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Sammanfattning 
Uppsatsen söker svar hur svenska idrottslärare arbetar med friluftsliv, ett område som 

pedagoger kan uppleva som problematiskt. Friluftsliv är något som kan bidra till såväl fysisk 

som psykiskt välmående för individer som genomför friluftslivsaktiviteter. Hur 

undervisningen ska bedrivas bestäms utifrån skolan styrdokument men den enskilda 

idrottsläraren får tolka styrdokumenten vilket resulterar i att undervisningen ser olika ut 

beroende på vilka tolkningar idrottsläraren gör. För att ta del av idrottslärares uppfattningar 

genomfördes e-postintervjuer som sedan tolkades med hjälp av den hermeneutiska 

analysmetoden. Resultatet påvisar att uppsatsens deltagare inte är överens om 

styrdokumenten behöver preciseras eller ej. Informanterna belyser att tid är en faktor som 

påverkar momentet i stor utsträckning. Uppsatsen påvisar att idrottslärare genomför 

friluftsliv praktiskt något som är positivt då eleverna då får möjligheter att ta del av de 

positiva effekterna friluftsliv kan leda till.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, friluftslivsundervisning, idrottslärares 

uppfattningar, naturmiljöer, hälsa.
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1. Inledning 

Människor är skapta för rörelse och från början existerade vi i symbios med naturen och 

levde av vad naturen gav (Gladwell et al. 2013, 1–2). Med industrialismen som drivit på 

urbaniseringen, och i takt med den teknologiska utvecklingen har människor dock kommit 

allt längre bort från naturen. I modern tid har emellertid människor åter kommit att upptäcka 

den svenska naturen och bedriver olika typer av friluftsaktiviteter (Svensktfriluftsliv 2017). 

Att komma ut i naturen har många positiva effekter på kroppen och vårt sinne, till exempel 

beskriver Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011, 208) att i naturen får människor en 

möjlighet att uppleva frid när vi söker tystnad, stillhet och ro. Även Pretty et al:s (2015, 334) 

forskning visar att aktiviteter i naturmiljö leder till en ökad känsla av mentalt välmående, 

stärkt självförtroende samt sänkt blodtryck. Därtill verkar naturen i sig också främja fysisk 

aktivitet (Boldermann et al. 2011, 77) och därmed motivera människor att röra på sig (Bell 

& Ward Thompson, 2013, 72). 

  

Många unga idag lever i en tid där sociala medier tar upp en stor del av deras liv samt att 

många växer upp i en stadsmiljö utan möjligheter att vidga sina upplevelser av naturen 

(Quennerstedt, Öhman & Öhman 2011, 209). En förlängning av detta blir att ungdomar idag 

kan ha det svårt att skapa en relation till naturen på egen hand och därav inte får ta del av de 

positiva aspekter friluftslivet och vistelse i naturen har. Detta påstående finner även stöd i 

Pretty et al. (2005, 320) som menar att fler och fler flyttar till städer och därmed kommer 

längre bort från naturen, vidare lyfts idrottsämnet fram som en trolig påverkansfaktor vad 

gäller att påverka elevers relation till naturen och friluftslivet. Att allt fler idag bor i städer 

kan även ligga till stöd för Nybergs (2017, 29) forskning som redogör att få barn och 

ungdomar rör sig i tillräckligt stor utsträckning och att fler och fler blir allt mer stillasittandes 

framför skärmar. Inaktivitet i unga år utgör en hälsorisk på kort o lång sikt. Hos pojkar når 

endast 44 procent respektive 22 procent av flickor upp till de rekommenderade nivåerna av 

60 minuter fysisk aktivitet per dag (Nyberg 2017, 36). 

  

Skolan omnämns ha en viktig roll i att dels främja fysiska aktiviteter, dels att ge barn tillfälle 

till att testa och få kunskap om friluftsliv (Skr. 2012/13:51). Enligt styrdokument ska idrott 

och hälsa i skolan ge elever möjligheter att både teoretiskt och praktiskt få utöva fysisk 

aktivitet samt få testa på friluftsliv för att få en ökad förståelse för friluftslivets betydelse för 

människors hälsa och utveckling (Skolverket 2011a). Idrottslärare har idag härav ansvar att 

tillämpa en ändamålsenlig och tillräcklig undervisning i momentet friluftsliv 

  

I tidigare studier har momentet friluftsliv emellertid framstått som problematiskt. Backman 

(2011, 56–60) lyfter exempelvis fram faktorer som tid, pengar, styrdokument samt närheten 

till naturen som hinder som försvårar eller gör en fullgod undervisning i momentet friluftsliv 

rent av omöjlig. Därtill som möjlig faktor att beakta är dels att barns och ungdomars intresse 

för friluftsliv verkar minska i takt med ett ökat intresse för andra idrotter, dels kan elevers 

bild av friluftsliv skilja sig från idrottsundervisning (Backman 2004, 49). Därtill är 

begreppet friluftsliv svårdefinierat då det inrymmer friluftsliv, friluftsturism och friluftssport 

(Nilsson 2012, 141). Hur idrottslärare tolkar begreppet kan således inverka på hur 
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undervisningen bedrivs och baseras på. I sammanhanget kan även idrottslärares utbildning 

påverka hur undervisningen bedrivs. Idrottslärare som utbildas i det exklusive friluftslivet 

som innefattar aktiviteter som skidåkning och vandringar med övernattning kan ge en 

missvisande bild då det ordinära friluftslivet som vanligtvis är billigare och ställer mindre 

krav på tid och miljö i högre grad prioriteras i skolan (Backman & Larsson 2013, 251). 

  

Till författarnas kännedom finns en avsaknad av forskning som inriktar sig 

landsöverskridande gällande hur idrottslärare undervisar, upplever och genomför 

undervisningen i momentet friluftsliv. Det blir därav intressant att ta del av hur idrottslärare 

idag uppfattar momentet friluftsliv, vilka hinder och möjligheter de ser, hur de planerar 

momentet samt dess syn på momentets framställning i styrdokumenten. Då lärares syn på 

momentet kommer att påverka dess undervisning och i sin tur elevernas uppfattning och 

relation till friluftsliv. 

  

  

  



 

 3 

2. Syfte och frågeställningar 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka idrottslärares uppfattningar av momentet friluftsliv 

och hur dessa påverkar undervisningen. För att besvara syftet har följande frågeställningar 

formulerats: 

  

• Hur uppfattar idrottslärare momentet friluftsliv i ämnet idrott och hälsa? 

• Hur arbetar idrottslärare med momentet friluftsliv? 

• Vilka möjligheter och hinder uppfattar idrottslärare i arbetet med friluftsliv? 
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3. Bakgrund 

3.1 Det mångfacetterade friluftslivet 

För att förstå problematiken inom momentet friluftsliv måste begreppet definieras. Nilsson 

(2012, 141) beskriver att begreppet friluftsliv besitter olika betydelser och är ett 

samlingsnamn för flera olika aktiviteter som går att dela upp i friluftsliv, friluftsturism och 

friluftssport. De två första varianterna av begreppet kan sammanfattas genom vistelse i 

naturmiljö för att ta del av naturupplevelser. Friluftssport däremot går att se som 

tävlingsorienterad indelning av begreppet (Nilsson 2012, 141). Vidare fortsätter Nilsson 

(2012, 142) att problematisera begreppet genom att mena att vistelse i naturmiljö är 

mångbottnat och att om en person exempelvis redan bor i en typisk naturmiljö ska denna 

ändå måsta byta miljö för att uppnå en ny naturmiljö? Begreppet Naturmiljö och dess 

innebörd går att se på flera olika sätt och författaren beskriver det som en del av 

problematiken som finns i området. Om en granskning av begreppet naturmiljö sker kan det 

uppfattas olika av olika människor. 

  

En metod för att undvika problematik vid definitionen av friluftsliv är att göra den väldigt 

bred. Bäckström (2011, 39) lyfter fram ett exempel som framhåller att friluftsliv handlar om 

mänsklig aktivitet och rörelse i landskap som upplevs eller karaktäriseras av natur. 

Definitioner likt denna öppnar dock enligt Bäckström (2011, 39) upp för nya frågor, vad 

som exempelvis räknas som natur och inte samt var den gränsen går. Var ska de 

utomhusaktiviteter som flyttas inomhus och utförs i lokaler där klimatet kan kontrolleras 

placeras i den klassificeringen? Ett tydligt exempel för detta är längdskidåkning vilket är en 

aktivitet och rörelse som traditionellt utförs längs dragna spår som ofta karaktäriseras av 

natur. Med tidens gång går nu samma aktivitet även att utföra i inomhusarenor året om 

oavsett utomhusklimat. 

  

Det som beskrivs ovan ger en bild av att området friluftslivs problematik och att 

definitionerna är många. Genom att tolka begreppet framkommer inte någon större klarhet 

utan ger snarare utrymme för fler missuppfattningar. Därför kan det vara viktigt att precisera 

innebörden av aktiviteten för att räta ut frågetecken. Nilsson (2012, 142) föreslår istället att 

friluftsliv bör ses som aktiviteter och vistelser i naturmiljö där syftet är att erhålla 

naturassocierade upplevelser. Där stimulans och rekreation av fysisk- och psykisk art med 

eller utan inslag av prestation och tävlingsprestation. I den preciserade definitionen innebär 

det att naturupplevelser i skolan innefattar att elever endast behöver vistas i en naturmiljö 

för att ta del av dess positiva upplevelser, utan krav på prestation (Nilsson 2012, 142). 

  

3.2 Friluftsliv - en svensk folktradition 

Att utöva friluftsliv och vistas i naturen är en viktig del i det svenska samhället, ett exempel 

på detta är svenska regeringens skrivelse (Skr. 2012/13:51) där de presenterade mål för 

friluftslivspolitiken. I denna skrivelse (2012, 3) redovisas ett mål med friluftslivspolitiken 

som går ut på att stödja möjligheten för människor att vistas i naturen samt att utöva 

friluftsliv. De skriver vidare att alla människor ska ha möjligheten att få naturupplevelser, 
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välbefinnande, social gemenskap samt en ökad kunskap om natur och miljö. Dessa mål 

motiverar även betydelsen som allemansrätten har för Sverige, denna framställs likt en 

grundpelare för friluftslivet som ska bygga på personliga val från varje individ i en mångfald 

av möjliga metoder för att bedriva friluftsliv (Skr. 2012/13:51, 3). Utöver att vara viktig för 

ett fritt friluftsliv framställs allemansrätten ha en avgörande positiv betydelse för turism i 

landet då den förankrar tillgång för var och en att få uppleva naturen samt vad den erbjuder 

(Skr. 2012/13:51, 4). Tio övergripande mål för friluftslivspolitiken presenteras där skolans 

betydelse för friluftslivet framtonas genom att nämnas i den åttonde punkten som beskriver 

att friluftslivet ska ha en given roll i dess arbete (Skr. 2012/13:51, 5). 

  

I en vidare beskrivning av vad som uttrycks i punkt åtta står det att förskola, skola samt 

fritidshem utgör centrala plattformar för att locka barn och ungdomar till naturupplevelser 

och friluftsliv. Vidare framställs undervisning i utemiljö ha en stor betydelse för lärande då 

utevistelse ökar förståelsen för människans delaktighet i naturens kretslopp, hållbar 

utveckling samt motverkar mental och fysisk ohälsa (Skr. 2012/13:51, 26–27). I ett försök 

att precisera vad barn och elever ska erbjudas har tre punkter tagits fram, den första av dem 

är att barn och elever ska erbjudas goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse. Den 

andra är att de ska få kunskaper om förutsättningar för en god miljö samt hållbar utveckling. 

Sista av de tre framtonar att det ska finnas en hänsyn till individens förutsättningar och behov 

att få tillgång till ett rikt friluftsliv (Skr. 2012/13:51, 28). 

  

Utifrån regeringens skrivelse (2012/13:51) har en undersökning på nationell nivå 

genomförts av Fredman och Hedblom (2015) med målet att mäta svenska folkets 

friluftsvanor. Undersökningen omfattade omkring 8400 personer mellan 16 och 84 år där 

svaren från informanterna spreds ut över årets 12 månader. Då friluftslivet varierar avsevärt 

beroende på årstiderna, önskade Fredman och Hedblom (2015, 11) i största möjliga mån få 

en fullständig bild av folkets friluftsvanor. Undersökningen visade att unga (mellan 16 och 

24 år) tillsammans med personer mellan 25 och 44 år är ute i naturen i mindre omfattning 

än äldre personer (Fredman & Hedblom 2015, 24). Avslutningsvis jämför Fredman och 

Hedblom (2015, 6) sin undersökning med en liknande från 2007 där slutsatsen är att andelen 

svenskar som vistas i naturen “mycket ofta” har sjunkit. 

  

Regeringens skrivelse (Skr. 2012/13:51) utgör en ställningstagande för att friluftsliv är en 

viktig aspekt i Sverige genom att lyfta fram friluftslivet som en rättighet för alla. Att skolan 

specifikt nämns som en arena där alla barn och ungdomar ska få testa samt bekanta sig med 

naturen ställer krav som undervisningen måste uppfylla. Fredman och Hedbloms 

undersökning (2015) visar på att svenska invånare i stor utsträckning tar tillvara på de 

rättigheter som regeringen skapat genom att i olika former röra sig i naturen. 

3.3 Allemansrätten - en grund för svenskt friluftsliv 

Allemansrättens innebörd för svenskt friluftsliv och vistelse i naturen går nog inte att 

överdriva. Det framgår exempelvis av regeringens utläggning där allemansrätten ses som en 

grundpelare för svenskt friluftsliv. Bengtsson (2004, 7) skriver att allemansrättens innebörd 

troligtvis i stort är känt för majoriteten av det svenska folket. Det är den begränsade rätt var 

och en har att använda annans fastighet, mark och vatten, främst för att färdas över till fots 
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eller att under kortare tid befinna sig på platsen. Förenklade formuleringar likt dessa riskerar 

dock enligt Bengtsson (2004, 7) att ge en något snedvriden eller felaktig bild då 

allemansrätten är än mer komplicerat.   

  

Allemansrätten är precis som regeringen nämner (Skr. 2012/13:51) viktig även när det 

kommer till turism men Bengtsson (2004, 10) ger en bild av att det inte alltid varit helt 

positiva röster. Ett problem som framkommer är när det kommer till större grupper som 

uppehåller sig på ett område. Detta menar Bengtsson (2004, 11) ofta leder till större skador 

och obehag för markägaren än denne ska behöva tåla trots att varje enskild person kan hålla 

sig inom ramen för vad som är tillåtet. 

  

Trots att det som Bengtsson (2004) skriver finns gråzoner är det tydligt att allemansrätten är 

en viktig förutsättning för att det svenska friluftslivet och vistelsen i naturen ska kunna ske 

likt den gör idag. Den utgör en rätt som skapar såväl rättigheter som skyldigheter varje 

individ måste tänka på när den rör sig på någon annans tomt eller i naturen. 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Friluftslivets effekter 

Gladwell et al. (2013, 1) redogör att vi människor är skapta att leva i naturmiljö då våra 

förfäder var samlare och jägare. Under dessa tider levde vi i naturmiljö och det har påverkat 

dagens människor, genom att när vi är i kontakt med naturmiljö känner ett lugn och 

anknytning med miljön. Genom att vara i kontakt med naturen får människor möjlighet att 

känna sig lugna, då vi efter mentala utmattningar får en chans att återhämta oss på ett annat 

sätt än vad som är möjligt i stadsmiljö (Gladwell et al. 2013, 1). Enligt Quennerstedt, Öhman 

& Öhman (2011, 199) har denna kontakt och vistelsen utomhus under lång tid även ansetts 

som något eftersträvansvärt, både som en idealisk plats för att fostra unga människor till 

tänkande, fria och självständiga individer och som motvikt till det ohälsosamma livet inne i 

städerna. Hur människor upplever friluftsliv i ett mer modernt sammanhang skiljer sig dock 

från denna idealiserade bild (Quennerstedt, Öhman & Öhman 2011, 199). 

  

Pretty et al. (2005, 320) redogör att allt fler och fler flyttar till städer för att till exempel få 

jobb, tillgång till bättre skolor eller ha närmare till sjukvård, kortfattat sker en ökad 

urbanisering. I städerna finns det mindre tillgång till naturmiljöer vilket Pretty et al. (2005, 

320) menar minskar människors chans att återhämta sig mentalt. Pretty et al. (2005) 

genomförde en studie för att se hur människors välbefinnande ändrades i naturmiljö kontra 

stadsmiljö. Av studien framkommer det att fysisk aktivitet i naturmiljö har fler positiva 

effekter än fysisk aktivitet i stadsmiljö. Aktiviteter i naturmiljö leder till en ökad känsla av 

mentalt välmående, stärkt självförtroende samt sänkt blodtryck. Sammanfattningsvis menar 

Pretty et al. (2015, 334) att genom fysisk aktivitet i naturmiljö minskar risken för depression 

och lyfter det som något som kan ha stora positiva effekter på samhället och hos individer. 

  

I takt med samhällets utveckling och urbanisering kommer människorna allt längre ifrån 

naturen och den enligt Gladwell et al. (2013), idealiska plats för fostran av individer. 

Människor får även en stor vinning när det kommer till mental hälsa och välmående vilket 

betonas av Pretty et al. (2005) vara en arena lämplig att motverka stora hälsoproblem som 

finns inom dagens samhälle men även i framtidens. 

  

Tyrväinen et al. (2014) har i en studie undersökt hur människor upplever sitt välmående. 

Under studien har deltagarna vistats i olika naturmiljöer i Finland och tagit prover för att se 

hur deras värden förändras i kontakt med naturmiljö. Studien arrangerades i tre olika 

naturmiljöer: stadspark, konstgjord park samt i naturlig skogsmiljö. De olika proverna i 

studien bedömde bland annat psykologiska effekter hos deltagarna samt hur kortisolhalten i 

blodet förändrades. Det studien påvisade var att vistelse i naturmiljöer behöver vara minst 

15 minuter för att resultera i ökad livskvalité (Tyrväinen et al. 2014, 8). Det fanns därtill en 

åtskillnad mellan de olika platserna där studien genomfördes gällande stresshämmande 

kvalité. Det framkom att den naturliga skogen var den plats där deltagarna kände sig mest 

avslappnade och upplevde mest positiva effekter (Tyrväinen et al. 2014, 8). 

  

Hur kortisolhalterna skiljde sig åt i studien visade inte på några stora skillnader. Tyrväinen 

et al. (2014, 8) menar att det är komplicerat att nå förändringar gällande kortisolhalten på 
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korta vistelser som de hade när de genomförde experimentet. Det som framkommer av den 

tidigare forskningen är att miljön som friluftsliv genomförs i, har betydelse för de 

psykologiska effekterna hos deltagarna (Tyrväinen et al. 2014, 8). Genom att vistas i naturlig 

skogsmark skulle elever ha en större chans att tillförskaffa sig de positiva psykologiska 

effekterna. 

  

I en svensk studie som genomfördes av Fägerstam (2013) fick skolor jobba med 

utomhusundervisning för att se om det genererade några positiva effekter hos eleverna. 

Studien fokuserade på var hur lärare ansåg att undervisningen skiljde sig mot den vardagliga 

inomhus-undervisningen och hur det påverkade eleverna. Det som framkom var att lärarna 

ansåg att eleverna blev mer samarbetsvilliga gentemot varandra i utomhusundervisning, 

vilket resulterade i ett bättre klimat mellan eleverna (Fägerstam 2013, 66). Relationen mellan 

elever och lärare blev även den förbättrad genom utomhusundervisning. Det lärarna ansåg 

vara det mest positiva var att eleverna var betydligt mer aktiva under utomhusundervisning 

än i den vanliga klassrumsundervisningen. Dessutom påverkades de elever som var blyga 

och inte tog mycket plats i klassrummet på så sätt att de i utomhusundervisningen vågade 

de ta mer plats och uttrycka sig (Fägerstam 2013, 67). Lärarna ansåg även att miljön var bra 

för att ge extra stöd till elever som behövde stödet, då miljön möjliggjorde att eleverna inte 

blev utpekade (Fägerstam 2013, 69). 

  

I ämnet idrott och hälsa finns en naturlig tillgång till utomhusundervisning och det framgår 

av Fägerstams studie att det finns många positiva aspekter för elever ta del av genom sådan 

undervisning. Som påvisat leder ett aktivt friluftsliv till många positiva aspekter för 

individer. 

4.2 Påverkningsfaktorer 

Backman (2011, 56) lyfter fram fyra faktorer som han menar kontrollerar 

idrottsundervisningen under momentet friluftsliv (Backman 2011, 56). Den första av de fyra 

faktorerna handlar om kopplingen mot styrdokument och ämneskrav. Backman (2011, 56–

57) skriver att många lärare han intervjuat menar att området friluftsliv inte får nog stort 

utrymme i den faktiska undervisningen som styrdokumenten tyder på att området ska ha. 

Vidare framkommer det även att lärare ibland hade svårt att tolka målen styrdokumenten 

lyfter fram. Att den svenska skolan i och med skolreformen som trädde i kraft år 2011 blev 

än mer decentraliserad och öppen för tolkning menar de intervjuade lärarna i Backmas studie 

inte gynnar undervisningen inom området friluftsliv. 

  

I den undersökning som Novus utförde åt svenskt friluftsliv, genomfördes intervjuer med 

725 idrottslärare gällande deras uppfattningar om friluftsliv inom ämnet. Det som framkom 

var att 16 procent av undervisningen innefattar momentet friluftsliv och att 73 procent av 

idrottslärarna anser att de uppfyller målen med friluftsliv utifrån styrdokumenten (Novus 

2016, 5), vidare visar resultatet att Idrottslärarna uppfattade flera begränsningar med 

momentet, dels att det fanns för lite ekonomiska resurser, tidsbrist, resursbrist, dels att 

läroplanen var svårtolkad där kunskapsmålen kunde ses som svårbedömda (Novus 2016, 6). 

Idrottslärare kan därav uppfatta friluftsliv som ett problematiskt moment av undervisningen. 
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Den andra faktorn som Backman lyfte fram (2011, 57–58) behandlar faktorer likt tid, 

utrustning och ekonomi. Det framkommer att flertalet lärare som intervjuats menar att 

lektionstiden som låg kring 60 minuter inte var nog lång för att bedriva en lyckad 

undervisning i momentet friluftsliv men även att utrustningen skolorna har tillgång till 

avsedda för momentet friluftsliv kan skilja sig mycket enligt Backman (2011, 58). Varför 

skillnaden är stor kan bero på lärarna inom ämnet idrott och hälsa. Lärare som värderar 

området friluftsliv högt i skolan kommer troligtvis även att lägga en större del av sin budget 

på att köpa in utrustning till området än de som inte gör detta. Budgeten som ämnet får 

tillgång till är ofta begränsad, vilket gör att prioriteringar för vad pengarna ska användas till 

måste göras. En del lärare i Backmans studie lyfter här fram området friluftsliv likt en av de 

delar som inte prioriteras tillräckligt, bland annat lyfts transporten till “skogen” fram som 

ett ekonomiskt problem som inte alltid tillgodoses. Backman (2011, 58) menar att lärarnas 

syn på att friluftslivet ska ske i ”skogen” beror en historisk bild och tradition om vad 

friluftsliv är som finns i Sverige och Skandinavien (Se även 3.3). 

  

Under tredje faktorn granskar Backman (2011, 58–59) skolans geografiska plats samt risker 

med momentet. Det framkommer att det finns en tydlig skillnad för hur olika skolor har 

tillgång att arbeta med momentet friluftsliv. Backman (2011, 58) lyfter här fram en lärare 

som problematiserar möjligheten till att tillämpa momentet för lärare som bedriver 

undervisning på skolor placerade centralt i Sveriges tre största städer (Stockholm, Göteborg 

och Malmö). Detta menar författaren återigen visar på en föreställning att undervisningen 

av friluftsliv ska ske på en avlägsen plats bortanför civilisationen. Flertalet lärare som deltog 

i studien menar även att momentet friluftsliv kommer med särskilda risker. En av lärarna 

studien betonar att hela momentet friluftsliv är riskfyllt och det bör ses likt ett stort 

varningstecken. Andra lärare menar att momentet skapar ett nytt möte som eleverna inte får 

tillgång till annars, riskerna ses här likt någonting positivt då eleverna ställs inför nya 

utmaningar som är spännande och motiverande just därför att det inte är riskfria. (Backman 

2011, 58–59). 

  

Den fjärde och sista faktorn som Backman lyfter (2011, 59–60) behandlar hur lärare inom 

ämnet idrott och hälsa ser på friluftsdagar och hur ansvaret kring friluftsdagar bör fördelas. 

Även om friluftsliv står utskrivet i styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa menar 

Backman (2011, 59) att det inte nödvändigtvis är idrottslärares ansvar att planera, organisera 

och genomföra friluftsdagar. Lärarna i studien menade istället att friluftsliv behöver ett 

samspel som överskrider ämnesgränserna och ett delat ansvar (Backman 2011, 60). 

  

Sammanfattningsvis ger Backmans undersökning en insyn till en problematik som kommer 

med momentet friluftsliv. Problematiken skapas via otydliga riktlinjer, bristande tid och 

budget samt särskilda risker enligt lärarna som deltog i studien vilket ger en tydlig bild på 

att momentet särskiljer sig från många andra moment och kräver andra förutsättningar för 

att kunna genomföras.  

4.3 Utbildningens förväntningar 

Backman och Larsson (2013, 251) beskriver hur idrottslärarutbildningen struktureras och 

hur utbildningen sker. Inom utbildningen av momentet friluftsliv bygger innehållet på 
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traditioner som länge har varit rådande inom Skandinavien. Författarna lyfter fram att 

friluftsliv under utbildningen har sin utgångspunkt i det exklusiva friluftslivet, som tar plats 

i en avlägsen natur där krav på utrustning och förkunskaper är högt ställda (Backman & 

Larsson 2013. 251). Det resulterar i att idrottslärarstudenter värderar friluftsliv högt inom 

sin utbildning. Det exotiska och exklusiva friluftslivet återfinns i utbildningen för 

idrottslärare, även om det har diskuterats, då friluftsliv på skolor sker i en tätortsnära miljö 

som försvårar det exotiska och exklusiva friluftslivet. Författarna menar på att 

lärarutbildningen inte har råd att ta bort det exklusiva friluftslivet då det lockar till sig 

studenter (Backman & Larsson 2013, 252). 

  

Backman (2011, 70) beskriver hur utbildningen av idrottslärare påverkar deras framtida 

yrke. Backman menar att pedagoger intar olika positioner inom momentet friluftsliv och det 

leder till en värdeladdning mellan naturupplevelser samt tävling. Mellan dessa två framhålls 

naturupplevelser som mer värdefull än tävling inom momentet (Backman 2011, 70). Vidare 

fortsätter Backman (2011, 70–71) att redogöra för om skillnaden mellan det ordinära- och 

det exklusiva friluftslivet, där miljön och krav på erfarenheter och kunskaper lyfts fram. Det 

framgår att det exklusiva friluftslivet värderas högt inom utbildningen och att det skiljer sig 

från det ordinära friluftslivet som är mer realistiskt i skolmiljö. En fråga som väcks är varför 

det exklusiva friluftslivet framhävs och om det är beroende av utbildningens intresse eller 

deltagarnas. (Backman 2011, 71). Två ytterligare delar som även de skiljer sig åt är det 

teoretiska och det praktiska friluftslivet. Av de två är det den praktiska som prioriteras som 

högst inom utbildningen och det står för teknik i utförande och kroppslig förmåga. Det 

teoretiska sker i form av läsande, skrivande och diskuterande form och något som framstår 

inom utbildningen som en sämre positionering än det aktiva. 

  

Att idrottslärare i sin utbildning får uppleva och lära sig friluftsliv genom den mer exklusiva 

varianten riskerar att skapa en snedvriden bild för lärares förväntningar av hur 

undervisningen ska eller bör bedrivas i skolan. Detta kan även vara anledningen till att det 

är en upplevelsebaserad och praktisk undervisning som tycks dominera i skolan. 

4.4 Didaktiska val 

Hur en lärare genomför ett undervisningstillfälle baseras på de val läraren gör gällande 

innehåll, organisering och metodval. Gemensamt för de olika valen är att de bygger på 

didaktik (Östman 2000, 66). Valen läraren gör vid undervisningstillfället resulterar i olika 

konsekvenser för den studerande. Didaktik är ett begrepp som innefattar bland annat 

påverkningsfaktorer som skapar undervisningens förutsättningar eller ramar, val av 

kunskapsutveckling och hur elevernas bakgrund påverkar kunskapsutvecklingen. (Östman 

2000, 66). Praktisk didaktik riktar sig mot ett ämne och fokuserar på ett undervisningsnära 

förhållande. Ämnesdidaktik fokuserar på ett specifikt ämne där kunskapsområdet är bundet 

till vissa dimensioner för ämnet och där innehållet av ämnet är det som utgör grunden för 

valet av didaktik och hur undervisningen ska behandlas (Östman 2000, 68). 

  

En lärare undervisar och lär alltid ut kunskaper i en konkret situation, i en viss miljö, inom 

ett visst samhälle och i en rådande kultur (Lindström & Pennlert 2016, 7). Lindström och 

Pennlert (2016, 7) skriver att undervisningen begränsas av politiska beslut och att lärare 
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därför behöver ha ett baskunnande i sin undervisning, för att se möjligheter och kunna 

utveckla sin undervisning efter begränsningarna. Den svenska skolan är målstyrd vilket 

ställer krav på att lärare ska kunna tolka centrala styrdokument, formulera mål samt värdera 

och dokumentera elevernas kunskaper (Lindström & Pennlert 2016, 9). 

  

Den didaktiska triangeln belyser tre centrala punkter som ingår i en pedagogisk situation: 

elev-lärare, elev-innehåll och lärare-innehåll. Punkten elev-lärare går översiktligt att 

beskriva som samspelet mellan en elev och lärare, där stort fokus är på social kompetens. 

(Lindström & Pennlert 2016, 11). Punkt två fokuserar på vad eleven ska bearbeta och är det 

konkreta innehållet i en lektion eller under ett större moment i undervisningen. Innehållet 

sker via ett urval som läraren gör men är något som ska utveckla elevens förståelse och 

handlingsförmåga (Lindström & Pennlert 2016, 10). Lärare och valet av innehåll är en 

central aspekt av läraryrket. Innehållet som ska behandlas kräver att lärare har 

ämneskompetens. Ämneskompetens innebär att läraren förstår ämnet, har de färdigheterna 

som krävs för att undervisa inom ämnet samt kan reflektera och kritisk granska innehållet 

samt följa utvecklingen. Genom att lärare har ämneskompetens kan lärare omvandla de krav 

till mål som eleverna sedan kan arbeta mot (Lindström & Pennlert 2016, 11). 

  

Ett verktyg lärare kan använda sig av är en didaktisk översiktskarta. Översiktskartan ger 

lärare möjligheter att ringa in mål och planera hur elever ska nå målen (Lindström & 

Pennlert 2016, 26). Den didaktiska översiktskartan består av en triangel där syfte, innehåll 

och metod utgör hörnen. Syftet ska besvara frågan varför, innehåll ska besvara frågan vad 

samt metod som ska besvara frågan hur. Genom att begrunda de olika delarna av 

översiktskartan och täcka in de delarna i ett moment har läraren tänkt vad undervisningen 

ska resultera i, hur momentet ska behandlas och varför momentet ska vara en del i 

undervisningen. (Lindström & Pennlert 2016, 26). 

  

En idrottslärare kan således tänkas utgå från en didaktisk översiktskarta vid planeringen av 

momentet friluftsliv. 

4.5 Styrdokumentens påverkan 

Enligt Larsson (2013, 90) har lärare i ämnet idrott och hälsa i uppgift att förhålla sig till två 

delar eller aspekter som skolans läroplaner kommer med. Dessa två uppgifter benämns som 

den allmänna delen och den ämnesspecifika delen. Läroplanernas allmänna del menar 

Larsson (2013, 90) handlar om riktlinjer för skolans allmänna uppdrag i frågor kring 

utbildning och fostran. Inom detta ingår bland annat skolans värdegrund och kunskapssyn. 

Denna del är även ämnesöverskridande och gäller för allt inom skolans värld och innehar 

delar lärare måste tänka på i sin undervisning och planering av den densamma. 

Ämnesspecifika delen beskriver Larsson (2013, 90) handlar om exempelvis kurs- och 

ämnesplaner och därmed exempelvis kursmål och betygskriterier. 

  

En del i ämnesplanerna för idrott och hälsa som står utskrivna sedan den skolreform som 

trädde i kraft 1994 är enligt Sandahl (2015, 329) att ämnet i dess undervisning ska behandla 

friluftsliv. Idrott var från och med 1994 inte längre ett obligatoriskt inslag i ämnet, fokus 

förflyttades istället till rekreation, teoretiska inslag samt friluftsliv. En anledning till 
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förflyttningen av fokus i ämnet menar Sandahl (2015, 330) var att de nya läroplanerna 

syftade till ett hälsomässigt helhetstänk som skulle skapa förutsättningar för att skapa 

hälsosamma levnadsmönster livet ut. Att detta ledde till några större förändringar i ämnets 

faktiska aktiviteter menar Sandahl (2015, 330) inte var fallet. En liten ökning av dans och 

friluftsliv skedde kring 2000-talets början i jämförelse med tidigare men ämnets 

undervisning dominerades fortfarande av bollspel och fysisk träning. Den troligaste 

anledningen till att det inte skedde någon större förändring av undervisningens faktiska 

innehåll är att lärarna i ämnet idrott och hälsa förlitade sig på och utgick ifrån sin egen 

utbildning och erfarenhet istället för läroplanens formuleringar. (Sandahl 2015, 330). 

  

Annerstedt (2007, 98) skriver om den målstyrning som även lyfts fram av Lindström och 

Pennlert (2016) i ovanstående stycke. Annerstedt menar att det vanligtvis vid diskussioner 

kring lektionsplanering inom ämnet idrott och hälsa betonas att lektionerna ska inneha ett 

tydligt mål som eleverna bör lära sig under lektionen. Detta menar författaren skapar en 

målstyrning som kan riskera att ge en missvisande bild av huruvida en lektion är “lyckad” 

eller inte enligt Annerstedt (2007, 98). Anledningen till detta menar han är att det är 

orealistiskt av en lärare att förvänta sig tydligt definierbara mål som uppfyllts efter varje 

lektion då det finns kunskaper och förmågor som tar längre tid att erövra. Att använda sig 

av lektionsmål är dock inte alltid orealistiskt och negativt men Annerstedt (2007, 98) skriver 

att fokus istället borde vara att en lektion erbjuder eleverna att erövra vissa kunskaper. Därav 

blir målet inte att eleverna ska lära sig och visa en tydlig progression efter varje lektion utan 

att de ska få möjligheten att erövra dem. Risken med en skola där för stort fokus är på 

målstyrning menar Annerstedt (2007, 99) är att lärarrollen minimeras till att enbart mäta och 

genomföra mål som är skapade av “läroplansexperter” som befinner sig bortanför skolans 

verklighet. En annan risk som presenteras är att målen reduceras till enbart beteendemässiga 

och mätbara, Annerstedt (2007, 100) menar att det finns en svårighet med att sätta upp 

konkreta mål för exempelvis social kompetens, hänsynstagande och samarbetsförmåga 

vilket gör att det helt enkelt riskerar att åsidosättas. 

  

Sammanfattningsvis utgör skolans och ämnet idrott och hälsas styrdokument och 

ämnesplaner utgångspunkten för idrottslärare vid sin planering av undervisning samt 

bedömning av elevernas kunskap och förmågor. Det är därför viktigt att målen är tydligt 

formulerade för att lärare ska kunna tolka och konkretisera dem för att sedan förmedla dem 

till eleverna. Detta tycks dock enligt Annerstedt (2007) och Sandahl (2015) till viss del 

misslyckats då “läroplansexperternas” mål inte tycks utgjort någon större förändring i den 

faktiska undervisningen. 

4.6 Styrdokumentens innehåll 

Lärare ska som Lindström och Pennlert (2016) påpekar utgå ifrån styrdokumenten för att 

sedan omvandla det till lärorikt lektionsinnehåll för eleverna. I uppsatsens resultatdel 

presenteras svar från idrottslärare som undervisar på samtliga skolstadier, vilket innebär att 

styrdokumenten från förskola till gymnasiet tas upp i resultatet. Detta innebär att 

informanterna kommer utgå ifrån olika styrdokument och har därav olika mål som ska 

uppnås. 
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Styrdokumenten för förskolan till årskurs 6 har den största åtskillnaden när det kommer till 

momentet friluftsliv. Skolverket (2011b) skriver ut att eleverna ska ha fysisk aktivitet samt 

lekar i en skiftande natur- och utemiljö under olika årstider. Det innebär att eleverna ska 

vistas utomhus på olika geografiska platser och vara i rörelse året om. Ser vi till samma 

innehåll i högstadiet samt gymnasiet står det inget om att eleverna måste vara fysiskt aktiva 

i natur- och utemiljö (Skolverket 2011a). Styrdokumenten (Skolverket 2011a) för gymnasiet 

lyfter fram att elever ska ha naturen och utemiljöer som arena för rörelseaktiviteter samt 

rekreation. För högstadiet lyfts det inte fram något krav att undervisningen ska bedrivas i 

natur eller utemiljö men att moment kopplade till dessa arenor likt orientering ska 

genomföras. 

 
Gemensamt för styrdokumenten när momentet friluftsliv i idrott och hälsa (Skolverket, 

2011a, b) behandlas är att allemansrätten skall studeras. Även om graden av förståelse skiljer 

sig åt mellan de olika stadierna. Vidare nämns orientering i styrdokumenten som direkt går 

att koppla till friluftsliv, dock är det inget krav på att det skall genomföras i naturmiljö från 

högstadiet och gymnasiet. (Skolverket 2011a, b). 

4.7 Elevers syn på friluftsliv 

Backman (2004) har undersökt hur elever ser på friluftsliv och vad för typ av aktivitet de 

genomför. Friluftsliv beskrivs vara ett fenomen som minskar då andra idrotter har högre 

dragningskrafter. En annan orsak tycks vara att i ungdomars värld anses det inte det vara 

speciellt häftigt eller imponerande att berätta för ens kompisar att man sovit i tält och tillagat 

mat ute i naturen. Snarare tycks det uppfattas som töntigt eller som något avvikande för 

ungdomar. (Backman 2004, 49). Friluftsliv är samtidigt något som samhället målar upp som 

positivt, vilket skapar en marknad för friluftsliv. För ungdomar som anses vara 

modemedvetna skapar det en förväntning att man ska ha de rätta kläderna om man ska 

bedriva friluftsliv, kläder som tål kyla, vatten och vind (Backman 2004, 50). 

  

Backmans (2004, 50) undersökning visar även hur ungdomars sociokulturella bakgrund 

påverkar i vilken utsträckning de utför friluftsliv i hemmet. Det som framgår är att ungdomar 

som kommer från övre medelklassen genomför ett bredare spann av friluftsaktiviteter än 

nedre medelklassen samt arbetarklassen. Även att ungdomar från övre medelklassen och 

nedre medelklassen utövar mer friluftsliv och andra former av fysisk aktivitet än 

arbetarklassen framgår av Backmans studie (2004, 50). En förklaring till det är att utifrån 

den samhällsklass man tillhör utvecklar skilda “smaker” för till exempel musik, mat, 

boendeformer samt idrotter. De aktiviteter som utförs i de olika samhällsklasserna baseras 

även till viss del på ekonomiska resurser. Alpin-skidåkning utförs av övre medelklassen där 

den största skillnaden mot de andra klasserna är störst. Den aktivitet som genomförs av 

samtliga klasser är vandring där de sociokulturella skillnaderna suddas ut.    

  

Elevers uppfattning och förhållningssätt till friluftsliv påverkas således i stora drag av vilken 

samhällsklass de tillhör. Samtidigt som det ordinära friluftslivet där vistelsen och 

rekreationen likt tältning inte står högt i någon av de olika grupperna. Huruvida dessa olika 

“smaker” samhällsklasserna utvecklar påverkar lärare under momentet framgår inte i 
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Backmans (2004) studie, vad den däremot visar är en inblick i ungdomars och därav elevers 

syn på friluftsliv. 

 

  

  



 

 15 

5. Metod 

I metod följer en detaljerad genomgång av studiens genomförande. Studien samlade in data 

via e-postintervju som har bearbetats med hjälp av den hermeneutiska metoden. Valet av de 

två tillvägagångssätten är gjorda utifrån användbarhet, då de två kompletterar varandra.  

 

5.1 E-postintervju 

Datainsamling som består av självrapportering, även kallad self-report (Little, Goe & Bell 

2009, 11–13) likt intervju och enkät, kan dels vara muntlig eller skriftlig, dels genomföras 

på telefon, via interaktiva media eller vid fysiska möten och besvarar på förhand angivna 

frågor. Styrkan i självrapporterade metoder, likt e-postintervju, är att informanterna själva 

får beskriva sina egna erfarenheter istället för forskare observera dessa. (se t ex Garcia & 

Gustavson, 1996; Jupp, 2006; Northrup, 1996; Short et al., 2009). Valet av metod i denna 

studie för insamling av material blev därmed skriftlig e-postintervju. 

  

Att använda sig av en forskningsintervju likt e-postintervjun, i syfte att samla in kvalitativa 

data, skapar förutsättningar för att få en inblick för hur andra personer uppfattat saker samt 

deras erfarenheter, och i förlängning öppnar den upp för en insyn av andras tanke- och 

livsvärld. Forskningsintervjun handlar om kunskaper som inte bygger på en kvantifiering 

där arbetet ska genomföras med nyanserade beskrivningar och ett arbete som sker med ord 

och inte siffror. (Kvale & Brinkman 2014, 17, 47). Hartman (2004, 273) skriver att 

människan inte uppfattar sig själv och världen likt ett objekt med enbart observerbara 

egenskaper utan att de även har mening för oss. Anledningen till att vi ger världen en mening 

är för att göra den mer förståelig. I förlängning är det med hjälp av den mening vi tillskriver 

olika företeelser som bestämmer hur personer kommer att uppfatta olika saker men även hur 

vi kommer att handla vid olika situationer. Hartman (2004. 273) menar att det är just denna 

livsvärld och därmed även den mening som människor har, precis som den kvalitativa 

undersökningen har som objekt att studera. Det kan dock inte undersökas endast genom att 

observera den utan för att nå kunskap om den måste vi tolka det vi observerar. (Hartman 

2004, 273). 

  

E-postintervju lämpar främst till tre användningsområden enligt Lowndes (2008, 149). Den 

främsta av dessa tre är vid situationer då respondenten antingen inte har tid för att mötas 

eller att det geografiskt inte är möjligt att träffas. E-postintervjun skapar vid dessa situationer 

möjligheten att dokumentera människors berättelser som annars skulle vara problematiska 

att få tillgång till. Eftersom studien sökte informanter i hela Sverige fanns inga möjligheter 

att träffas ansikte mot ansikte. Metodens andra användningsområde är då intervjupersonen 

föredrar denna form av intervju, att undvika att träffas ansikte mot ansikte eller pratas via 

telefon. Den tredje och sista fördelaktiga användningsområdet för e-postintervjun är för 

dokumentation av mindre detaljer samt att många ofta svarar snabbt och frekvent på e-post. 

(Lowndes 2008, 149–150). 

  

E-postintervju kan enligt Lowndes (2008, 150) likt den traditionella intervjun ge data som 

består av hög kvalitét och uttrycksfullt material samt genererar vanligtvis även material som 
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är personligt, beskrivande och innehåller exempel på vardagligt språkbruk. Till skillnad mot 

exempelvis observationer och enkäter kan e-postintervju ge information som har ett större 

djup och komplexitet. En stor fördel metoden har i förhållande till den traditionella intervjun 

som sker ansikte mot ansikte är att den inte är lika tidskrävande, detta när det kommer såväl 

till förberedandet, genomförandet som transkriberingen. Det var något som lämpade sig väl 

i uppsatsen då arbetstiden var tidsbegränsad och genom valet av e-postintervju sparades 

såldes tid. En annan stor skillnad på e-postintervjun i förhållande till intervjuer som sker 

ansikte mot ansikte eller via telefon är tonläget. Lowndes (2008, 151) menar att möjligheten 

för informanterna att tänka igenom och bearbeta sina svar gör att de slutliga svaren ofta 

känns mindre spontana och mer redigerade. Att svaren ofta kan uppfattas genomtänkta och 

bearbetade behöver dock inte vara negativt, ett problem som den muntliga intervjun medför 

är att informanterna ofta överdriver sina svar eller kommer ihåg saker fel då de alltid måste 

delge ett mer eller mindre spontant och därav oftast inte ett lika genomtänkt svar. Att 

informanterna har möjlighet att tänka igenom och även redigera sina svar innan de skickar 

in dem påvisar Lowndes (2008, 151) kunna bidra till att de överdriver sin egen roll eller vikt 

i frågan. Att informanterna får mer tid på sig att besvara frågorna kommer därför med både 

för- och nackdelar i förhållande till den muntliga intervjun. 

  

Trots att e-postintervjun kan jämföras med enkäter som bygger på öppna frågor finns det en 

väsentlig skillnad mellan dem. E-postintervjun likt övriga intervjuer skapar möjligheten att 

kontakta en informant vid oklarheter, för att få ett förtydligande eller vidareutveckling av 

svaret. Lowndes (2008, 153) menar att det kan vara av vikt då det ibland kan vara svårt att 

med säkerhet tolka ett svar. Att ha möjligheten att kontakta informanten för att be dem 

vidareutveckla, förklara eller rent revidera sitt svar för att göra det mer lättförståeligt är en 

stor fördel med e-postintervjun. Personer som är väldigt upptagna menar Lowndes (2008, 

154) sällan är villiga att avvara en timme åt ett möte kan vara öppna för att besvara frågor 

via e-post då de har möjligheten att själva bestämma när och var de vill då det passar dem, 

detta även då det kommer till att besvara en följdfråga eller förtydliga ett svar. Eftersom 

lärares arbetsuppgifter är många och de har lite tid att avvara för en vanlig intervju valdes e-

postintervju som metod. 

5.2 Konstruktion av intervju 

Vid användandet av e-postintervju kom den att bestå av en hög grad av standardisering. 

Graden av standardisering bestäms enligt Hartman (2005, 232) beroende på till vilken grad 

intervjuaren själv i förväg styr formen på frågorna, vilka frågor som ska besvaras samt i 

vilken ordning de ska ställas. En intervju med hög grad av standardisering är en sådan där 

forskaren bestämmer över det som har med frågorna att göra och informantens enda uppgift 

är att besvara dem. Denna typ av intervju innebär att samtliga informanter får besvara samma 

frågor men även att de får frågorna i exakt samma ordning. Ordningsföljden av frågorna 

menar Hartman (2005, 232–233) kan vara avgörande hur de besvaras, en anledning till detta 

kan vara att informanten ofta vill att de svar som angivits ska stämma överens med tidigare 

svar som angetts under intervjun. Uppsatsen e-postintervju konstruerades genom att 

frågorna följde en röd tråd, där olika teman behandlades i ordning vilket underlättar för 

informanterna.    En fundamental aspekt i att alla informanter ska ha samma förutsättningar 

vid sina svar på frågorna är att de får dem i samma ordning. En annan viktig del vid 
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konstruerandet av en intervju är struktureringen av den. Hartman (2008, 233) skriver att 

struktureringen är det som avgör hur öppna eller stängda frågorna är. Frågor som innefattar 

en hög struktur har fasta svarsalternativ som bestäms av intervjuaren samt ett begränsat 

svarsutrymme. 

  

Studiens syfte är att se hur idrottslärares upplever sin levda värld inom momentet friluftsliv 

och därav lämpar sig intervjuer för att ta del av deras tankar. Intervjuer leder till nya 

kunskaper om människors värld och uppsatsens data baseras på idrottslärares uppfattningar 

som införskaffats genom e-postintervju. 

  

E-postintervjuns frågor konstruerades utifrån uppsatsen tre frågeställningar: “Hur uppfattar 

idrottslärare momentet friluftsliv i ämnet idrott och hälsa?”; “Hur arbetar idrottslärare med 

momentet friluftsliv?”; och “Vilka möjligheter och hinder uppfattar idrottslärare i arbetet 

med friluftsliv?”. E-postintervjuns första tema handlade om informanterna och vilka de är 

samt deras uppfattning om momentet friluftslivs vikt i ämnet. Det andra temat handlade om 

informanternas uppfattningar av styrdokumentens påverkan och det tredje temat fokuserade 

på hur informanterna undervisar momentet friluftsliv (Se även bilaga 1). Att konstruera 

intervjuns frågor utifrån forskningsfrågorna kan enligt Lowndes (2008, 40) även underlätta 

organiseringen och säkra att intervjuns frågor följer en tillfredsställande ordning och 

innehåll. Majoriteten av e-postintervjuns frågor var öppna vilket innebär att informanterna 

vid dem inte var låsta till ett eller flera svarsalternativ utan själva fick skriva ut och 

konstruera svaren. 

5.3 Hermeneutik 

Vid bearbetningen av e-postintervjuerna och analys av respondenternas svar har en 

hermeneutisk ansats använts. Den grundläggande tanken med den hermeneutiska ansatsen 

är att varje individ uppfattar sig själv samt sin situation på ett eget sätt, genom att de kopplar 

ihop en särskild mening till varje företeelse som sker. Företeelsen menar Hartman (2005, 

106) är det som kallas för människans livsvärld och kunskapen om livsvärlden i fråga får vi 

genom att försöka tolka människors beteenden samt leva sig in i deras föreställningar om 

världen. Kunskapen som utvinns genom att göra detta kallas för “förståelse” och det är just 

förståelsen som är det intressanta i den hermeneutiska forskningsmetoden, att förstå hur 

världen tolkas eller uppfattas av människor och inte hur den faktiskt är. För att förstå hur 

idrottslärare tolkar och uppfattar sin situation användes således den hermeneutiska 

metoden.   

  

Att försöka förstå hur någonting tolkas eller uppfattas menar Hartman (2005, 106) är det 

intressanta därför att människor handlar efter hur de uppfattar världen. Ytterligare en 

anledning till att uppfattningen och tolkningen är av intresse att studera enligt Hartman 

(2005, 107) är att vi människor som tidigare nämnt kopplar en specifik mening till 

företeelser och objekt i världen. Fokus för uppsatsen blir således att se hur idrottslärare tolkar 

och uppfattar momentet friluftsliv, då deras uppfattning av friluftsliv kantas påverka deras 

planering, genomförande och synsätt av momentet enligt hermeneutiken. 
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En grundpelare för den hermeneutiska metoden är den hermeneutiska cirkeln. Gillhus (2011, 

275–284) menar att denna cirkel visar på att den tolkande utvinner ny kunskap eller fakta 

vid varje ny tolkning som sedan tas med in i nästa bearbetning av texten. För att underlätta 

tolkningen presenterar Gillhus (2011, 276) tre nycklar för tolkning med den hermeneutiska 

metoden, den första nyckeln är att bearbeta materialet långsamt och noggrant för att tidigt 

få en helhetsbild av datan. Nästa steg i tolkningen är att jämföra och se svaren i förhållande 

till den kontext som svaren kommit inom, för att försöka se hur olika faktorer kan ha kommit 

att påverka informantens svar. Den tredje nyckel av de som Gilhus (2011, 278) presenterar 

är att se “för vem” informanten svarat. Informanternas svar tolkades utifrån de tre nycklarna, 

vilket resulterade i en mer djupgående analys av respondenternas svar. Det går därför att 

mena att analyserna av de insamlade e-postintervjuerna sker i olika steg då analysen i 

enlighet med den hermeneutiska metoden bygger vidare på den kunskap som erövrats vid 

den föregående bearbetningen av datan. 

  

Som första steg har därav samtliga respondenters svar lästs igenom var för sig av författarna 

för att få en översiktlig bild av deras svar. Efter att detta genomförts av båda författarna 

diskuterades analyserna för att se om datan analyserats likvärdigt eller om det fanns 

meningsskillnader. Genom att det fanns två enskilda analyser vid detta steg, var det inte 

endast informanternas svar som tolkades mot varandra i enlighet med andra nyckeln. Utan 

även författarnas uppfattningar av dem. Den andra nyckeln var den mest tidskrävande och 

krävde flest upprepningar i bearbetningen av svaren då analysen inte endast skedde 

övergripande likt den första nyckeln men även på separata frågor. Den tredje nyckeln har 

varit generellt övergripande för analysens i hela processen, då den bland annat handlar om 

att försöka se huruvida en informant svarat ärligt eller istället det den tror att det “rätta 

svaret” är. I försök att identifiera detta genomfördes kopplingar mellan informanters 

samtliga svar granskats för att se att de inte avviker eller visar en osammanhängande bild.  

 

5.4 Urval av respondenter 

Studien syftar att undersöka hur idrottslärare uppfattar momentet friluftsliv, därav är 

informanterna i undersökningen idrottslärare. För att kontakta informanter tillämpades ett 

bekvämlighetsurval som Trost (2010, 140) menar kan underlätta då något större sökande 

efter informanter inte behövs och en förkunskap kring informanterna finns. Därav 

kontaktades studiens informanter via personliga kontakter samt via Facebookgruppen 

“idrottslärare”, där 9208 medlemmar återfinns (Siffran hämtad 18-1-2018). De idrottslärare 

som kontaktades via personliga kontakter fick ett meddelande på deras personliga 

mejladress, där en presentation av uppsatsen samt en vädjan till deltagande bifogades. Totalt 

kontaktades 14 personliga informanter varav alla valde att delta. Facebookgruppen är en 

grupp för idrottslärare runt om i Sverige där totalt 45 personer valde att delta. Det 

problematiska med gruppen är dock att man inte behöver vara legitimerad idrottslärare för 

att få tillhörighet, vilket resulterade i att alla informanter som deltagit inte är legitimerade 

idrottslärare. 

  

Totalt besvarade 59 idrottslärare undersökningen varav sex saknade lärarlegitimationer 

vilket leder till att 53 idrottslärare motsvarande 90 procent har legitimation. Informanterna 
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var yrkesverksamma i städer som geografiskt sträcker sig från Lund i söder till Skellefteå i 

norr, vilket leder till ett brett spann av geografiska naturmiljöer att bedriva friluftsliv på. Av 

studiens informanter har 36 procent arbetat som idrottslärare i fem år eller mindre och 24 

procent har varit aktiva mellan 6 och 10 år som idrottslärare. Detta innebär att 59 procent av 

studiens informanter varit aktiva i 10 år eller mindre vilket innebär att 41 procent av 

informanterna jobbat som idrottslärare i 11 eller fler år. 

5.5 Analys av intervju 

Vid analysen av intervjuerna har utöver den hermeneutiska metoden interbedömarreliabilitet 

tillämpats. Interbedömarreliabilitet innebär att den första tolkningen och analysen av 

informanternas svar skedde var för sig utan någon interaktion mellan uppsatsens författare. 

Att tolkningen och analysen genomförts på detta sätt menar Hassmén och Hassmén (2013, 

130) skapar förutsättningar för att minska subjektiviteten i den slutliga analysen som 

presenteras. Vidare menar författarna att det bör finnas riktlinjer för vad som ska tolkas. I 

enlighet med den hermeneutiska cirkeln genomfördes tolkningarna i olika steg, där fokus på 

olika kategorier skedde vid varje ny tolkning. Den första tolkningen genomfördes för att få 

en inblick i hur varje informant uppfattar momentet i stort, sedan genomfördes en enskild 

tolkning för vardera frågeställning. Efteråt sammanställdes och jämfördes den tolkade datan, 

som överensstämde i stort. Vid de fåtalet tillfällen tolkningarna inte gjorde det bearbetades 

de svaren om gemensamt för att få fram en tolkning båda författare tyckte stämde. När denna 

tolkning var klar och sammanställd utmynnade de i mindre rubriker som presenteras i 

resultatet. 

5.6 Genomförande 

När forskningsområdet bestämts, studerades tidigare forskning. Genom DIVA gjordes ett 

urval av genomförda studier inom det relevanta området. Sökningar begränsades till 

områden som var aktuella för uppsatsen som: idrott- och hälsa undervisning. friluftsliv, 

naturmiljö, outdoorlife, outdoor education och green-exercise. Efter att ha läst tidigare 

arbeten genomfördes litteraturstudier. Granskning av litteraturlistor från tidigare gjorda 

arbeten gav ett gediget utbud som bearbetades efter uppsatsen utformning. I tillägg fick vi 

flera bra artiklar via vår handledare för uppsatsen som även de gav nya perspektiv på valt 

område. 

  

Bearbetning av tidigare forskning och litteratur genomfördes via Umeå universitetsbibliotek 

samt deras söktjänst. Av de källor som uppkom genomfördes en granskning och de som var 

relevanta ligger till grund för arbetets bakgrund, tidigare forskning och analys av resultatet.  

  

Efter att ha arbetat fram en grund för studien med bakgrund och tidigare forskning 

fokuserades uppsatsen mot tänkbara metodval för att få in relevant data för uppsatsen. Efter 

diskussion om tänkbara metoder och vägt för- och nackdelar föll valet på e-postintervjuer. 

Kvale och Brinkmann (2014) användes för att formulera frågorna till e-postintervjun som 

syftar till att besvara våra valda frågeställningar. I takt med att e-postintervjun tog form 

genomförde vi ett provutskick för att göra några provintervjuer. Vi fick därefter göra några 

mindre ändringar för att förtydliga några frågor samt att vi ändrade några frågor till stängda 

alternativ för att få en ökad standardisering. Totalt bestod e-postintervjun av tjugoen frågor 
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varav de första sex frågorna syfte var till för att få en uppfattning om informanten. Tre av de 

resterande frågorna var flervalsfrågor, där informanterna fick möjlighet att välja ut alternativ 

de ansåg stämde överens med frågorna. De resterande tolv frågorna var öppna där 

informanterna själva fick skriva ut sina egna uppfattningar som svar på frågorna (Se bilaga 

1). 

  

Genom gruppen “Idrottslärare” på Facebook publicerades uppsatsens syfte och att 

informanter söktes då vi fann det vara det bästa sättet att nå ut med studien. Ett av skälen att 

publicera studien där är eftersom det är intressant att se om olika geografiska platser leder 

till olika uppfattningar av momentet friluftsliv för idrottslärare. Ett annat skäl är att 

bekvämlighetsaspekten, att söka upp idrottslärares kontaktuppgifter är tidskrävande och inte 

någon garanti till deltagande. Genom att publicera uppsatsen i gruppen får deltagarna som 

känner att de har tid möjlighet att besvara undersökningen. Undersökningen var möjlig att 

besvara under 17 dagar. Under tidsperioden skickades två påminnelser ut, för att försöka ge 

alla en möjlighet att veta inom vilket tidsspann de hade på sig att besvara undersökningen. 

Studien har bearbetats i lika stor utsträckning av båda författarna. 

5.7 Forskningsetiska principer 

Vetenskapliga rådet har skapat forskningsetiska principer inom den humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningen. Forskning som utgår ifrån de principer följer de normer 

som är rådande inom forskning. Forskare som begrundar de forskningsetiska principerna 

och utgår ifrån dem får bra hjälp i planeringen av sin studie. (Vetenskapsrådet 2017, 5). Vid 

uppstarten av uppsatsen granskades principerna vilket resulterade i god vägledning i 

utformandet av vår forskning. Efter att vi skapat vår e-postintervju och sökte deltagare till 

vår studie utgick vi ifrån de forskningsetiska principerna. 

  

Informationskravet går i korthet ut på att respondenterna i vår studie blir informerade av 

syftet med vår studie. Genom att respondenterna besvarar studiens kvalitativa e-postintervju 

bestämmer de själva om de vill delta i studien, vilket gör att vi uppfyllt kraven för 

informationskravet. (Vetenskapsrådet 2002, 7–8) 

  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska ha möjlighet att själva bestämma om deras 

deltagande i studien. Eftersom vår studie baseras på frivilligt deltagande uppfyller uppsatsen 

kraven för samtyckeskravet. (Vetenskapsrådet 2002, 9) 

  

Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas personliga uppgifter skyddas. Studien 

baseras på hur idrottslärare undervisar och den personliga informationen de utlämnar är om 

de är legitimerade lärare, e-postadress samt inom vilken stad de undervisar i. Att vi dessutom 

aldrig nämner deltagarnas riktigt namn i studien gör att vi inte utelämnat någon information 

som går att koppla till någon deltagare.  (Vetenskapsrådet 2002, 12) 

  

Nyttjandekravet innebär att datan som samlas in ska användas för studiens ändamål och inte 

lämnas vidare till annan forskning. Eftersom studien bygger på respondenternas 

uppfattningar och är avgörande för att studien skulle kunna genomföras respekterar vi 
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självklart nyttjandekravet genom att endast använda datan i studien (Vetenskapsrådet 2002, 

14). 

5.8 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Reliabilitet handlar enligt Kvale och Brinkman (2014, 295) i forskningsavseende om 

huruvida det presenterade resultatet kan reproduceras om forskningen genomförs vid en 

annan tidpunkt eller av andra forskare. Reliabiliteten kan därmed tyckas handla om 

forskningsresultatens tillförlitlighet och konsistens. Problematik gällande reliabiliteten 

menar Kvale och Brinkman (2010, 296) är att subjektiviteten hos forskaren eller forskarna 

kan minska reliabiliteten, ett för stort fokus på reliabiliteten tenderar dock att ge ett mindre 

variationsrikt och kreativt resultat. Att vi är två personer som genomför uppsatsen öppnar 

för en metod vid tolkningen av resultatet som kan upprätta reliabiliteten men samtidigt skapa 

förutsättningar för den variationsrikedom och kreativitet som Kvale och Brinkman skriver 

om riskerar bli låg. Genom att vi var för sig gör våra egna tolkningar av datan som resultatet 

ger för att sedan tillsammans lyfta fram och presentera den utifrån två subjektiva tolkningar. 

  

Arbetets validitet och trovärdighet menar Kvale och Brinkman (2014, 296) handlar om 

arbetets giltighet eller riktigheten och styrkan i ett yttrande. Huruvida forskning som inte 

bygger på siffror utan på att studera eller undersöka fenomen eller variabler kan räknas som 

valid finns det inte ett enhetligt svar på. Kvale och Brinkman (2014, 296) menar dock att ett 

arbete som mäter fenomen eller variabler kan menas ha validitet om det undersöker de 

fenomen och variabler som det avser att undersöka. För att nå en hög validitet ställs det 

därmed höga krav på att den e-postintervju som informanterna besvarar är kopplade till 

arbetets syfte och frågeställningar för att deras svar ska utgöra data nog för att besvara 

detsamma. Därmed har utgångspunkten vid konstruerandet av intervjufrågorna varit att ta 

del av idrottslärares uppfattning gällande undervisningen i friluftsliv. Frågorna i e-

postintervjun är därav kopplade till såväl studiens övergripande syfte som de tre 

forskningsfrågorna. Därmed anser vi att uppsatsen har en hög grad av validitet.  
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6. Resultat och analys 

I resultatet när en informants svar presenteras kommer personens identitet hänvisas till med 

en siffra eller med en siffra inom parentes. Detta för att påvisa vem av informanterna det är 

som har besvarat e-postintervjun samtidigt som de forskningsetiska principerna följs genom 

att anonymitetskravet inte går att ifrågasätta. Efter varje del i resultatet sker en efterföljande 

analys för att tydliggöra och koppla samman de likheter och skillnader informanternas svar 

har med den tidigare forskningen. När begreppet idrottslärare skrivs ut åsyftar det till idrott 

och hälsalärare. 

6.1 Friluftslivets möjligheter och hinder 

6.1.1 Hur uppfattar informanterna styrdokumenten 

Hur idrottslärare tolkar styrdokumenten ger en inblick i deras uppfattningar av momentet 

friluftsliv. Av studiens 59 informanter uppgav totalt 30 att de inte anser att styrdokumenten 

är tydliga i vad som förväntas i momentet friluftsliv. En informant (49) uppgav att 

styrdokumenten är mycket tolkningsbara men att de troligen måste vara det då 

förutsättningarna i Sverige ser olika ut. Ytterligare en bild presenterades av informant 2, som 

önskar ett förtydligande med vad som menas med friluftsaktivitet och att det just nu kan 

tolkas som att bedriva idrottslektioner utomhus likväl som att övernatta under bar himmel. 

  

Av informanterna besvarade 29 idrottslärare att de ansåg att styrdokumenten var tydligt 

utformade av vad som krävdes inom momentet friluftsliv. Informant 19 svarade exempelvis 

att: 

  

Jag tycker dom är så pass tydliga de behöver. Jag har tillsammans med eleverna en ganska stor 

frihet i hur vi vill jobba med Friluftslivsmomenten. 

  

Ett annat exempel är informant 54 som menade på att styrdokumenten är tydliga men att de 

likt många andra moment i ämnet handlar om tolkning. Vidare svarade samma informant: 

“ex okända miljöer. Där gör vi alla olika, självklart beroende på förutsättningar kring 

skolan”. 

  

Analys av hur informanterna uppfattar styrdokumenten 

Totalt ansåg 30 av de 59 lärare som deltog i undersökningen att de inte finner 

styrdokumenten som de ska förhålla sig till och planera sin undervisning efter, som tydliga. 

Informanternas otydliga uppfattningar kan grunda sig i den problematik Annerstedt (2007, 

98) lyfter fram angående att det är “läroplansexperter” som befinner sig bortanför skolans 

verklighet som skapar styrdokumenten. Ytterligare en anledning till att en majoritet av 

lärarna inte uppfattar att styrdokumenten är tillfredsställande i sin tydlighet kan vara att det 

ofta för varje lektion ska finnas ett tydligt mål, detta i enlighet med Annerstedt (2007, 98). 

Om de mål och kriterier idrottslärarna utgår ifrån styrdokumenten, upplevs otydliga kan en 

konsekvens bli att även de mål idrottslärarna konkret utgår ifrån och planerar sina lektioner 

efter känns svaga eller osäkra då ett tydligt stöd saknas. Lindström och Pennlert (2016) 

beskriver att lärare ska utgå ifrån en didaktisk översiktskarta när de planerar undervisning. 
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Ingen av idrottslärarna i studien återgav att någon form av didaktisk översiktskarta användes 

som grund vid planering, vilket kan ha medfört till den upplevda osäkerheten. 

  

Precis som Bäckström (2011) och Nilsson (2012) försöker göra när de tolkar begreppet 

friluftsliv framkommer det att begreppet är mångbottnat och att det tolkas på flera olika sätt. 

Hur informanterna uppfattar begreppet och vad de tolkar in i begreppet kan leda till att de 

uppfattar styrdokumenten olika baserat på deras syn av begreppet friluftsliv. Detta påstående 

får även till viss del stöd från Sandahl (2015) som menar på att lärares lektionsinnehåll inte 

nödvändigtvis grundar sig i styrdokumentens innehåll, den avgörande faktorn för 

lektionsinnehållet tycks istället grunda sig i den egna utbildningen och erfarenheter. 

Sandahls resonemang kan även vara anledningen till varför några av informanternas 

uppfattar styrdokumenten som tillräckliga eller tydliga.  

6.1.2 Styrdokumentens påverkan 

Hur idrottslärare uppfattar momentet friluftsliv kan bero på om de tolkar styrdokumenten 

som hindrande eller om de väljer att se möjligheter utifrån dem. Av informanterna anser 46 

procent att styrdokumenten är öppna för tolkning, där läraren själv får tolka vad momentet 

ska innehålla och hur undervisningen ska bedrivas. Många av informanterna uppfattar det 

som något positivt. Informant 49 beskriver att det är bra att styrdokumenten är öppna för 

tolkning då alla idrottslärare runt om i Sverige har olika geografiska förutsättningar att 

bedriva friluftsliv. Även informant 21 beskriver att det är positivt att idrottslärare utifrån 

sina egna geografiska samt materialistiska förutsättningar kan tolka styrdokumenten för att 

bedriva friluftsliv. Informanten fortsätter att beskriva att om styrdokumenten skulle vara för 

låsta skulle det bli problematiskt att uppnå målen eftersom varje skolas förutsättningar är 

unika. 

  

En informant som uppfattar att styrdokumenten är för fria för tolkning anser att det ställer 

till problem. Informant 39 anser att styrdokumenten borde skriva ut någon form av 

tidsangivelse samt att utevistelser ska vara obligatoriskt. Informanten anser att det inte 

framgår att friluftsliv ska vara ett praktiskt moment med fokus på utevistelse. Vad begreppet 

friluftsliv innebär är något som informant 29 skulle vilja ha preciserat. Idrottsläraren anser 

att det kan betyda att “bara” ha lektioner utomhus likväl som övernattning under bar himmel. 

Informant 36 skulle också vilja ha en precisering av momentet för att kunna äska om mer 

ekonomisk kompensation för friluftsliv.    

  

Analys av styrdokumentens påverkan 

Lindström och Pennlert beskriver att lärare alltid undervisar i en konkret situation, i en viss 

miljö samt under en rådande kultur. Lärare behöver ha ett baskunnande i sitt ämne för att 

kunna se möjligheter och se utvecklingsmöjligheter då skolan är målstyrd och begränsas av 

politiska beslut (Lindström & Pennlert 2006, 7). Informanterna tolkar styrdokumenten olika 

och vad skildringen beror på kan vara deras ämneskompetens. Hur informanterna uppfattar 

styrdokumenten går att koppla samman med Lindström och Pennlerts synsätt. Hur 

informanterna arbetar utifrån deras förutsättningar gällande styrdokumenten har 

informanterna antingen en förmåga att se möjligheter eller hinder och det hör ihop med de 

ämneskompetenser lärare ska ha. Backman (2011, 56–57) beskriver även att idrottslärare 
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kan uppleva svårigheter att tolka målen med friluftsliv och vad momentet konkret ska 

innehålla. 

6.1.3 Tidsaspekten 

Det största hindret som idrottslärare som deltagit i undersökningen uppfattar är tiden. Tid 

inom planeringsfasen men även när det kommer till den praktiska lektionstiden. Majoriteten 

av undersökningens informanter lyfte fram att den lektionstid som de har till förfogande inte 

räcker till, för att enligt dem ge en tillfredsställande undervisning inom momentet. Vad som 

enligt dem är en tillfredsställande undervisning kan dock variera med tanke på att samma 

informanter ofta även menar på att styrdokumenten är svåra att tolka eller för öppna. 

Exempelvis informant 48 svarade på frågan om huruvida denne hinner uppfyller 

styrdokumentens krav: “Nej eftersom det är otydligt blir min ambitionsnivå styrande vilket 

skapar egna förväntningar. Tidsbrist och materielbrist i förhållande till de förväntningarna 

gör att jag inte uppnår önskat resultat eller innehåll.” (Informant 48). Även informant 1 

belyser en liknande problematik då informanten anser att det tar upp mycket tid om 

momentet ska genomföras ordentligt och att det är otydligt vad som egentligen menas med 

friluftsliv. 

  

Samtidigt finns det även informanter som svarat att styrdokumenten är tydliga men finner 

tiden bristfällig. Exempelvis informant 56 uppfattar styrdokumenten tydliga men att de krav 

som skapas gör att tid behövs lånas från andra ämnen, för att eleverna ska kunna genomföra 

meningsfulla uppgifter praktiskt. Ett alternativ för att lösa tidsbristen som många av 

informanterna uppfattar i momentet friluftsliv ger informant 12. Informanten menar att det 

går att jobba ämnesöverskridande för att det inte ska bli “mycket dubbelt” för eleverna. 

Samma idrottslärare (12) menar även att momentet friluftsliv kan kombineras med andra 

moment inom ämnet idrott och hälsa för att underlätta tidsbristen. Trots de exempel som 

informanten ger känner sig idrottsläraren fortfarande stressad att hinna med att genomföra 

momentet. 

  

Analys av tidsaspekten 

En framträdande problematik med momentet friluftsliv enligt informanterna är tiden. Den 

“vanliga” lektionstiden som ämnet har på schemat upplevs enligt många inte räcka för en 

lyckad friluftslivsundervisning. Detta är inget nytt hinder för idrottslärare då tidsaspekten 

även lyfts fram i Backmans undersökning (2011, 57–58). Ett hinder eller anledning som kan 

ligga till grund för att lärarna inte anser sig uppnå den lyckade undervisning inom momentet 

friluftsliv kan enligt Backman ha sin grund i den historiska bilden inom Sverige för vad 

friluftsliv är. Då resultatet från Backmans undersökning samt flertalet av informanterna som 

deltagit och presenterats i gällande studies resultat kan tyckas enligt dem själva genomföra 

en bra och tillräcklig undervisning inom momentet. Då 49 informanter i undersökningen 

anser att de uppfyller de mål som de menar styrdokumenten formulerar. 

6.1.4 Skolans geografiska placering 

Undersökningens informanter undervisar i olika delar av Sverige samt i kommuner av 

varierande storlek. Merparten av undersökningens informanter var verksamma inom en 
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kommun med ett invånarantal mellan 20 000 till 89 999 invånare. En övergripande majoritet 

av informanterna lyfte fram skolans geografiska placering eller tillgängligheten till natur likt 

en faktor som påverkar undervisningen inom momentet positivt. Femton av studiens 

informanter var verksamma i en skola vars kommun innehöll 90 000 invånare eller fler vilket 

i undersökningen klassas som en “storstad”. Av informanterna lyfte nio fram skolans 

geografiska placering eller tillgängligheten till naturen som en positiv del av momentet och 

lika många menade även på att det är en negativ aspekt i momentet, vilket innebär att 

informanterna menade på att skolans geografiska placering hämmade undervisningen. Det 

finns därmed de informanter som menade på att tillgängligheten till natur samt skolans 

geografiska placering är något som utgör en möjlighet likväl som hinder för friluftsliv. 

  

Trots att lärare som påvisat ovan oavsett storlek på kommun, sett till invånarantal generellt 

är positiva till sin tillgång till natur kan det förekomma stora skillnader. En tydlig illustration 

av detta finns hos informanterna 52 och 42. Informant 52 arbetar på en skola i belägen 

centralt i en storstad och menar på att det gör det omöjligt att bedriva en “tillräcklig” 

friluftsundervisning även om vissa delar kan täckas in. Informant 42 undervisar på en skola 

i en mindre inlandskommun och lyfter fram att en av anledningarna till att informanten 

lyckas bedriva en lyckad friluftsundervisning är just för att skolan ligger i en “fjällkommun”. 

Informant 36 som undervisar i en mindre mellannorländsk kuststad belyser även detta i sitt 

svar då denne menar sig ha bra förutsättningar “om man jämför med en skola mitt inne i en 

av våra storstäder”. 

  

Analys av skolans geografiska placering 

Skolans geografiska placering och närhet till naturmiljöer har enligt lärarna i undersökning 

en stor påverkan på undervisningen i momentet. En viktig aspekt av undervisningen inom 

momentet friluftsliv är tillgången till natur samt klimatet som präglar densamma 

(Skogsstyrelsen 2018, 21). Det framkommer även att det finns en sorts föreställning hos 

lärare som arbetar inom mindre städer att det är svårt att arbeta med friluftsliv i storstäder. I 

såväl Backmans undersökning (2011, 58) som i resultatet ovan presenteras idrottslärare som 

antyder på att det finns en korrelation mellan storleken på stad och möjligheten att bedriva 

friluftslivsundervisning. Ett visst medhåll till föreställningen ger de 15 informanter som 

undervisar i en stad med 90 000 eller fler invånare då de lärare i denna undersökning är de 

som till störst del funnit en avsaknad av närhet till miljö eller att skolans geografiska 

placering påverkat undervisningen negativt. Backman (2011) menar dock på att detta kan 

bero på föreställningen om att undervisningen sker på en avlägsen plats bortanför 

civilisationen. 

  

Det finns även de informanter som hävdat att den geografiska placeringen samt närheten till 

miljön har en positiv och negativ påverkan för deras undervisning av momentet. Svaren kan 

låta motsägelsefulla men kan ha sin grund i den otydlighet som många lärare uppfattar med 

momentets framställning i styrdokumenten. Ytterligare en anledning kan vara att lärare i sin 

egen utbildning till att bli lärare får ta del av och lära sig inom det exklusiva friluftslivet. 

Backman (2011, 70) skriver att det ordinära friluftslivet anses vara mer realistiskt i 

skolmiljön. Tyrväinens et al:s forskning (2014) visar även på skillnader mellan olika 

naturmiljöer där det framkommer att läraren som har tillgång att bedriva sin undervisning i 

en naturlig skogsmark ger eleverna bättre förutsättningar när det kommer till positiva 
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psykologiska effekter. Detta i förhållande till lärare vars undervisning sker i en stadspark 

eller konstgjord park. 

6.1.5 Ekonomiska förutsättningar 

När informanterna har belyst ekonomiska förutsättningar kan två indelningar konstrueras: 

ekonomiska förutsättningar på skolan och elevers sociokulturella förutsättningar. Skolans 

ekonomiska förutsättningar att bedriva friluftsliv påverkar lektionsinnehållet. Av 

informanterna anger 58 procent att skolans ekonomiska förutsättningar skapar negativa 

möjligheter att bedriva friluftsliv. Informant 30 uppfattar att friluftsliv är ett stort projekt och 

stora projekt kostar därefter, något som informantens skola inte har råd med. Informant 15 

saknar naturliga förutsättningar kring sin skola att bedriva friluftsliv. Informanten menar att 

kvaliteten sjunker då skolan inte kan prioritera utflykter till områden där naturliga 

förutsättningar finns. Material som är omodernt samt slitet och en rektor som inte skjuter in 

ekonomiska möjligheter menar informant 18 är det som hindrar idrottsläraren att bedriva en 

god friluftslivsundervisning. 

  

Informanterna som betonar elevernas sociokulturella förutsättningar lyfter främst fram 

klädsel som den faktorn som försvårar momentet mest. Som informant 24 belyser har många 

elever inte kläder att vara utomhus vid regn eller under vinterhalvåret. Denna uppfattning 

delas med informant 3 som även lyfter fram att det är svårt att motivera elever under 

lektioner att delta, då de fryser eller är blöta. 

  

Analys av ekonomiska förutsättningar 

De ekonomiska förutsättningar informanterna redogör för ett problem går att koppla till 

Backmans studie som ger perspektiv på problemet. Backman (2011, 58) beskriver att 

budgeten idrottslärare har ofta är ansträngd och om en idrottslärare prioriterar momentet 

kommer således en större summa läggas på friluftsliv. De informanterna som anser att de 

inte har tillräckligt bra utrustning kan därför ha lagt sin budget på annan utrustning än vad 

som behövs för momentet friluftsliv. Att detta är fallet för mer än hälften av informanterna 

kan dock anses vara högt och något förvånande. Informant 15 belyser en särskild 

problematik inom momentet, då informanten menar att avsaknaden av naturlig miljö i 

samband med en svag ekonomi gör att kvaliteten på undervisningen sjunker. Skolans närhet 

till naturmiljö kan därmed komma att påverka de ekonomiska förutsättningarna. Då pengar 

för momentet inte endast behövs läggas på material utan även på transport för att ha 

undervisning i naturmiljö. Informanternas svar gällande elevers klädsel kan kopplas till 

Backmans undersökning (2004, 49) då friluftsliv uppfattas som avvikande i ungdomars liv. 

Detta beror dock som Backman vidare påvisar vilken sociokulturella och socioekonomiska 

bakgrund en elev har vilket kan tyda på att klädselfrågan endast lyfts fram som ett problem 

från några av informanterna. 

6.2 Informanterna faktiska undervisning 

Informanterna som deltagit i studien arbetar och planerar sin undervisning utifrån olika 

styrdokument därför kommer det under denna del av resultatet skrivas ut inom vilken 

skolform informanterna jobbar inom. Det kommer skrivas ut skillnader och likheter som 

finns mellan styrdokumenten för de olika åldrarna. 
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6.2.1 Praktisk eller teoretisk undervisning 

En övergripande majoritet av informanterna har på frågan huruvida de arbetar mer praktisk 

eller teoretisk svarat att det är den praktiska undervisningen som prioriteras. Dock menar 

flertalet att det sker i kombination med teori eller med vad de menar vara viktiga teoretiska 

inslag. Av de 21 informanter som undervisade för åldrarna “F-6” var det endast tre som hade 

en undervisning som präglades av mer teoretiska än praktiska delar. Inom åldrarna “7–9” 

var det endast en informant (18) som arbetade mestadels teoretiskt då det “inte finns 

möjligheter i miljö och tid”. Resterande 23 av informanterna (åldrarna 7–9) arbetade 

mestadels praktiskt med teoretiska inslag. Av undersökningens 14 informanter som 

undervisade på en gymnasieskola var det tre lärare vars undervisning kring friluftsliv främst 

bestod av teoretiska inslag. 

  

En vanligt förekommande motivering för den praktiska undervisningen lärarna som deltagit 

i undersökningen ger kan sammanfattas av informant 15 (F-6) som menar att “eleverna ska 

känna på och få erfarenhet av friluftsliv på riktigt”. Av de totalt sju informanter som arbetade 

mer teoretiskt under momentet uppgav fyra att tiden eller det material som fanns på skolan 

inte var tillräckligt för att bedriva undervisningen mer praktiskt. 

  

Analys av om undervisningen bedrivs praktiskt eller teoretiskt 

Skillnaderna är små för hur momentet friluftsliv presenteras i styrdokumenten och vad det 

är som väntas behandlas under momentet. En av de få skillnader som finns är att endast 

styrdokumenten tillhörande förskoleklass till och med årskurs 6, som det står utskrivet att 

undervisningen i natur- och utemiljö ska ske under olika årstider vilket innebär att praktisk 

undervisning ska ske. Detta tycks inte ha någon större påverkan i förhållande till övriga 

skolformer, den avgörande faktorn tycks istället vara den tid och miljö som finns tillgänglig 

för lärare oavsett vilken ålder de undervisar för. Att detta är fallet behöver dock inte ha 

någon större påverkan i fråga om kvaliteten på undervisning. Vad som framgår är att lärare 

i ämnet till största möjliga mån tycks försöka bedriva en praktisk undervisning där eleverna 

får testa på friluftsliv “på riktigt” som exempelvis informant 15 svarat.   

6.2.2 Lektionsinnehåll 

Vad eleverna får göra på idrottslektioner skiljer sig åt beroende på skolans närområde, 

skolans ekonomiska förutsättningar samt hur lärarna tolkar styrdokumenten. Vissa områden 

benämns dock av majoriteten av informanterna och de betonar orientering, allemansrätten 

samt första hjälpen. Områden som skrivs ut har en tydlig förankring till styrdokumenten och 

är något som nämns i samtliga styrdokument. De informanter som bedriver exklusivt 

friluftsliv är färre än de som genomför ordinärt friluftslivet. Det exklusiva friluftslivet är det 

som urskiljer sig från majoritetens svar och består av en mängd olika alternativa upplägg. 

En informant (37, gy) har bland annat snöskovandring i fjällen, höghöjdsbana samt 

forsränning i sin undervisning. Informant 49 genomför en tvådagars vandring med sina 

elever med övernattning. Två dagars vandring i fjällen med övernattning i snöbivack 

genomför informant 42 (gy). En idrottslärare (58, gy) bygger “risflottar” och lär eleverna 

hur de kan röka fisk. 
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Inom den ordinära friluftslivsundervisningen får eleverna bland annat syssla med orientering 

av olika slag, bygga vindskydd och prova på att göra mat på muurikka eller trangiakök. En 

informant (45, F-6) skriver att eleverna bara får vara ute i naturen och bara vara. En annan 

idrottslärare (42, F-6) låter eleverna plocka blåbär och bygga kojor. I högstadiet får elever 

lära sig bygga vindskydd, orientera och lära sig om säkerhet som en informant (26) lyfter 

som viktigt. En annan informant (33, 7–9) beskriver att eleverna också arbetar mycket med 

orientering, bygga vindskydd men även hur knutar görs, lämplig klädselteknik samt hur en 

ryggsäck packas ergonomiskt. På gymnasiet skiljer sig förutsättningarna mer då vissa 

genomför mer exklusivt friluftsliv som vandringar och paddling (58, 49, 34 och 6). Däremot 

finns det många som undervisar det ordinära friluftslivet som informanterna (1 och 3) som 

låter elever sätta upp tält under lektionstid och låter eleverna skriva en uppsats om friluftsliv. 

  

Analys av lektionsinnehåll 

Av informanternas svar framgår det att idrottslärare utgår ifrån de förutsättningar de anser 

sig ha på sin skola och i sin närhet. Lektionsinnehållet baseras således på en rad faktorer 

som redan nämnts i tidigare studier. Det som skiljer informanternas svar åt i studien är dels 

styrdokumentens framställning i de olika årskurserna, dels det ordinära- samt exklusiva 

friluftslivet. Det exklusiva friluftslivet som en del av informanterna ägnar lektionerna åt går 

att jämföra med det exklusiva friluftslivet som bedrivs på idrottslärares egen utbildning. 

Idrottslärare kan även som Backman (2011) menar ha ägnat en större budget åt momentet 

då de anser att momentet är viktigt och att de har ett personligt intresse för friluftsliv. Det 

ordinära friluftslivet som bedrivs kan helt enkelt bero på att skolan inte har de rätta 

förutsättningarna och att idrottslärarna inte prioriterar momentet (Backman 2011, 58). Det 

mer ordinära friluftslivet består av undervisning om allemansrätten, orientering och första 

hjälpen. 

  

Styrdokumenten i idrott och hälsa för F-6 betonar utomhusvistelse på ett sätt de andra 

styrdokumenten inte gör (Skolverket 2011 b). Av informanternas svar framgår det att elever 

i F-6 bedriver friluftsliv utomhus. I högstadiet sker en progression där informanterna börjar 

beröra momentet teoretiskt. I gymnasiet ska elever reflektera över momentet än mer 

teoretiskt även om undervisningen sker både praktiskt samt teoretiskt. Det framgår således 

att friluftsliv till början ska vara en fysisk aktivitet men att en progression ska ske i de högre 

styrdokumenten och även bli mer teoretisk. 

6.2.3 Friluftslivs positiva inverkan för eleverna 

Att arbeta med friluftsliv ger många positiva effekter för eleverna enligt undersökningens 

informanter. Det vanligast förekommande svaret som angetts är att momentet erbjuder 

eleverna en “ny arena” i och med att de kommer ut till naturen. Ett exempel återges av 

informant 3 som svarat följande: “Många elever är inte ute så mycket nuförtiden, vi på 

skolan har här möjligheten att visa hur skönt det kan vara och hur bra man mår av att vara 

ute i naturen, samt visa på vikten av att bevara naturen så bra som möjligt. Många elever är 

väldigt positiva efter friluftslivsmomentet - inte lika positiva innan, vilket jag ser som en 

vinst!” (informant 3). 
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Det som framkommer av majoriteten av informanternas svar är att momentet innehåller en 

stor social vinst för eleverna och att det inte är de faktiska aktiviteterna som är i fokus. Endast 

en av studiens 59 informanter har på frågan “Vad anser du är det mest positiva 

undervisningen leder till inom momentet?” gett ett svar kopplat mot kunskaper inom 

friluftsliv. Resterande 58 informanter lyfter i olika former fram ett egenvärde som momentet 

ger eleverna. Åtta av informanterna (1, 2, 3, 9, 17, 26, 47 och 50) ger samtliga svar som 

handlar om att eleverna känner autonomi samt bygger upp en känsla av att de tror på sig 

själv genom undervisningen i momentet. Ytterligare en följd av undervisningen som flertalet 

av informanter angett är att eleverna genom undervisningen förhoppningsvis lär sig 

tillräckligt för att kunna använda och se naturen som arena för aktiviteter. Att 

undervisningen är upplevelsebaserad eller likt informant 7 som menar att eleverna får “ett 

minne för livet” och därmed skapar en sorts närhet till naturen, vilket skapar positiva bilder 

av den hos eleverna. Sex av informanterna (4, 10, 11, 16, 33 och 47) menade på att momentet 

friluftsliv har en positiv påverkan för sammanhållningen inom grupper och klasser samt att 

elever lär sig nya kunskaper. Lektioner med friluftsliv menade informanterna inte var lika 

“anspänt” vilket hjälper att svetsa samman en grupp och främjar det sociala samspelet inom 

klasserna. 

  

Analys gällande positiva effekter 

En bild som målas upp av informanterna är att momentet friluftslivs primära mål inte är att 

lära ut faktiska kunskaper utan fokus flyttas istället till värden som mentala effekter samt 

individstärkande delar eleverna får. Den tidigare forskningen visar även den på flertalet 

tydliga positiva mentala men även fysiska effekter som en individ får av att befinna sig i 

naturmiljö (Tyrväinen et al. 2014). Att elever känner större autonomi och tro på sig själv 

under momentet som flertalet av informanterna nämner kan även kopplas mot Färgestams 

forskning. Fägerstam (2013) belyser där bland annat att undervisningen som sker utomhus 

kan hjälpa läraren att nå ut till elever som annars “gömmer sig” eller inte vågar ta samma 

plats i undervisningen i idrottshallen. En fördel med friluftslivet kan helt enkelt enligt 

Fägerstam vara att den inte är lika utpekande. Ytterligare en fördel med momentet som 

framkommer i Fägerstams (2013) studie är att lärare uppfattar att eleverna upplevs mer 

samarbetsvilliga mot varandra under de lektioner som sker utomhus. Detta påstående stärks 

även i resultatet ovan då lärare lyfter fram att just den förstärkta sammanhållningen i klassen 

som en av de största positiva aspekterna med momentet friluftsliv. 

6.2.4 Tänkbara problem som friluftsliv bidrar till 

Som belyst i Backmans studie (2004) kan elevers sociokulturella bakgrund leda till att elever 

inte har de rätta förutsättningarna gällande kläder och annan utrustning för att kunna delta 

på lektionerna. Informanterna (3, 18, 19, 21, 24, 31, 32, 49 och 59) lyfter att om eleverna 

fryser eller är blöta kommer deras upplevelser inte vara positiva då de istället minns 

momentet som något negativt. De sociokulturella förutsättningarna är det som de flesta 

idrottslärare lyfter som någonting som kan påverka elever negativt. Att friluftsliv upplevs 

som ett riskmoment när elever använder yxor och knivar i naturen och där idrottsläraren 

oftast är ensam är en säkerhetsrisk menar informanterna 44 och 48. 
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En idrottslärare (14) tycker att undervisningen bidrar till att svaga elever hamnar än mer i 

skymundan och inte vågar ta plats, vilket bygger på en redan negativ spiral. Om friluftslivs 

bedrivs på ett felaktigt sätt menar en informant (38) att de positiva effekterna av friluftsliv 

som rekreation ofta får en tillbakadragen plats då bedömningsmål och tävlingar får ett större 

utrymme. Elevers bild av vad friluftsliv innebär lyfter informanterna 5, 7 och 3 fram som 

något som kan skapa en negativ inställning. Det som framkommer är att de eleverna endast 

anser det exklusiva friluftslivet som friluftsliv.    

  

Analys av tänkbara problem 

Att friluftslivet kan uppfattas som ett moment fyllt med risker enligt några av 

undersökningen informanter går att koppla mot Backmans undersökning (2011, 58–59). 

Backman lyfter fram informanter som menar på att friluftslivet bör ses som ett stort 

varningstecken. Enligt de informanter som presenteras i resultatet ovan tycks det stora 

problemet dock vara att de är själva som “ledare” vilket gör att de känner sig obekväma då 

eleverna ska använda yxor eller andra farliga redskap. 

  

Den negativa bild eller inställning som elever tycks ha inför momentet friluftsliv kan finna 

sin förklaring i Backmans undersökning (2004, 49) där det framkommer att det idag hos 

ungdomar inte anses vara “speciellt häftigt eller imponerande” att ha sovit i tält eller lagat 

mat i naturen utan istället ger en motsatt effekt. Samtidigt tycks ungdomar idag göra skillnad 

på friluftsliv och friluftsliv, då det exklusiva friluftslivet får en bättre bild i förhållande till 

det ordinära friluftslivet vilket kanske bero på den positiva bild Backman (2004) menar att 

samhället målar upp. Det kan resultera i, att undervisningen i friluftsliv som bedrivs i skolor, 

inte ses som friluftsliv för eleverna och det påverkar deras inställning till momentet. 
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7. Diskussion och slutsats 

I diskussion och slutsats kommer ovanstående kapitel att bearbetas och diskuteras på ett 

utvecklande sätt. Fokus kommer vara utifrån uppsatsen syfte samt frågeställningar och hur 

resultatet kan påverka friluftslivsundervisningen samt vilka konsekvenser det kan leda till. 

7.1 Lärares uppfattning av momentet friluftsliv 

7.1.1 Idrottslärare uppfattning av styrdokumenten 

Lärare utgår från styrdokument och kursplaner när de planerar undervisning. Detta innebär 

att idrottslärare förhåller sig till styrdokumenten samt utifrån dessa gör en tolkning utifrån 

förutsättningarna som finns på ens arbetsplats. Av studiens informanter framkommer en bild 

av att hälften av informanterna anser att styrdokumenten är otydliga och där andra hälften 

anser att styrdokumenten är bra som de är. Hur informanterna tolkar och förhåller sig till 

läroplanen reflekteras i deras syn på framställningen av styrdokumenten. Lindström och 

Pennlert (2016, 26) belyser att genom att arbeta utifrån en didaktisk översiktskarta täcker 

lärare in styrdokumenten när de planerar undervisningen. Östman (2000, 66) belyser att de 

val lärare gör resulterar i olika konsekvenser för undervisningen. Således hur idrottslärare 

tolkar läroplanen kan resultera i olika förhållningssätt till undervisningen för friluftsliv. Om 

idrottslärare då utgår ifrån olika tolkningar av styrdokumenten när de arbetar utifrån en 

didaktisk översiktskarta blir även undervisningen annorlunda men frågan är om målen att 

uppnå blir olika eller utbildningen likvärdig, oavsett var i landet undervisningen sker. Det 

problematiska med det är att Sverige är ett långt land med olika geografiska möjligheter, 

ifrån Skånes åsar till Norrlands bergiga taiga. Följden blir därav att undervisningen under 

momentet friluftsliv troligen varierar beroende på vart i landet lärare undervisar. Att 

styrdokument och läroplaner är öppna och därav kan uppfattas som otydliga, kan med 

hänsyn till dessa olika förutsättningar lärare har ses som en förutsättning för att kunna 

bedriva undervisning runt om i landet. 

  

Styrdokumenten påverkar lärare men huruvida de är tillräckliga eller om de behöver 

preciseras ytterligare går inte att avgöra av uppsatsens informanter. Bilden som återgetts av 

några respondenter kan tyckas vara förnuftig, de anser att styrdokumenten måste vara öppna 

för tolkning beroende på de förutsättningar varje idrottslärare har. En del av idrottslärares 

profession innebär att tolka styrdokumenten för att undervisningen ska bli gynnsam och 

kunskapsutvecklande för eleverna. Det är en av de positiva aspekterna av styrdokumenten 

som de är utformade idag, att idrottslärare har möjligheter att tolka dem utifrån sina 

förutsättningar som finns på skolan. Tolkningen lärarna gör är en del av professionen inom 

yrket vilket ska skapa möjligheter för elever att på bästa sätt kunna ta del av de positiva 

effekterna som finns att utvinna av friluftsliv baserat på skolans förutsättningar. En 

problematik som kan finnas med de öppna styrdokumenten kan vara att osäkra lärare i 

momentet friluftsliv inte kan tyda de kriterier och riktlinjer som framställs vilket kan bidra 

till att styrdokumenten upplevs hämma undervisningen istället för att hjälpa.  

7.1.2 Styrdokumenten utvecklingspotential 
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Det som framkommer av de respondenter som tycker att styrdokumenten behöver preciseras 

berör tid, rum och aktivitet. Tid är problematiskt eftersom skolornas lektionstider varierar 

och därav skapas olika möjligheter att bedriva ett kunskapsmässigt lektionsinnehåll. Det är 

dock upp till varje idrottslärare att planera sin undervisning efter sina förutsättningar. Som 

en informant (se 6.1.3) belyst går det att låna tid mellan olika ämnen. Ett sådant arbetssätt 

skulle kunna skapa utrymme för idrottslärare att bedriva en mer kunskapsutvecklande och 

meningsfull lektion. Idrottslärare som väljer att se möjligheter istället för begränsningar 

gällande tid torde ha större möjligheter att uppnå målen. Av studiens informanter anser 49 

av 59 att de uppnår målen med momentet, vilket torde tyda på att undervisningen som 

bedrivs är meningsfull och utgår ifrån styrdokumenten. Detta tyder på att trots flertalet av 

informanterna finner styrdokumenten otydliga anser de sig kunna utgöra tolkningar av 

densamma, till den grad att de kan konstruera undervisning som ger elever möjlighet att 

uppfylla nuvarande kunskapsmål. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns de 

informanter som menar på att otydligheten i styrdokumenten inte är någonting negativt, utan 

istället uppfattar det som något positivt. Informanterna ger en rad olika förklaringar till 

varför de finner “de öppna styrdokument” som positiva, exempelvis den frihet för egna val 

styrdokumenten bidrar med men även åsikter som att de måste vara öppna då skillnaderna 

gällande förutsättningar i landets skolor är stora. 

  

Platsen där friluftslivet ska bedrivas är något många respondenter vill ha preciserat. 

Backman (2011) presenterar en tänkbar förklaring då bilden av friluftsliv är att det ska 

bedrivas på en avlägsen plats. Det är något som är svårt att rymma i styrdokumenten och 

således anser vi att det berör lärares professionalitet att göra sitt yttersta för att bedriva en 

kunskapsutvecklande friluftsundervisning i sitt närområde. Det som framkommit av studien 

är dock att det är lättare att bedriva friluftsliv för idrottslärare som har tillgång till naturmiljö 

i förhållande till en idrottslärare som undervisar i en storstad där möjligheten till naturmiljö 

ofta är mindre. 

  

Att begreppet friluftsliv är mångbottnat har belysts i bakgrunden och det är den främsta 

punkten styrdokumenten bör precisera. Eftersom begreppet är brett och idrottslärare läser in 

olika betydelser i begreppet skulle det underlätta om styrdokumenten på ett tydligare sätt 

lyfta fram vad undervisningen ska leda till. Vilken definition idrottslärare utgår ifrån av 

Nilssons (2012, 141) beskrivningar som är friluftsliv, friluftsturism eller friluftssport 

kommer resultera i olika aktiviteter för eleverna. Idrottslärare kan idag dessutom göra egna 

tolkningar av begreppet, vilket självklart resulterar att undervisningen ser annorlunda ut runt 

om i Sveriges skolor. 

7.2 Lärares undervisning i momentet 

7.2.1 Undervisningen inom det ordinära friluftslivet 

I resultatet och analysen framgår det tydligt att lärares undervisning i momentet friluftsliv 

prioriterar den praktiska “upplevelsebaserade” undervisningen oavsett vilken skolform de 

undervisar inom. Detta liknar även den slutsats Backman (2011) presenterar, att det 

praktiska friluftslivet dominerar och värderas högst i undervisningen. Författaren 

presenterar även vad som kan tolkas likna en faktor till detta där han skriver att pedagoger 
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ofta finner två olika delar när det kommer till friluftsliv, naturupplevelser och tävling. Av de 

två delarna är det naturupplevelsen som tycks dominera i såväl Backmans studie som hos de 

lärare som deltagit i detta arbete och besvarat uppsatsens e-postintervju. Vad den 

upplevelsebaserade undervisningen består av tycks variera då informanter, några vanligt 

förekommande exempel är orientering, laga mat på muurikka och bygga vindskydd. 

Samtliga alternativ ställer låga krav på avlägsen natur, utrustning samt höga eller särskilda 

förkunskaper vilket betyder att samtliga de tre exemplen tillhör det mer ordinära friluftslivet. 

Det ordinära friluftslivet tycks vara det som bedrivs i högst grad inom skolorna runt om i 

landet. Anledningen till det är det ordinära friluftslivet som dominerar den faktiska 

undervisningen har troligen den enkla förklaringen att den kommer med mindre krav och 

förutsättningar, denna typ av friluftsliv är troligtvis helt enkelt enklare att bedriva för en 

lärare. Intressant här är dock om det förekommer någon skillnad i elevers motivation för 

momentet friluftsliv beroende på om aktiviteterna under lektionerna tillhör det ordinära eller 

exklusiva friluftslivet. Då Backman (2004) skriver om att ordinära aktiviteter som tältning 

och att laga mat ute i naturen ses likt något avvikande för ungdomar medans exempelvis mer 

exklusiva aktiviteter som exempelvis alpin-skidåkning är någonting som utförs av ungdomar 

på fritiden. Elevernas uppfattningar och motivation för momentet friluftsliv kan därmed 

variera beroende på vilken typ av friluftsliv det är som genomförs, något idrottslärare bör ha 

i åtanke.  

7.2.2 Undervisning inom det exklusiva friluftslivet 

Lärare som implementerar det exklusiva friluftslivet i sin undervisning kan bero på det 

faktum att det är det exklusiva friluftslivet som idrottslärarutbildningen genomför. Att 

lärarutbildningen väljer det exklusiva friluftslivet menar Backman och Larsson (2013) beror 

på att det är en metod för att locka studenter att läsa utbildningen, trots att det ordinära 

friluftslivet i realiteten dominerar inom skolorna.  

  

Några av de lärare som besvarat studiens e-postintervju tillämpar det exklusiva friluftslivet 

och några av de exempel som framkommit är: snöskovandring, bygga “risflottar” och 

vandring med övernattning. Samtliga exempel kan kopplas till det exklusiva friluftslivet då 

de ställer krav på en avlägsen natur, utrustning och goda förkunskaper. Det faktum att lärare 

försöker tillämpa det exklusiva friluftslivet kan finna sin grund i Backmans (2011) studie. 

Där presenteras en tanke om att lärarutbildningen kan skapa en snedvriden bild som är med 

och bidrar till högt ställda förväntningar hos lärare för hur undervisningen ska eller bör 

bedrivas. Arbetets resultat tyder dock på att trots det förekommande exklusiva friluftslivet 

precis som väntat förekommer i mindre omfattning i förhållande till det ordinära. Att lärare 

vid möjlighet tycks tillämpa det exklusiva friluftslivet tyder dock på att de likt Lindström 

och Pennlert (2016) skriver att en del av lärares ansvar är att ha ett baskunnande i sitt ämne 

för att kunna se möjligheter och utveckla sin undervisning. Huruvida det exklusiva 

friluftslivet bör ingå i vad som kan menas vara ett baskunnande är inte helt säkert, då det går 

att bedriva en fullgod undervisning mot kunskapsmålen genom det ordinära friluftslivet. 

Därmed går det att hävda att det exklusiva friluftslivet är överflödigt eller någonting extra. 

Vad som dock är självklart är att kunskap utöver det baskunnande Lindström och Pennlert 

beskriver inte är någonting negativt utan snarare kanske någonting alla lärare bör sträva 

efter. 
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7.2.3 Det teoretiska friluftslivet 

Inom den teoretiska undervisningen av momentet var det information om allemansrätten 

som främst betonades av informanterna i undersökningen. Anledningen till att 

allemansrätten får den största platsen beror troligen på att den likt Bengtsson skriver (2004) 

har en stor påverkan på friluftslivet inom Sverige samtidigt som den i många delar är 

svårtolkad (se 3.3). Troligtvis anser lärare därmed att allemansrätten behöver förklaras för 

att elever inte endast ska förstå dess innebörd, utan även de möjligheter som finns. Flertalet 

lärare i studien har dock svarat att den praktiska undervisningen under momentet innehåller 

teoretiska inslag. Att arbeta med en metod som bygger på både teori och praktik är troligtvis 

inte unikt för momentet friluftsliv, utan används säkerligen frekvent av idrottslärare. En stor 

del av lektionerna inom ämnet handlar vanligtvis om att utveckla och försöka lära sig 

färdigheter, vilket ofta kräver en förklaring av exempelvis en rörelse för att en elev ska förstå 

tekniken bakom själva rörelsen. En annan anledning till att arbetssättet förekommer kan vara 

att en stor del av de mål som styrdokumenten ställer och däribland till viss del friluftsliv går 

att uppfylla genom enbart teoretisk kunskap. 

  

Att ingen av informanterna valt att belysa att i sin undervisning berör de positiva 

hälsoaspekterna friluftsliv bidrar till för en person kom som en överraskning. Forskning likt 

Pretty et al. (2005) betonar att urbanisering bidrar till att allt fler flyttar till städer och i 

förlängning längre ifrån de naturmiljöer en stor del av friluftslivet sker inom. Att lärare inte 

i större utsträckning väljer att betona de positiva möjligheterna friluftsliv kan leda till är 

intressant. Pretty et al. (2005) lyfter fram att aktiviteter i naturmiljöer exempelvis bidrar till 

en ökad känsla av mentalt välmående, stärkt självförtroende och sänkt blodtryck. Elever som 

har sin uppväxt i en storstad möter troligtvis sällan naturmiljöer, vilket minskar möjligheten 

att skapas en relation till vistelse i naturen. Det framgår dock i resultatet att lärare är 

medvetna om detta problem då de lyfter fram friluftslivet som en metod för att eleverna ska 

få bekanta sig med naturmiljöer. Den forskningen som belyst i bakgrunden påvisar de 

positiva effekter som går att utvinna av friluftsliv. Något som skulle kunna fungera som 

teoretisk utgångspunkt för momentet, för att motivera och förklara för eleverna varför 

friluftslivsundervisningen och aktiviteter i naturmiljöer är något eftersträvansvärt. 

7.3 Momentet friluftslivs möjligheter och hinder 

7.3.1 Det hälsomässiga helhetstänket 

Av studiens resultat framgår att en majoritet av de deltagande informanterna anser att 

friluftsliv har en positiv påverkan för eleverna. Friluftslivet menas bidra till att erbjuda en 

ny arena för aktiviteter utomhus men även som en metod för att stärka elevers känsla av 

autonomi. Att lärare menar på att undervisningen bygger en känsla av autonomi tyder på att 

undervisningen i momentet friluftsliv inte nödvändigtvis bygger på direkta färdigheter utan 

att lärare istället under momentet prioriterar psykiska istället fysiska aspekter. Att arbeta på 

detta sätt överensstämmer med regeringens skrivelse (Skr. 2012/13:51) där det står att 

friluftslivet inom skolan ska ta hänsyn till alla individers förutsättningar men även i fråga 

om att eleverna ska få en förståelse för sin och människans delaktighet och påverkan för 

naturen. 
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Att lärare valt att belysa liknande tänk kring undervisningen kan ha sin grund i den 

skolreform som skedde 1994 och utvecklades med skolreformen 2011. Fokus på 

undervisningen i momentet idrott och hälsa flyttades mot ett hälsomässigt helhetstänk med 

målet att eleverna skulle skapa hälsosamma levnadsmönster som varade livet ut (Sandahl 

2015). Sandahl menade dock på att det inte skedde någon större förändring i den faktiska 

undervisningen som bedrevs ute på skolorna med läroplanen 1994. Lärare förlitade sig på 

och utgick ifrån sin egen utbildning och erfarenhet istället för läroplanens formuleringar. 

Informanterna som deltagit i denna studie tycks dock se positivt på friluftsliv och dess 

aspekter. Grunden för detta kan vara att de majoriteten av lärarna som deltagit har varit 

verksamma i tio år eller mindre vilket innebär att troligen påbörjade sin utbildning och 

yrkeserfarenhet efter det “nya” hälsomässiga helhetstänket vilket Sandahl menar kom år 

1994. Det är därav möjligt att de likt det Sandahl påstår utgår ifrån sin egen utbildning och 

erfarenhet men att lärarutbildningen nu istället innehåller detta hälsomässiga helhetstänk då 

lärarutbildningar formas efter skolans styrdokument. 

7.3.2 Vad friluftslivsundervisningen kan bidra till 

Friluftsliv som bedrivs i naturmiljö bidrar med positiva hälsoaspekter för individerna som 

upplever det, som belyst i den tidigare forskningen. Såväl fysiska som psykiska fördelar går 

att utvinna efter bara femton minuter i naturmiljö. Dessutom leder friluftslivsundervisning 

till ett bättre klassklimat för såväl lärare som elever. Att undervisningen kan bidra till många 

positiva delar anser vi framkommer av såväl uppsatsens bakgrund, tidigare forskning men 

även resultat. Det som framgår av informanternas svar oavsett vilken skolform de undervisar 

inom, är att en stor del av undervisningen sker praktiskt vilket tyder på att informanterna 

även vill att eleverna ska få ta del dessa positiva aspekter. Att lärarna undervisar praktiskt 

tycks indikera på att de är medvetna om de positiva aspekterna och att det är något eleverna 

ska få ta del av. Styrdokumenten belyser endast inom F-6 att elever ska genomföra fysiska 

aktiviteter samt lekar under olika årstider (Skolverket 2011, b). Att idrottslärare dessutom 

ska försöka skapa möjligheter för elever att på sikt kunna utveckla sin egen hälsa, då är en 

förutsättning att elever har upplevt eller åtminstone fått testa någon form av friluftsliv. Om 

elever utvecklar ett intresse för friluftsliv ökar chanserna för att de kommer bedriva 

friluftsliv i sitt framtida liv. Att skolan försöker skapa förutsättningar för eleverna ökar 

chanserna att de tar del av de positiva effekterna friluftsliv erbjuder, något som kan öka 

möjligheterna för individer att bli mer hälsosamma. Det kan bidra till att minska depression 

med tillhörande sjukdomar som Pretty et al. förutspår vara det största hälsoproblemet år 

2020. 

7.3.3 Friluftslivets hinder 

Av resultatet och medföljande analys framgår det att det förekommer hinder utöver de 

tidigare nämnda som diskuteras under rubrik 7.1.1. Ett av de som flertalet av 

undersökningens informanter menar är att elevernas kläder ofta är bristfälliga eller direkt 

dåliga. Problemet med bristfälliga kläder är att eleverna inte tycks kunna ta del av de positiva 

med friluftsliv utan istället får negativa associationer till momentet då de frusit eller varit 

blöta. Problem med material likt kläder har med de ekonomiska förutsättningarna som 
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eleverna har, att bedriva friluftsliv ställer ofta högre eller om inte annat, andra krav på kläder 

i förhållande till den undervisning som sker inomhus. Har en lärare otur med vädret kan det 

krävas att eleverna har kläder som tål vatten, kyla och vind för att undervisningen ska bli 

lyckad för eleverna. Ett annat problem med kläder enligt Backman (2004) är att det skapas 

en förväntning hos elever som anses vara modemedvetna att de ska ha de rätta kläderna vid 

undervisningen. Det framgår att förutsättningarna för momentet friluftsliv går bortanför vad 

idrottsläraren kan kontrollera då faktorer likt väder och elevers kläder inte går att påverka. 

Lärare kan dock och bör ha liknande faktorer i åtanke när de planerar momentet. En lärare 

som jobbar på skola där en majoritet av eleverna kommer från hushåll med låga ekonomiska 

förutsättningar bör inte förvänta sig att deras kläder är tåliga mot vatten, vind eller kyla. 

  

Ytterligare ett någorlunda unikt problem med undervisningen i momentet friluftsliv är de 

risker som kommer. Utöver hanterandet av vassa föremål likt yxa och kniv som 

undersökningens informanter nämnt framgår det av Backmans undersökning (2011) att 

lärare även kan finna aktiviteter likt kajakpaddling som en riskfylld aktivitet. Intressant nog 

tonar det fram två olika “läger” i Backmans undersökning. Det ena lägret ser riskerna som 

något som bör undvikas, det andra lägret ser det som något positivt, då eleverna ställs inför 

nya utmaningar som är motiverande för eleverna just av den anledningen att de inte är 

riskfria. De två olika inställningarna lärare har inför momentet kommer troligen att påverka 

undervisningen inom friluftsliv då lärare som ser riskerna troligtvis kommer att försöka 

minimera de riskfyllda momenten i största möjliga mån. Ett sätt lärare som deltagit i 

undersökningen anser kunna minska riskerna är att vara fler än en lärare vid 

friluftslivsundervisningen. Att vara fler än en ansvarig kan bidra till större trygghet vid 

undervisning med exempelvis vassa föremål då det kan vara svårt att ha uppsikt över en hel 

klass och därav svårt att upptäcka fel eller dylikt.  

7.4 Metoddiskussion 

Uppsatsen baserades på den hermeneutiska metoden för tolkning av de svar informanterna 

angav, vilket öppnar upp för en befogad kritik. Tolkningen och analysen blir egentligen 

aldrig klar. Gilhus (2011) hermeneutiska cirkel är ett tydligt exempel då den påvisar att varje 

gång vi läser svaren går läsaren in med nya föreställningar och därmed utvinner ny kunskap 

från svaret. Vilket innebär att informanternas svar skulle kunnas analyseras djupare än vad 

som genomförts i uppsatsen, dock finns det inte något slut på cirkeln men vi hade ett 

slutinlämningsdatum att ta hänsyn till.  

  

Att använda sig av e-postintervju medför både för- och nackdelar, den främsta nackdelen är 

att möjligheten som intervjuare läsa av tonläget och kroppsspråket på informanterna är 

svårare. Det blir viktigare att försöka förstå hur svaren är skrivna istället för hur informanten 

besvarar en fråga. E-postintervju gör det även svårare för att få ett förtydligande eller en 

vidareutveckling av ett svar en informant givit, då följdfrågor måste skickas via mejl istället 

för exempelvis muntligt då följdfrågor kan ställas direkt vid intervjutillfället. Informanternas 

svar i uppsatsen var dock tillräckligt utförliga och författarna behövde inte kontakta 

informanterna för ytterligare förtydliganden. Om studien skulle genomföras igen skulle 

enkäter med öppna svar vara ett lämpligt tillvägagångssätt. Då skulle studien även kunna 

uppvisa ett tydligare och säkrare trovärdighet samt tillförlitlighet då det enklare går att 



 

 37 

sammanställa med enkäter. Uppsatsen tillförlitlighet och trovärdighet kan fortsatt sägas vara 

hög då studiens syfte och frågeställning har gått att besvara genom e-postintervjuns data. 

Den skulle dock kunna säkerställas i högre mån om enkät hade varit metodvalet då det mer 

utarbetade analysverktyg anpassade efter enkäter.   

 

Valet av informanter kallas för bekvämlighetsurval då undersökningen lades ut i en grupp 

på Facebook. Trost (2010, 140) beskriver denna typ av urval som en vanlig och praktisk 

metod att använda sig för att få ett strategiskt urval med personer som tycks passa. 

Facebookgruppen är avsedd för lärare inom idrott och hälsa men huruvida den endast består 

av lärare inom ämnet är svårt att fastslå. Det problematiska med tillvägagångssättet är att det 

även finns möjligheter att informanterna som besvarat undersökningen inte nödvändigtvis 

är lärare i ämnet idrott och hälsa, då de tagit del av undersökningen via Facebook gruppen. 

Att personer som inte jobbar som lärare i ämnet ska ha besvarat undersökningen är dock inte 

troligt men det är en risk som finns med det urvalet som gjorts. Lärare har dessutom överlag 

inte mycket tid över till att delta i olika studier då deras arbetsdag innefattar många olika 

tidskrävande moment som lektioner, planeringstid samt bedömningar (Lowndes 2008, 154). 

Vilket kan ha resulterat i att många i gruppen inte deltog i undersökningen. 

7.5 Slutsatser 

Uppsatsens syfte var att se hur idrottslärare arbetar med momentet friluftsliv. Uppsatsens 

bild av idrottslärarnas uppfattning överensstämmer till viss del med Backmans studie från 

2011. Då tid är en av de faktorerna som har störst påverkan på momentet. Informanternas 

bild av styrdokumenten skiljer sig åt och det är således svårt att se det som en påverkande 

faktor. Då hälften av informanterna anser att det behövs preciseras medan andra hälften 

anser att de är tillräckligt tydliga. Hur momentet bedrivs kan en progression urskiljas i takt 

med skolformen. Lärare i lägre åldrar F-6 tycks bedriva lekar, bygga kojor och i större 

utsträckning fokusera på fysisk aktivitet, även om teoretiska inslag förekommer. I de högre 

skolformerna fokuserar styrdokumenten i högre utsträckning på teoretiska kunskaper. Dock 

framkommer det att idrottslärare oavsett skolform i stor utsträckning bedriver friluftsliv 

praktiskt och upplevelsebaserat. 

  

Det som påverkar idrottslärares uppfattning om momentet friluftsliv i störst grad är precis 

som i Backmans studie tiden. I tillägg med styrdokumentens presentation av rum och 

aktivitet. Gällande de två sistnämnda delarna delar även författarna respondenternas 

uppfattningar. En precisering bör ske, för att förtydliga att friluftsliv ska bedrivas utomhus i 

naturmiljö. 

  

Uppsatsens resultat tror författarna kan bidra till en ökad förståelse gällande idrottslärares 

syn på momentet friluftsliv och vilka möjligheter samt hinder som påverkar undervisningen. 

Uppsatsens resultat tyder på att det i stor mån är upp till idrottsläraren själv att utifrån de 

unika möjligheterna som finns på skolan planera, genomföra och strukturera undervisningen 

på bästa sätt. En del av idrottslärares profession är att arbeta med måluppfyllelse utifrån 

förutsättningarna som finns och det tyder även vårt resultat på. 
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Vidare forskning på området är något som behövs. En större mängd data skulle ge mer 

pålitliga resultat. Att få fler idrottslärare att delta i en liknande undersökning skulle vara 

intressant. Då läsarna skulle få ett större omfång och att dessutom se hur andra idrottslärare 

arbetar med momentet friluftsliv, skulle kunna leda till förnyade undervisningsmetoder och 

att nya idéer skapas. Även att på ett tydligare sätt se hur skolans geografiska plats påverkar 

undervisningen skulle vara ett intressant forskningsperspektiv. För att få större insyn kring 

hur lärare beroende på skolans geografiska placering i landet planerar och genomför sin 

undervisning men även om det exempelvis skiljer sig i hur mycket resurser som finns till 

befogande för momentet. Att fokusera på elevers bild av friluftsliv och vad de vill få ut av 

undervisningen skulle vara ett tänkbart forskningsområde. Inte enbart för att få en bild av 

hur de uppfattar undervisningen utan även då det kan fungera som stöd för lärare då de kan 

få en inblick i vad eleverna tycker är motiverande i momentet och planera undervisningen 

för att försöka möta detta.   
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