelser och tankar kring hur det ser ut?  

 

Jag anser att reliabiliteten i studien är ganska hög. Detta för att en noggrann metodbeskrivning 

genomförts, vilket underlättar om någon annan upprepar undersökningen. Samtliga intervjuer 

genomfördes i ett enskilt rum som respondenten hade valt ut. Dessutom spelades intervjuerna 

in vilket medförde att materialet kunde lyssnas igenom ett flertal gånger för att se om jag 

uppfattat respondenten korrekt.  

 

Att använda intervjuer har varit den bästa metoden för att få svar på studiens frågeställningar, 

då denna metod innebär att man som forskare fokuserar på enstaka människors uppfattningar 

eller upplevelser. Detta för att det ger en djupare information än vad en kvantitativ metod 

hade gett.. 58 En kvantitativ metod hade istället passat bättre om man skulle undersöka en 

större grupp individer eller händelser och på så sätt undersöka något på bredden, och få 

information som är representativt för en större grupp.59 

 

Skolorna i studien har haft liknande förutsättningar men det hade varit intressant att göra 

samma undersökning på skolor på landsbygden, med andra förutsättningar för friluftsliv. Det 

hade antagligen gett ett annat resultat. Dessutom är jag medveten om att intervjustudien kan 

                                                           
56 Trost. (2005) s.112 
57 Hassmén, N & Hassmén, P. (2008) s. 403 
58 Patel & Davidsson.(2009) s. 118 
59 Hassmén, N & Hassmén, P. (2008) s. 85 
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ge ett annat resultat vid ett annat tillfälle eftersom svaren är specifika för just dessa 

idrottslärare. Vid ett annat urval ser svaren sannolikt annorlunda ut. 

 

Något jag kan ställa mig kritisk till är att jag endast intervjuade fyra personer då det gett mig 

ett litet omfång av lärares uppfattningar. Tanken var från början att det skulle vara sex stycken 

respondenter men tyvärr svarade inte fler idrottslärare på mina mejl. Det hade varit intressant 

att se om jag fått andra svar om det hade varit fler respondenter inblandade. Att ha fler 

respondenter hade kunnat resultera i ett större omfång av tankar och åsikter från idrottslärare 

angående friluftsliv. Detta hade möjligtvis gjort studien bredare och eventuellt gett ett annat 

resultat. 

 

Jag anser även att studiens validitet är relativt hög då jag genom mina frågeställningar har 

undersökt det jag ämnade att undersöka. Detta har gjorts genom att framarbetningen av 

intervjufrågorna utgått från arbetets frågeställningar, att en pilotintervju genomfördes, att 

respondenterna plockats utifrån kriterium. Validiteten i studien stärktes genom att 

följdfrågorna formulerats på olika sätt vid olika intervjuer, eftersom respondenterna är olika 

individer. Detta gjordes för att få fram relevant information kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar. För att ytterligare stärka validiteten i studien hade fler respondenter kunnat 

delta, för att på så sätt få ett större omfång och åsikter om friluftslivet. 

 

Materialet från intervjun som fick göras om på telefon, kan ge mig en felaktig bild av 

respondentens uppfattning om friluftslivet. Detta för att hon hade möjlighet att tänka igenom 

sina svar en extra gång och hon kunde eventuellt ändrat uppfattning från första intervjun. Det 

kan även ses som en fördel, och kan stärka studiens reliabilitet, eftersom hon kan tänka 

igenom en extra gång och svara ärligt på frågorna. Jämfört med de andra respondenterna som 

endast fick frågan vid intervjun. 

 

Något jag kan vara kritisk till är att intervjuerna var väldigt korta, cirka 15-30 minuter 

vardera. Fick jag som intervjuare verkligen ut allt från respondenterna eller hade det varit 

möjligt att få mer relevant information av dem på något sätt? Hade jag oturen att intervjua 

mindre pratglada idrottslärare eller borde jag som intervjuare gjort på något annan sätt? Enligt 

Martyn Denscombe måste intervjuaren kunna sufflera, det vill säga gå på djupet och 

kontrollera. Det kan ske genom att fortsätta vara tyst, upprepa frågan, be om exempel, ett 
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klargörande eller fler detaljer. 60 Om jag hade använt mig mer av detta hade det möjligtvis 

kunnat ge mig mer utförliga svar från respondenterna.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Mina frågeställningar behandlar idrottslärares visioner om friluftslivsundervisningen, hur 

uppfattar lärarna att friluftsundervisningen ser ut i skolan, samt vad behövs göras för att 

visionerna ska bli verklighet enligt lärarna? Här kommer jag att diskutera mina viktigaste 

resultat och koppla det till vad tidigare forskning säger om detta. Vilket ger mig möjligheten 

att utveckla mina tankar kring syftet med studien. 

 

Enligt Friluftslivsgruppens definition av friluftslivet innebär friluftsliv all vistelse som sker 

utomhus med målet att få miljöombyte och naturupplevelser.61 När jag ställer första frågan så 

svarar mina respondenter att de anser att friluftsliv är att vara utomhus. De tar också upp olika 

typer av aktiviteter som man kan bedriva som exempel på friluftsliv. Respondenternas syn på 

friluftsliv stämmer överens med Friluftslivsgruppens definition av friluftsliv. Det innebär att 

friluftslivet kan vara allt från det lilla till det stora enligt dem. Det borde innebära att det finns 

ett intresse från idrottslärarna sida att bedriva ett allsidigt friluftsliv i skolan. Samtidigt 

förklarar respondenterna att friluftsliv förekommer väldigt lite i den ordinarie undervisningen. 

En av respondenterna förklarar att det snarare är mer utevistelse än friluftsundervisning som 

bedrivs. Några andra förklarar att det är kopplat till större projekt såsom friluftsdagar.  

 

Precis som annan forskning pekar på62 visar resultatet av min undersökning att den 

friluftsundervisning som bedrivs i skolan vid friluftsdagar är en blandning mellan idrott och 

friluftsliv. Resultatet av undersökningen är att när man väl får chansen att bedriva friluftsliv 

med eleverna så fokuserar man på det exklusiva friluftslivet, som innebär att man ska långt 

bort från skolan och kanske till och med civilisationen.  

Kanske borde man som Backman uttrycker sig63, få bort det exklusiva friluftslivet på 

lärarutbildningen för att få en mer realistisk bild av hur det går till i skolan? Detta skulle i så 

                                                           
60 Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. s.253, 255 
61 Svenskt friluftsliv. Om friluftslivets skäl och själ. Hämtad: 2013-11-06, från http://svensktfriluftsliv.se/wp-

content/uploads/2012/11/Folder-Friluftslivet-2013.pdf 
62 Backman.(2004) s.32 
63 Backman.(2008) s.73 

http://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2012/11/Folder-Friluftslivet-2013.pdf
http://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2012/11/Folder-Friluftslivet-2013.pdf
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fall kunna leda till att friluftslivet inte bara blir det exklusiva friluftslivet utan även det lugna 

och stillsamma.  

 

Jag tror dock inte att det är en bra idé att helt och hållet ta bort det exklusiva friluftslivet från 

lärarutbildningen utan det borde istället samverka tillsammans med det ordinära friluftslivet. 

Som lärare borde man ändå ha kunskaperna att bedriva ett exklusivt friluftsliv om möjligheten 

till det skulle finnas ute i verksamheten. Samtidigt kan Erik Backman ha en poäng då det är 

väldigt lite av det ordinära friluftslivet som behandlas på lärarutbildningen. Fokus borde 

kanske ligga främst på det ordinära friluftslivet istället för det exklusiva. Eftersom det inte är 

realistiskt att bara bedriva ett exklusivt friluftsliv ute i skolan. Lärarna måste därför utveckla 

sina kunskaper för att bedriva ett ordinärt friluftsliv intill skolan. Dessa kunskaper bör de i 

högre grad än tidigare få på lärarutbildningen.  

 

En av mina respondenter pekar på att hennes vision faktiskt är att få in det ordinära 

friluftslivet mer i undervisningen om förutsättningarna vore bättre. Hon förklarar att hon 

gärna skulle bedriva mer friluftsliv i skogen intill skolan då det är lätt att ta sig fram och 

tillbaka under lektionerna.  

 

Jag får uppfattningen att lärarna vill bedriva aktiviteter för att eleverna ska vara aktiva vid 

idrottslektionerna och det är därför de ibland vill bedriva det exklusiva friluftslivet. Samtidigt 

säger de flesta respondenterna att det inte finns pengar och material för att kunna bedriva ett 

”riktigt” friluftsliv. Borde det inte vara lättare att bedriva ett ordinärt friluftsliv istället för det 

exklusiva? Det känns som att det är dyrare om eleverna ska åka långt ifrån skolan jämfört 

med att friluftslivsundersvisningen bedrivs nära skolan. Vid rätt sorts undervisning skulle 

eleverna fortfarande kunna vara aktiva vid ett ordinärt friluftsliv.  

 

Med tanke att individens upplevelse sattes i fokus från sekelskiftet 2000 och begränsningarna 

om vart man kunde bedriva friluftslivet minskade, 64 så kanske intresset att åka skidor eller 

bestiga Kebnekaise är större än att sitta vid en eld i ett skogsområde nära skolan? Kan det vara 

så att friluftslivundervisningen fokuserar på ett exklusivt friluftsliv sådant, både på 

lärarutbildningar och ute i verksamheten, eftersom det är populärt i samhället just nu?  

 

                                                           
64 Sandell, K. Sörlin, S. (2008) s.259 
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Erik Backman säger att friluftsundervisningen påverkas av lärares bild av friluftslivet. 65 En 

av mina respondenter menar också att bristen på närhet till skog minskar möjligheten till att 

bedriva ett bra friluftsliv. Jag tror att hennes syn på friluftslivet, precis som Backman menar, 

påverkar hur hon bedriver friluftsundervisningen. Det framkommer exempelvis i en av 

intervjuerna, då Erica uttrycker att hon inte tycker att en park är en ”friluftslivsmiljö”. För 

hade hon sett en park som en friluftslivsmiljö hade hon kanske haft möjligheten att ge 

eleverna mer undervisning inom friluftslivet istället för att de går miste om det helt. Speciellt 

när hon nämner att de har långt till närmsta skogsområde. 

 

Någon av mina respondenter har dock visionen att kunna bedriva friluftsliv mer i den 

ordinarie undervisningen så att det inte bara blir punktinsatser. Detta skulle kunna leda till att 

eleverna får en bredare undervisning i friluftsliv och får både de små och de större 

friluftslivsupplevelserna. Eftersom det leder till att det blir mer friluftsundervisning och då 

även på de kortare lektionerna. Resultatet skulle kunna vara att eleverna får en nära relation 

till naturen och blir mer miljömedvetna. Samtidigt skulle det kunna resultera i att eleverna 

slutar gå på lektionerna då de inte finner friluftslivet meningsfullt. Här tror jag att det är 

viktigt att läraren hittar en balans för att eleverna ska se vad friluftslivet kan ge dem. 

 

Tidigare forskning visar att tid, pengar och material skulle behövas för att 

friluftsundervisningen ska bli bättre.66 När jag ställde frågan till mina respondenter om vad 

som behövs för att friluftsundervisningen ska bli bättre nämner alla dessa faktorer.  Min 

undersökning visar också att det saknas klassuppsättningar av material för att kunna bedriva 

ett ordentligt friluftsliv för en hel klass samtidigt. Enligt mina respondenter är det på grund av 

att skolan inte har tillräckligt med pengar för att köpa material eller att gruppstorlekarna är för 

stora. 

 

Det är tråkigt att lärarna känner att de inte kan bedriva ett ordentligt friluftsliv för att det inte 

finns tillräckligt med resurser. Kanske kan de försöka påverka andra för att få igenom sin 

vision? Rektor och skola behöver prioritera friluftslivet mer, även kommunerna, då det visat 

sig vara positivt för elevernas fysiska och psykiska hälsa. Som idrottslärare skulle man kunna 

påverka detta genom att trycka på vikten av idrottsundervisningen och att försöka få sin vilja 

igenom. Finns det möjlighet till att få mindre klasser? Kan ämnet idrott och hälsa, och därmed 

                                                           
65 Backman.(2009) s.14.18 
66 Backman. (2009) s.14-18. Fredriksson.(2009) s.35. Johansson. Igerud.(2012) s.26 



30 

 

friluftslivet prioriteras? Kanske är det möjligt att lägga om schemat om man vill ha längre 

lektioner? 

 

Dessa resultat kan kopplas ihop med de ramfaktorer jag nämnde i tidigare kapitel, d.v.s. de 

inre och de yttre ramfaktorerna.67 Flera av mina respondenter tar upp pengar och material som 

en betydande faktor för att de inte kan bedriva sin vision i verkligheten. De yttre 

ramfaktorerna kan göra att skolorna inte får tillräckligt med pengar eller att det inte prioriteras 

till friluftslivet vilket minskar möjligheten för att bedriva en god friluftsundervisning. Det kan 

också bero på de inre ramfaktorerna, som till exempel när skolan inte lägger en ordentlig 

budget på idrott och hälsa och indirekt därmed även friluftslivet.  

 

Dessutom visar både min undersökning och tidigare forskning68 att idrottslärarna upplever att 

det saknas tid. Detta kan kopplas ihop med de inre ramfaktorerna som tidigare nämnts. Tiden 

kan sätta gränser för hur ofta ett ämne ska bedrivas samt hur långa lektionerna är, vilket i sin 

tur kan påverka friluftslivsundervisningen. För om det är korta lektioner hinner man inte 

bedriva en god friluftsundervisning enligt flertalet av mina respondenter. En av mina 

respondenter menar istället att man får ta sig tid och att det är en själv som måste se 

möjligheterna. Men då krävs det enligt henne istället lite pengar och mer material för att 

visionen ska bli verklighet. 

 

Det kan också bero på innehållet i verksamheten, kopplat till de inre ramfaktorerna. Det kan 

innebära att olika skolor och lärare kan tolka läroplanerna på skilda sätt, vilket i sin tur kan 

resultera i att de prioriterar friluftsundervisningen på olika sätt. Nilsson, Kraepelin-Strid och 

Seger säger att de öppna formuleringarna i läroplanerna kan leda till lokala tolkningar, vilket 

kan göra att vissa elever endast får ta del av friluftslivet några timmar per år.69 Det innebär att 

lärarna kan påverka verksamheten genom tolkningar, vilket kan kopplas till de inre 

ramfaktorerna gällande personer. De inre ramfaktorerna som tar upp form, kan kopplas till att 

grupperna är för stora vilket eventuellt kan leda till sämre friluftsundervisning, precis som 

någon av mina respondenter också nämnde. Jag tolkar det som att de inre ramfaktorerna 

gällande form och budget, påverkar friluftsundervisningen. Om elevgrupperna är stora saknas 

det klassuppsättningar för att bedriva olika friluftsaktiviteter, och det verkar som att skolan 

                                                           
67 Stensmo. (2008). s.34-37 
68 Backman. (2009), Backman (2011), Fredriksson (2009), Johansson & Igerud (2012) 
69 Nilsson, Kraepelin-Strid och Seger. (2012) s.154 
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inte har prioriterat inköp av friluftsmaterial. Detta kan ju även vara kopplat till de yttre 

ramfaktorerna gällande de ekonomiska ramarna. Det kan helt enkelt vara så att skolan inte har 

fått tillräckligt med pengar för att kunna prioritera ämnet idrott och hälsa, och därmed inte 

friluftslivet. 

 

6.2.1 Avslutande reflektioner 

När jag läst hur Backman, Brügge, Lundvall m.fl. beskrivit hur lärarnas uppfattning om hur 

friluftsundervisningen i skolan ser ut så blev jag upprörd. Det är tråkigt att de yttre 

ramfaktorerna i så hög grad tycks påverka hur undervisningen ser ut i skolan. Jag tror därför 

att det är viktigt att pedagoger, elever, föräldrar och andra inom skolväsendet försöker 

påverka aktörerna som sköter de yttre ramfaktorerna. Då kanske det så småningom skulle 

kunna bidra till att eleverna får en friluftsundervisning där det ordinära och det exklusiva 

friluftslivet kombineras.  

 

Forskning70 visar att friluftlivsundervisningen har minskat sen de obligatoriska friluftsdagarna 

togs bort, trots att friluftsliv och utevistelse tar upp en stor del av det centrala innehållet i 

Lgr11. En lösning skulle kunna vara att de obligatoriska friluftsdagarna återinförs, för att 

eleverna ska få mer friluftslivsundervisning.  

 

För att eleverna ska få en bättre friluftsundervisning tror jag att det är viktigt att 

lärarutbildningen fokuserar ännu mer på det ordinära friluftslivet. Om de blivande lärarna får 

mer kunskaper om det ordinära friluftslivet tror jag att det är lättare att de använder sig av 

dessa kunskaper ute i verksamheten. 

 

Det mina respondenter och tidigare forskning nämner som ett hinder för en god 

friluftsundervisning är närheten till skogen. Som tidigare nämnt bestäms de yttre ramarna av 

stat och kommun. Dessa aktörer skulle i framtiden förslagsvis kunna försöka se till så att 

skolorna placeras i ett område där skogen finns i närheten, så att det kan vara lätt att ta sig dit. 

Eftersom staten har infört nya läroplaner där friluftsliv har en stor plats, borde även skolornas 

placering finnas i åtankevid nybyggnationer av skolor och skolområden. Vid skolor som redan 

finns kan det kanske vara omöjligt att tänka på att försöka få ett friluftsvänligt område intill 

skolan, men om de har detta i åtanke när nya skolor byggs, tror jag att friluftsliv kan utgöra en 

                                                           
70 Svenning. (2001). s.8 
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större del i den ordinarie undervisningen, precis som den stora delen den har i det centrala 

innehållet i läroplanen.  

 

Med utgångspunkt i resultaten i denna studie så menar jag att det bör vara en blandning 

mellan det lilla och det stora friluftslivet både på lärarutbildningen och ute i verksamheten. 

Eleverna behöver utveckla en större förståelse för vad friluftslivet innebär och lärarna behöver 

ge eleverna en positiv och bra upplevelse av friluftslivet. Detta skulle kunna göras genom att 

blanda de stora häftiga med de mindre häftiga, men ändå så viktiga, enkla friluftsaktiviteterna. 

 

6.3 Fortsatt forskning  

Det har uppstått mycket tankar och funderingar under arbetets gång. Jag har mött engagerade 

idrottslärare som ser ljust på framtiden och jag hoppas verkligen att jag kommer bli en 

idrottslärare som bedriver en blandad friluftsundervisning. Vid framtida forskning vore det 

intressant att se hur eleverna uppfattar friluftsundervisningen. Vilka typer av aktiviteter skulle 

de vilja utöva, har de bedrivit någon friluftsundervisning tidigare och i så fall i vilken 

utsträckning? Det skulle göra att vi får en bredare bild av friluftsundervisningen i skolan, 

vilket skulle kunna ge andra lärare ett bättre underlag för att veta vad som saknas i 

undervisningen och exempel på vilka friluftsaktiviteter som kan bedrivas.  

  



33 

 

Referenser  

Backman, E. (2004) Är det inne att vara ute? En studie av friluftsaktiviteter bland ungdomar. 

Rapport nr 3 i serien Skola-Idrott-Hälsa. Idrottshögskolan i Stockholm. 

Backman, E. (2009). Vad har idrottslärare för bild av ”riktigt” friluftsliv? Ett bidrag till 

diskussionen om friluftsundervisning och tolkning av kursplanens mål. Idrott och hälsa, 

5.  

Backman, E. (2011) Friluftsliv, idrott och skola i förändring. I; Sandell, Klas. Arnegård, J. 

Backman, E.(red.) Friluftssport och äventyrssidrott. Utmaningar för lärare, ledare och 

miljö i en föränderlig värld. Studentlitteratur, Lund.  

Brügge, B. Szczepanski, A. (2011). I; Brügge, B. Glantz, M. Sandell, K. Friluftslivets 

pedagogik, en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. Liber, 

Stockholm. 

Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. 

Fredriksson, L.(2009)  Friluftsliv i undervisningen – En studie om hur lärare inom ämnet 

idrott & hälsa förhåller sig till friluftsliv i undervisningen för grundskolans senare år. 

Examensarbete 15 Högskolepoäng. Lärarutbildningen Växjö: Växjö Universitet. 

Friluftsgruppen. Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Kulturdepartementet. 

Stockholm 1999. Ds 1999:78.  

Hassmén, N & Hassmén, P. (2008)  Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. SISU 

Idrottsböcker, Stockholm. 

Johansson, J & Igerud, C. (2012) Friluftsliv. En kvalitativ studie om påverkansfaktorer för 

idrott och hälsa lärares friluftsundervisning i åk 6-9. Examensarbete. Gymnastik och 

idrottshögskolan, Stockholm.  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, 

Lund.  

Lundvall, S.(2011) Friluftsliv i skola och på lärarutbildning, ett ämnesdidaktiskt perspektiv. I; 

Lundvall, Suzanne(red) Lärande i friluftsliv, perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. 

Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm.  

Londos, M. (2010) Avhandling. Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i 

gymnasieskolan och idrott på fritid. Hämtad: 2014-02-07 från 

http://dspace.mah.se/handle/2043/10517  

Nilsson, J. (2012) Friluftsliv - en begreppsproblematisering. I; Larsson, H. Meckbach, J. 

(Red.) Idrottsdidaktiska utmaningar. Liber, Stockholm 

http://dspace.mah.se/handle/2043/10517


34 

 

Nilsson, J. Kraepelin-Strid, E. Seger, J. (2012) Friluftsliv och naturmiljöaktivitet i skolan. I; 

Larsson, H. Meckbach, J.(Red.) Idrottsdidaktiska utmaningar. Liber, Stockholm. 

Patel, R & Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder; att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund. 

Sandell, K. Sörlin, S. (2008) Friluftshistoria. Från härdande friluftslif till ekoturism och 

miljöpedagogik; tema i svenska friluftslivets historia. Stockholm: Carlsson förlag.  

Sandell, K (2008). Landskapets tillgänglighet. I; Klas Sandell & Sverker Sörlin (Red.), 

Friluftshistoria. Från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik. Carlssons 

förlag, Stockholm. 

Sandell, K.(2007) Från naturliv till friluftsliv. I; Brugge, Glantz & Sandell. Friluftslivets 

pedagogik. För kunskap, känsla och livskvalitet. Liber, Stockholm 

Sandell, K (2011). Från naturliv till friluftsliv. I Brügge, B. Glantz, M. Sandell, K. 

Friluftslivets pedagogik, en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och 

livskvalitet. 2011. Liber, Stockholm. 

Stensmo, C.(2008) Ledarskap i klassrummet. Studentlitteratur, Lund 

Sundberg, M & Öhman, J. (2008) Hälsa och livskvalitet I; Sandell, K. Sörlin, S. 

Friluftshistoria. Från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik; tema i 

svenska friluftslivets historia. Carlsson förlag, Stockholm.  

Svenning, S. (2001) Rapport om ”Friluftsverksamhet i skolan”. Örebros universitet. 

Skolverket.  

Trost, J.(2005) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. 

Quennerstedt, M. Öhman, M. & Öhman, J. (2011) Friluftsliv, hälsa och livskvalitet. I; 

Brügge, B. Glantz, M., & Sandell, K. Friluftslivets pedagogik, en miljö- och 

utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. Liber, Stockholm.  

 

Elektroniska källor: 

Kursplanen för idrott och hälsa på grundskolan. Hämtad: 2013-11-06, från www.skolverket.se 

 

Vetenskapliga artiklar 

Backman, E. (2008) What is valued in friluftsliv within PE teacher education?—Swedish PE 

teacher educators’ thoughts about friluftsliv analysed through the perspective of Pierre 

Bourdieu, Sport, Education and Society, 13:1, 61-76, 

DOI:10.1080/13573320701780522 Hämtad: 2013-11-21 från 

http://dx.doi.org/10.1080/13573320701780522 

http://www.skolverket.se/


35 

 

Backman, E. (2011).What controls the teaching of friluftsliv? Analysing a pedagogic 

discourse within Swedish physical education, Journal of Adventure Education & 

Outdoor Learning, 11:1, 51-65, DOI: 10.1080/14729679.2010.532988 Hämtad 2013-

11-20 från http://dx.doi.org/10.1080/14729679.2010.53298 

 



 

 

Bilaga 1   

Intervjuguide 
Allmänna frågor/Introduceringsfrågor: 

- Vilket år är du född? 

- Hur länge har du arbetat som idrottslärare?  

- Hur många år har du jobbat på denna skola?  

- Undervisar du i några andra ämnen än idrott och hälsa? 

- I så fall hur många timmar i veckan undervisar du i idrott och hälsa?  

Allmänna frågor om friluftsliv: 

- Vad tänker du på när du hör ordet friluftsliv? 

- Skulle du vilja berätta vad friluftsliv är för dig? 

- Hur eller vad tror du har påverkat dig för att se friluftslivet så? 

 

Forskningsfråga 1. Hur uppfattar lärarna att friluftsundervisningen ser ut i skolan 

idag? 

- Vad är din uppfattning av hur friluftslivsundervisningen bedrivs på er skola? 

- Finns det något/några moment som ni använder er av? 

- Vad har ni för förutsättningar för att bedriva friluftsundervisning?  

Forskningsfråga 2. Vad är lärarnas vision med friluftsundervisningen? 

- Om du fick drömma, hur skulle du vilja att friluftsundervisningen såg ut? 

Forskningsfråga 3. Vad behövs göras för att visionerna ska bli verklighet enligt lärarna? 

- Berätta, vad anser du skulle behövas för att din dröm skulle bli verklighet? 

 
 


