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Sammanfattning  
Friluftsliv och utevistelse upptar stor plats i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa men 
tidigare studier och inspektioner visar att momentet inte ges motsvarande plats i 
undervisningen. Viss forskning pekar mot att olika yttre faktorer kan påverka lärarens 
möjligheter att bedriva undervisning inom friluftsliv och utevistelse. Med anledning av detta 
undersökte denna studie lärares förutsättningar att bedriva undervisning i Idrott och hälsa 
avseende momentet friluftsliv och utevistelse. Åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
med lärare i Idrott och hälsa genomfördes. Resultatet visade att det fanns en stor skillnad i 
undervisningsinnehållet och hur lärare prioriterade området. Skillnaden mellan kursplanens 
centrala innehåll och kunskapskrav ansågs vara den största påverkansfaktorn för detta. 
Respondenterna menade vidare att skolans geografiska placering i relation till en god 
naturmiljö, lektionstiden samt den ekonomiska faktorn i stor utsträckning påverkade 
förutsättningarna för undervisningen. Detta kan medföra att elevens rätt till likvärdig 
bedömning i ämnet äventyras. 
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1 Inledning 
Friluftsliv är ett inslag i undervisningen i Idrott och hälsa och har getts betydande plats i 

styrdokumenten för ämnet. Vilket det faktiska innehållet undervisningen i friluftsliv ska 

innefatta är inte lika självklart. Här visar ett flertal studier att ämnet ges ett begränsat 

utrymme i skolan (se exempelvis Skolinspektionen, 2011; 2018). Skolinspektionen menar 

vidare att det främst är olika bollsporter och bollekar som dominerar undervisningen trots 

att det ges liten plats i kursplanen.  

I likhet med Skolinspektionen har Backman (2004a) undersökt friluftslivsundervisningen i 

skolan. Han konstaterar att undervisningen ofta påverkas av faktorer som läraren inte kan 

påverka. Backman menar att det inte alltid förekommer friluftslivsundervisning under 

idrottslektionerna utan att detta ibland istället sker under friluftsdagarna (Backman, 2004a). 

Friluftsdagarna får däremot inte vara obligatoriska och därmed kan det bli problematiskt att 

bedöma elever under dessa. Vid friluftsdagar riskerar undervisningen att ha en svag eller 

ingen koppling mot Skolverkets (2011a) kunskapskrav. 

Friluftsliv är också ett svårdefinierat begrepp som förekommer på flera ställen med olika 

definitioner. En av de mest kända är Naturvårdsverkets definition. De skriver att friluftsliv 

“bör definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling” (Ds 1999:78, s. 9). Trots att 

Naturvårdsverkets huvudsakliga syfte inte kretsar kring skolvärlden tillämpas denna 

definition ibland i skolan och då särskilt inom ämnet Idrott och hälsa.   

Skolinspektionen (2010) skriver vidare om hur den skillnad som kan ses i 

undervisningsinnehållet på olika skolor kan medföra att elevens rätt till likvärdig 

undervisning inte uppfylls. Skillnaden kan medföra att eleven inte ges tillräckliga 

möjligheter att utveckla sina förmågor inom området. Skolinspektionen skriver:  
Vid betygssättning ska elevens kunskaper prövas mot kursplanernas samtliga mål och inget annat. För 
en undervisning som bara delvis utformas utifrån kursplanen riskerar betygssättningen att endast 
bedöma vissa kunskaper och/eller andra kunskaper än betygskriterierna anger (Skolinspektionen, 
2010, s. 7). 

I arbetet som verksam lärare är flertalet faktorer av stor betydelse för möjligheten att bedriva 

en undervisning som dels faktiskt ges plats, dels medför att eleverna bedöms utifrån rådande 

betygskriterier. Faktorerna kan vara materialtillgång, den ekonomi läraren har att förhålla 

sig till samt den avsatta undervisningstiden (Hanken & Johansen, 2013). Skolinspektionen 

(2010, 2018) har konstaterat att momentet friluftsliv och utevistelse upptar betydligt mindre 
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del av den totala undervisningstiden än andra moment. Samtidigt menar Backman (2011) 

att det finns flertalet faktorer som begränsar eller möjliggör undervisning inom ämnet. Då 

Backmans studie och Skolinspektionens tidigare granskningar i ämnet har gjorts innan den 

nuvarande läroplanens (Lgr 11) införande är det intressant att undersöka om Backmans 

resultat fortfarande går att tillämpa på undervisning inom friluftsliv och utevistelse. 

Kan anledningen till att friluftsliv och utevistelse ges liten plats i ämnet vara de faktorer 

Backman pratar om? Eller finns det andra anledningar till att området ges liten plats i 

undervisningen, trots att det upptar stor plats i kursplanen? I relation till att bedömningen i 

momentet ska spegla undervisningen och kunskapskraven ser vi ett behov av att undersöka 

vilka faktorer som påverkar undervisningen inom friluftsliv och utevistelse. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att intervjua lärare om deras förutsättningar att bedriva undervisning i Idrott 

och hälsa avseende momentet friluftsliv och utevistelse.  

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats:   

1. Vad påverkar den undervisning lärarna väljer att arbeta med inom kunskapsområdet 

friluftsliv och utevistelse?  

2. Vad påverkar lärarens betygsättning när elevens kunskaper och förmågor i momentet 

bedöms? 

3. Vilken påverkan har yttre faktorer på den undervisning som bedrivs? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
Inledningsvis i avsnittet problematiseras begreppet friluftsliv. Därefter beskrivs 

friluftslivets uppkomst i Sverige och Norden. Efter detta följer en presentation av vad 

skolans styrdokument säger om friluftslivsundervisning. I anslutning till det avsnittet 

presenteras vad lärare kan utgå från vid bedömning av elevers förmågor. Styrdokumentens 

formuleringar kring bedömning behandlas samt även vad tidigare studier sagt om ämnet och 

vad lärare kan utgå ifrån vid bedömningen av elevers förmågor. Avslutningsvis presenteras 

studiens teoretiska ansats, ramfaktorteorin, samt hur forskare i tidigare studier menar att 

ramfaktorer kan påverka möjligheten att bedriva undervisning inom friluftsliv och 

utevistelse.  

2.1 Friluftsliv är ett mångtydigt begrepp 
Friluftsliv är ett svårdefinierat begrepp och innebörden av begreppet uppfattas olika av 

människor i olika sammanhang. Nilsson (2012) skriver att begreppet friluftsliv kan ses som 

samlingsnamn för en rad olika aktiviteter, vilket försvårar dess definition och avgränsning. 

Aktiviteterna går att sortera in i de olika facken friluftsliv, friluftsturism och friluftssport. 

De två förstnämnda möjliggör vistelse i naturen för att uppleva naturen och där råder 

avsaknad av tävling. Vid friluftssport finns däremot inslag av tävling. Friluftsliv går hand i 

hand med vistelse i naturmiljö och detta diskuterar Nilsson genom exemplet att om en 

person redan bor i en karakteristisk naturmiljö, behöver då denne byta miljö för att uppleva 

en ny naturmiljö och därmed friluftsliv? Detta beskrivs som problematiken kring begreppet 

naturmiljö, att innebörden går att skildra på olika sätt vilket gör definitionen svår att 

avgränsa.  

Vidare definierar Nilsson (2012) begreppet friluftsliv som “Aktivitet och vistelse i 

naturmiljö i syfte att erhålla naturassocierade upplevelser samt stimulans och rekreation av 

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

tävlingsprestation.” I skolans värld menar författaren att detta realiseras genom vistelse i 

naturmiljö, uppleva något i den och deltagande i aktiviteter. Detta ligger i linje med 

Skolverkets definition av friluftsliv. Undervisningen i Idrott och hälsa ska lära eleven att 

vistas i naturen under årets olika årstider och förstå betydelsen för vad ett aktivt friluftsliv 

kan medföra (Skolverket, 2011a). Som hjälp för att realisera detta i undervisningen har 

läraren ett centralt innehåll, ett syfte och flera kunskapskrav, dessa presenteras utförligare 

senare i arbetet.  
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Andkjær (2010) menar i sin tur att friluftsliv innefattar rörelse och mänsklig aktivitet i ett 

landskap som kan karakteriseras som naturlandskap. I friluftslivet utgör kroppen en aktiv 

och väsentlig del vilket gör det svårt att föreställa sig friluftsliv utan kroppen som central 

del. Naturvårdsverkets skriver att friluftsliv “bör definieras som vistelse och fysisk aktivitet 

utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller 

tävling” (Ds 1999:78, s. 9). Det går att se liknande drag mellan dessa definitioner men 

skillnader finns även, vilket ännu en gång visar på den problematik som finns runt begreppet 

friluftsliv och vad det innebär.  

2.2 Friluftslivets historia 
I Norge och Finland uppmärksammades friluftslivet och fångade ett stort intresse hos 

befolkningen i början på 1900-talet (Sandell & Sörlin, 2000). I Sverige slog friluftsliv 

igenom tidigare än så. Här har friluftslivet rötter från den senare delen av 1800-talet när 

Sverige var ett industrisamhälle. Från början var det människor med en god ekonomisk 

ställning i samhället som ägnade sig åt friluftsliv, då i form av bland annat alpin skidåkning. 

Syftet med detta ansågs vara för att skapa en nationell identitet, social fostran och för att 

folkhälsan skulle förbättras. Under de kommande åren växte en ny natursyn fram som 

präglades av de naturupplevelser som människan utförde på fritiden i en oftast främmande 

miljö och under en viss tid. Nutidens friluftsliv kännetecknas däremot av mer avancerade 

inslag i form av svårare utrustning och äventyrlighet. Den ursprungliga och traditionella 

formen av friluftsliv finns dock fortfarande kvar i Sverige då den dels är betydelsefull för 

hälsan och livskvaliteten för många människor, dels agerar fritidssysselsättning men även 

utgör ett pedagogiskt verktyg inom skolan. Att bedriva friluftsliv är fortfarande en 

kulturtradition och en stor del av Sveriges nationella identitet (Sandell & Sörlin, 2000). 

Under åren 2014–2015 undersökte Statistiska centralbyrån (2017) Svenska folkets 

friluftsvanor. Det framkom att den friluftsaktivitet som oftast utfördes var att vistas i skog 

och mark, något 74 procent ansåg sig göra. Var femte person sade sig vandra på 

vandringsleder vid något tillfälle under året. Hos killar och tjejer mellan 16–19 år åkte 54 

procent av killarna och 59 procent av tjejerna skridskor medan endast 23 respektive 24 

procent åkte längdskidor. 

Friluftsliv är inte enbart en svensk företeelse utan finns över stora delar av världen. Andkjær 

(2012) redogör i sin studie om friluftsliv- och utomhusundervisning i Danmark och Nya 

Zeeland. Studien påvisar skillnader mellan länderna i hur undervisningen av friluftsliv 

bedrivs. Nya Zeeland har sedan länge tillbaka bedrivit utbildning utomhus. Människans syn 

på och dess förhållande till naturen och landskapet påverkar undervisningen i Nya Zeeland. 
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Där har friluftsundervisning en kulturell betydelse som går att relatera till landets historiska 

samt kulturella utveckling. Danmarks undervisning av friluftsliv har däremot genomgått 

andra förändringar de senaste 20–30 åren. Där sker istället undervisningen numera genom 

ökad vistelse i naturen med fokus på säkerhet, äventyr och utmaningar. Den ökande 

populariteten av undervisning om risker grundas i att befolkningen i framförallt Nya 

Zeeland men även Danmark eftersträvar mer spänning i både friluftslivet och livet i sig 

(Andkjær, 2012).  

2.3 Friluftsliv i ämnet Idrott och hälsa 
Nilsson (2012) definierar begreppet friluftsliv som: “Aktivitet och vistelse i naturmiljö i 

syfte att erhålla naturassocierade upplevelser samt stimulans och rekreation av psykisk 

och/eller fysisk art, med eller utan inslag av prestation och utan krav på tävlingsprestation”. 

Denna definition passar väl in i skolans värld. Där menar Nilsson att detta kan realiseras 

genom vistelse i naturmiljö, att uppleva något i naturen och delta i olika aktiviteter utomhus. 

Vidare menar Brügge och Szczepanski (2018) att undervisning som sker inomhus i skolans 

miljö kompletteras av utomhuspedagogiken som tillhandahåller en bredare inlärningsmiljö 

för eleverna med en koppling till läroplanen. Genom att bedriva utomhuspedagogik främjas 

en lärmiljö gentemot eleven som är rörelseintensiv. Naturen ger även läraren möjlighet att 

arbeta på olika sätt och utifrån olika perspektiv för att skapa goda relationer mellan 

människor samt för att skapa ett respektfullt förhållningssätt gentemot naturen (Brügge & 

Szczepanski, 2018). Friluftsliv medför vistelse utomhus men då det i större städer inte alltid 

finns direkt tillgång till naturreservat bör man se till stadens potential och dess funktioner 

istället. Om staden är bra planerad ser författarna en korrelation mellan ökad uppskattning 

och nyttjandet av dess friluftsområden (Glantz, Grahn & Hedberg, 2018).   

Oavsett var i landet en elev går i skola kan det alltså finnas fördelar med att delta i friluftsliv. 

Vissa skolor kan däremot få problem gällande det avstånd de har till naturen, ett problem 

som skulle kunna lösas genom exempelvis övernattningsturer i naturen utanför 

civilisationen. Problem som då kan uppstå, om skolan inte har tillräcklig ekonomi, är att 

undervisningen som bedrivs måste vara kostnadsfri (SFS, 2010:800). Det innebär att den 

undervisning som bedrivs inte får kosta något för eleven eller dess vårdnadshavare utan att 

skolan ska bekosta undervisningen. Skollagen menar även att elever i grundskolan ska delta 

i den undervisning som bedrivs, vilket kan tolkas som att eleven ska delta oavsett om 

friluftslivsundervisningen bedrivs inom ramen för den ordinarie undervisningen, under 

friluftsdagar eller i andra former.  
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Innan införandet av den nuvarande läroplanen, Lgr11, bedrevs idrottsundervisningen utefter 

läroplanen från 1994, Lpo94 (se Skolverket, 1994). I kursplanen från 1994 står det att 

undervisningen inom natur och friluftsliv ska: 
Bidra till att väcka engagemang för och skapa medvetenhet om natur- och miljöfrågor. Genom 
regelbunden vistelse i naturen och genom friluftsverksamhet får eleverna upplevelser, kunskaper och 
erfarenheter som kan stimulera intresset för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Undervisningen 
anknyter till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistats i och ta vara 
på naturen (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 31). 

I kursplanen från Lpo94 går det även att läsa att eleverna, från årskurs fem respektive 

årskurs nio, ska kunna hantera nödsituationer vid vatten, kunna livräddning, känna till 

allemansrätten samt kunna orientera i okänd natur med hjälp av olika hjälpmedel.  

I Skolverkets (2011a) syfte i den nuvarande kursplan i Idrott och hälsa för grundskolan går 

det att läsa: “Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer 

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

(Skolverket, 2011a, s. 1). Undervisningen i Idrott och hälsa delas sedan 2011 in i tre centrala 

innehåll: rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Momentet friluftsliv och 

utevistelse ska ge eleverna förutsättningar och möjlighet att utveckla förmågan att: 

“genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer” 

(Skolverket, 2011a, s. 1). 

Skolverket (2011a) tydliggör kunskaper och förmågor som undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla: 

• kunna orientera sig i okända miljöer med och utan karta och kompass 

• få kunskap hur friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras 

• lära sig om allemansrätten 

• lära sig om kulturer och traditioner inom friluftsliv och utevistelse 

• få kunskap om säkerhet vid vatten under vintertid och kunna hantera nödsituationer 

med olika hjälpredskap. 

De båda kursplanerna Lpo94 och Lgr11 överensstämmer alltså inte helt med varandra, men 

liknande formuleringar finns i de båda. Den enda skillnad som kan ses är att i Lgr11 ska 

eleven även ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur friluftsaktiviteter kan planeras, 

organiseras och genomföras. Backman (2004a) har under den period då Lpo94 var det 

rådande styrdokumentet genomfört en studie om den plats friluftslivet får i skolan. Han 

konstaterar att friluftsliv får liten plats i relation till andra moment, omkring 9 procent av all 

undervisning i hans studie läggs på momentet.  
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Ett antal år efter Backmans studie genomfördes gjorde Skolinspektionen (2018) en studie 

över idrottsundervisningen. De menar att hälften av undervisningstiden i ämnet läggs på 

lekar, idrotter och spel. Därmed får kunskapsområdena friluftsliv och utevistelse samt hälsa 

och livsstil en mindre del av den totala undervisningstiden. De konstaterar även att eleverna 

upplever att friluftslivet får stå tillbaka i undervisningen, något som då kan bidra till att 

elevernas möjligheter att utveckla sina förmågor inom momentet minskar 

(Skolinspektionen, 2018). Viss kritik har även riktats mot ämnet och att eleverna inte ges 

tillräckligt med rörelse. I de tidigare läroplanerna som funnits har Idrott och hälsaämnets 

undervisningstimmar varierat. För att ungdomar ska ges större möjlighet till daglig rörelse 

har Regeringen nu utökat idrottsämnets timmar för årskurserna 6–9. Förändringen träder i 

kraft 1 juli 2019 och innebär att ämnet går från från 500 till 600 timmar (Regeringen, 2019).  

2.3.1 Undervisningens innehåll 
Undervisning om friluftsliv och utevistelse i skolan kan ske under olika förhållanden. 

Backman (2011) redogör för skillnader mellan det exklusiva och ordinära friluftslivet. Det 

exklusiva friluftslivet beskrivs av Backman som aktiviteter som sker bortanför 

civilisationen, såsom skidåkning och vandring medan det ordinära friluftslivet istället 

innehåller delar som vistelse och rekreation genom att bygga vindskydd eller laga mat över 

öppen eld. Det ordinära friluftslivet karaktäriseras av dess lättillgänglighet där enda kravet 

är att vistas utomhus. I motsats till detta finns det exklusiva friluftslivet som framhålls som 

svåråtkomlig, då man ställer högre krav på både deltagarna och naturen. Denna sorts 

friluftsliv framförs inom skolvärlden som värdefullt medan det är det ordinära friluftslivet 

som förekommer i skolundervisningen.  

Enligt lärarna i Segers (2016) studie är det en utmaning att bedriva undervisning om 

friluftsliv och utevistelse i skolan. Medvetenheten finns hos lärarna angående att momentet 

borde ges större utrymme i Idrott och hälsaundervisningen då elevens förmåga inom detta 

utgör en väsentlig del i slutbetyget. Den delförmåga som anses lättast att bedriva 

undervisning inom är orientering. Samtidigt söker lärarna i Segers studie efter nya sätt att 

bedöma detta på, sätt som inte präglas av inslag som återfinns i tävlingssammanhang. 

Delförmågan att förebygga risker vid fysisk aktivitet och hantera nödsituationer anses som 

ett mindre viktigt moment. Orsak till detta kan vara dels osäkerhet kring 

undervisningsinnehåll och dels svårigheter vid bedömningen av elevernas förmågor. 

Lärarna i Lundvall och Meckbachs (2008) studie menar att de en eller två gånger per år eller 

aldrig genomför olika utomhusaktiviteter såsom cykel, paddling, klättring eller alpin 

skidåkning med eleverna. För att utföra friluftsliv kombineras olika färdigheter (Larsson & 
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Meckbach, 2012). Teoretisk undervisning tillsammans med elevernas praktiska erfarenheter 

och färdigheter präglar Idrott och hälsaundervisningen. Orientering och simning är två 

viktiga moment men dessa kan inte kompensera själva naturupplevelsen som ingår i 

begreppet friluftsliv, vilket visar att undervisningen inom friluftsliv är en konstellation av 

olika sorters undervisning (Larsson & Meckbach, 2012).   

2.3.2 Friluftsdagar 
Friluftsdagar utgör ibland en del av den undervisning i friluftsliv och utevistelse som bedrivs 

i skolan (Backman, 2004b). Friluftsdagar i skolan har däremot förändrats över tid i Sverige. 

Sandell och Sörlin (2000) skriver att under det tidiga 1900-talet bedrevs 10–20 stycken 

idrottsdagar i skolan varje år. Idrottsdagarna var då en del av idrottsämnet och arrangerades 

av idrottsläraren. 1942 ändrades däremot detta och idrottsdagarna blev friluftsdagar. Utöver 

detta skiljdes de även från idrottsämnet och Skolöverstyrelsen tog över det yttersta ansvaret. 

Under 70-, 80- och 90-talet utvecklades friluftsdagarna. De fick nu ett tydligare fokus mot 

allemansrätten och naturens värde. Under dessa dagar fanns ett uttalat syfte att människans 

interaktion med naturen skulle ske i symbios med varandra (Sandell & Sörlin, 2000).   

Sedan 1994 styrs och regleras friluftsdagarna av rektorn. I Grundskoleförordningen står det: 

“I grundskolan skall i den omfattning som rektorn bestämmer anordnas friluftsverksamhet 

som bedrivs under en lärares ledning.” (Grundskoleförordning, SFS 1994:1194). Det 

specificerade antalet dagar friluftsdagar som skulle bedrivas togs då bort. Istället fick 

friluftsliv en större plats i kursplanen för ämnet. I läroplanen för grundskolan som utkom 

1994, Lpo 94, står det att skolan ska sträva mot att varje elev “visar respekt för och omsorg 

om såväl närmiljö som miljö i ett vidare perspektiv“ (Skolverket, 1994, s. 8). 

Undervisningen hade som syfte att elever skulle bli engagerade och medvetna om natur- 

och miljöfrågor. Det handlade då främst om att eleven skulle utveckla kunskap om 

friluftslivets grunder och mindre kunskap om att praktiskt genomföra friluftsliv. 

Det problem som numera ofta lyfts fram är friluftsdagarnas innehåll. Backman (2004b) 

konstaterar att friluftsdagarna kan delas upp med två separata innehåll: friluftsliv samt 

aktivitets- och idrottsdagar. Friluftsliv beskrivs som skidåkning, skogsvandring, paddling, 

fiske, ridning, orientering och bärplockning medan aktivitets- och idrottsdagar beskrivs 

innehålla brännboll, bollsporter, minigolf, terränglöpning och friidrott. Backman menar att 

aktivitets- och idrottsdagarnas innehåll inte borde räknas som friluftsliv då aktiviteterna har 

en mer idrottslig karaktär. Även tidsfördelningen under friluftsdagarna är intressant. I 

årskurs 6 bedrivs 33.5 procent som friluftsliv medan resterande är aktivitets- och 
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idrottsdagar. För årskurs 9 fördelas tiden till 32,4 procent friluftsliv medan aktivitets- och 

idrottsdagar ges 67,7 procent av tiden (Backman, 2004b). Svenning (2001) har på uppdrag 

av Skolverket sammanställt en rapport om friluftslivsundervisningen i skolan. 

Undersökningen visar på en minskning av friluftsliv i skolan efter att de obligatoriska 

friluftsdagarna tagits bort. Mängden friluftsliv i skolan kan dock vara större på skolor som 

profilerar sig mot friluftsliv eller erbjuder valmöjligheter i undervisningen till eleverna.  

Precis som för undervisningen inom friluftsliv och utevistelse kan olika faktorer påverka 

möjligheten till att bedriva friluftsdagar. Tillgången till bra naturområden kring skolan 

(Svenning, 2001; Waite, 2009), vädret och säkerhetsaspekter (Waite, 2009) benämns som 

faktorer som påverkar undervisningen. Även kostnader för att bedriva undervisningen samt 

den tillgängliga tidsmängden kan påverka hur undervisningen bedrivs (Waite, 2009). 

Backman (2011) redogör vidare för vilket ansvar lärare inom Idrott och hälsa känner 

gentemot friluftsdagar och hur detta bör fördelas. Han menar att detta påverkar 

genomförandet. Då friluftsdagar kräver både tid, utrustning och ekonomiska resurser faller 

ansvaret lätt på idrottsläraren. Lärarna i Backmans studie ansåg att samspel och 

ansvarsfördelning mellan lärare i olika ämnena vid planering, organisering och 

genomförandet av friluftsdagar är att föredra istället för att idrottsläraren själv ansvarar för 

detta. 

2.4 Bedömning inom friluftsliv och utevistelse 
Kursplanens formuleringar och implementering av denna i undervisningen skiljer sig åt 

bland olika lärare menar Seger (2016). Annerstedt och Larsson (2010) hävdar även att ämnet 

Idrott och hälsa behöver få tydligare riktlinjer över vad det specifikt ska innehålla och vilka 

kunskaper eleverna ska bedömas på. Gällande exempelvis kunskapskravet om att kunna 

orientera sig i känd och okänd miljö poängterar Skolinspektionen (2018) att bedömningen 

riskerar att baseras på olika grunder vid olika skolor. Vissa lärare bedömer elevernas 

förmåga att på tid kunna orientera medan andra lärare fokuserar på hur eleverna orienterar. 

Det är alltså skillnader i vad som ligger till grund för den bedömningen lärarna gör menar 

Skolinspektionen (2018) i sin granskning.  

Vidare står det i Skolverkets (2011a) kursplan för ämnet Idrott och hälsa årskurs 7–9 en 

beskrivning över de förmågor eleven ska kunna uppvisa för att de olika kunskapskraven och 

för att betygen E, C och A ska kunna sättas. För betyget E står det: 
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer 
och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då 
kartor och andra hjälpmedel. [...] Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med 
alternativa hjälpredskap under olika årstider. (Skolverket, 2011a, s. 6). 
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Värdeorden, markerade med kursiv stil, är de som förändras för högre betyg. Eleven ska för 

betyget A kunna med god anpassning och säkerhet bedriva aktiviteten. Det finns alltså en 

skillnad i ämnets centrala delar och de moment som ska bedömas och betygsättas. Elevens 

kunskap om allemansrätten och deltagandet i lektioner som behandlar dels kulturer, dels 

traditioner inom friluftsliv och utevistelse finns inte med i kunskapskraven men ska 

genomföras.  

Det vissa lärare tar i beaktande vid betygssättning korrelerar inte alltid med det läroplanen 

säger att eleverna ska kunna (Svennberg, Meckbach & Redelius, 2014). Samtidigt finns det 

i andra studier en korrelation mellan om undervisningsinnehållet är representerat i 

kunskapskraven och dess implementering i undervisningen (Skolinspektionen, 2018). 

Skolinspektionen menar att de moment som finns beskrivna i kunskapskraven i större 

utsträckning genomförs i undervisningen. Även Seger (2016) har undersökt detta och 

konstaterar att det som styrdokumenten uttrycker gällande undervisningsinnehåll även tas i 

beaktning av lärarna och implementeras i undervisningen.   

Vissa lärare kan genom stöd från kunskapskraven göra professionella bedömningar utan att 

magkänslan påverkar (Seger, 2016), medan andra lärare till stor del verkar förlitar sig på 

magkänslan vid bedömningen (Svennberg, Meckbach & Redelius, 2014). Andra lärare 

väljer även att utgå både från magkänslan och sina tidigare upplevelser av bedömning vid 

betygsättningen (Hay & Macdonald, 2008). Ur ett elevperspektiv med likvärdighet som 

rättesnöre är detta givetvis olyckligt. Annerstedt och Larsson (2010) anser att bedömningen 

inom ämnet ofta är godtycklig och att eleverna inte får veta vilka kunskapskrav 

bedömningen av deras förmågor baseras på. I läroplanen står det att lärare ska nyttja och se 

till all tillgänglig information om en elevs kunskaper när bedömning och betygsättning sker 

(Skolverket, 2018b). Samtidigt skriver Skolverket (2012) i sitt bedömningsstöd till lärare 

att om bedömningen ska vara godtagbar och trovärdig ska den utgå från vad kunskapskraven 

säger. De betonar även på att elevernas förmågor ska bedömas vid flertalet tillfällen.  

Annerstedt och Larsson (2010) skriver om hur bedömningen på friskolor jämfört med 

kommunala skolor skiljer sig åt. Författarna menar att idrottslärare på friskolor har en större 

press på sig att visa upp högre betyg, något som gör att deras bedömning skiljer sig åt. 

Därmed skiljer sig lärare på kommunala skolor och friskolor åt gällande vad de väger in i 

bedömningen av en elevs prestation. Författarna menar fortsättningsvis att lärarna ofta har 

vaga formuleringar över vad eleverna ska lära sig och därmed vad lärarna faktiskt ska 

bedöma. Författarna konstaterar även att en elev hos en lärare blir godkänd om hen endast 

deltar på lektionerna medan samma elev hos en annan lärare behöver prestera avsevärt mer 
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för ett godkänt betyg samt måste uppvisa goda teoretiska kunskaper inom ämnet. Seger 

(2016) menar att elevens teoretiska kunskaper fått större plats i bedömningen under senare 

år, något som medför att idrottslärare behöver förändra sina examinationer på vissa delar. 

Rörelsekompetens inom ämnet är ytterligare en del flertalet lärare lägger stor vikt vid i 

bedömningen. Bedömningen av en elevs rörelsekompetens väljs däremot oftast att koppla 

mot allmän rörelse eller rörelse till musik. Oavsett hur rörelsen bedöms riskerar det att 

påverka likvärdigheten i betygsättningen (Seger, 2016). Med andra ord kan validiteten inom 

ämnet vara låg gällande bedömning. 

Seger (2016) menar vidare att för vissa lärare är hjärt- och lungräddning (HLR) det 

dominerande momentet när elevens förmågor bedöms. Andra lärare bedömer endast HLR 

trots att kunskapsområdet innefattar ytterligare fyra moment. Ytterligare faktorer som 

beskrivs som begränsande för att kunna bedriva friluftsliv och utevistelse är tidsaspekten 

och vilken tillgång till naturområden läraren har. Slutligen menar Seger att det råder ett 

generellt behov inom friluftsliv och utevistelse att utveckla och hitta passande metoder vid 

bedömning samt betygsättning.  

2.4.1 Sambedömning 
Thornberg och Jönsson (2015) undersökte i sin studie hur sambedömning1 bidrar till 

likvärdig bedömning och betygssättning av elevers prestationer. Det framkom att 

sambedömning kan ge en ökad likvärdighet av två orsaker: lärarna får en samsyn om 

styrdokumenten, hur de ska tolkas och hur bedömning av elevers prestationer ska ske samt 

att sambedömning ger en utökad kompetens hos läraren i att undervisa och bedöma. 

Författarna menar att sambedömningens positiva effekter är en lokal process och om 

likvärdigheten ökar på ett ställe betyder det inte att det även sker regionalt eller nationellt.  

Det finns en problematik kopplat till betygsättningen i skolan (Skolverket, 2018c) om att 

betygsättningen riskerar att bli mekaniskt utförd av läraren, vilket resulterar i att eleverna 

inte ges möjligheten att visa sina förmågor. Detta menar Skolverket (2018a) kan motverkas 

genom att bedömningen baseras på ett stort och varierat underlag där lärarens 

ämnesdidaktiska val baseras på kursplanen för ämnet, ämnets innehåll, samspelet mellan 

elev och lärare samt att läraren beaktar all information som finns tillgänglig för 

bedömningen. Vidare skriver Skolverket (2018a) att sambedömning kan öka likvärdigheten 

                                                
1 Med sambedömning menas en bedömning där minst två lärare tillsammans värderar och betygsätter en 
elevs kunskaper (Skolverket, 2018d). 
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i bedömningen eller betygsättningen. Ett arbete som utgår från att kollegor gemensamt 

bearbetar den insamlade informationen medför en ökad samsyn på vad som bedöms men då 

förutsätts det att situationerna som bedöms varit noga utarbetade. En samsyn vid 

bedömningen av en elevs rörelsekompetens innebär däremot inte att lärarna är samstämmiga 

om varför elevens bedöms på ett specifikt vis utan att de tillsammans har en samsyn över 

hur bedömningen sker (Skolverket, 2018a). 

2.5 Ramfaktorteorin 
Inom skolans värld finns flertalet olika ramfaktorer som påverkar den undervisning som 

bedrivs (Linde, 2012). Som lärare, rektor eller elev är det inte alltid möjligt att påverka dessa 

faktorer. Lundgren (1999) skriver ytterligare om att dessa ramar formar 

undervisningsprocessen. Han påpekar däremot att de inte bör ses som de bestämmande 

orsakerna för om undervisningsprocesser kan eller inte kan genomföras. Nedan presenteras 

en figur som i enkelhet beskriver ramfaktorteorins funktion. 

 
FIGUR 1 En enkel form av ramfaktorteorins tillämpning inom skolan. Ramar påverkar 

processer inom skolan vilka därefter påverkar resultatet för skolan. Vår tolkning från 

Lindblad, Linde och Naeslund (1999). 

Ramarna i och omkring skolans värld påverkar alltså de processer som sker inom 

skolväsendet. Dessa påverkar i sin tur det resultat som framkommer i skolan. Resultatet blir 

då direkt beroende av de ramar som styr skolan (Lindblad et al., 1999).  

Även Lindström och Pennlert (2016) beskriver de ramar som skolan och främst läraren 

påverkas av men själv inte kan påverka. De förklarar att tidsfördelningen mellan lärarens 

och elevernas scheman, undervisningstid, lärarens arbetsplatsförlagda tid och elevers tid för 

lärandeprocessen är påverkande faktorer för hur undervisningen kan bedrivas. Vidare menar 

författarna att gruppstorleken och lokalers utformning har relevans för möjligheten att 

bedriva en god undervisning. Skolans ekonomiska resurser anser de också är en ramfaktor 

som påverkar undervisningen. Detta motiveras genom att om lärare inte ges möjlighet att 

beställa och använda relevant material till undervisningen så påverkas elevernas lärande. 

Slutligen nämner de närsamhället som en ramfaktor som påverkar skolan. Författarna menar 

att samhällsstrukturen i närområdet direkt kan påverka undervisningen och därmed bör vara 
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något lärare kan ta i beaktande i sin undervisning. Lindström och Pennlert (2016) menar att 

alla dessa ramfaktorer kan påverka undervisningen och lärandet i varierande grad. 

Viss kritik har riktats av Broady (1999) mot tillämpandet av teorin. Han menar att under 

alla år teorin tillämpats har den feltolkats och flertalet forskare har dragit egna slutsatser 

eller utvecklat den i kombination med andra teorier. Istället menar Broady (1999) att teorin 

till största del behandlar specificerade ramar: den tillägnade tiden för undervisning, 

elevernas förkunskaper samt utformningen av kurser. Å andra sidan kan användandet av 

teorin argumenteras med hjälp av Lundgren (1999). Han menar att teorin ursprungligen 

skapades som ett hjälpmedel för att få ökad kunskap om utbildningars möjligheter och 

begränsningar.  

2.5.1 Tidigare studier om hur ramfaktorer kan påverka undervisningen 
Backman (2011) och Novus (2016) konstaterar att en viktig faktor för hur undervisningen 

bedrivs handlar om kopplingen till styrdokument och ämneskrav. I sin studie intervjuade 

Backman flertalet lärare som ansåg att momentet friluftsliv i skolan inte ges nog med 

utrymme i undervisningen i relation till det som styrdokumenten menar att den ska ha. Detta 

motiverades genom att lärarna hade svårigheter med att tolka kursmålen som står skrivna i 

styrdokumenten och därmed önskade lärarna ett förtydligande över styrdokumenten. 

Vidare menar Backman (2011) och Sjöberg (2013) att skolans geografiska placering kan ha 

betydelse för den undervisning som kan bedrivas. När skolan är belägen bortanför 

civilisationen kan undervisningen med större säkerhet bedrivas i linje med kursplanens 

formuleringar om att bland annat orientering ska ske i okänd miljö. Ämnets och skolans 

ekonomi beskrivs som ytterligare faktorer som kan vara bidragande till att undervisning 

inom friluftsliv och utevistelse inte alltid bedrivs (Backman, 2011; Lundvall & Meckbach, 

2008; Curtner-Smith & Meek, 2000). Curtner-Smith och Meek (2000) menar att de 

ekonomiska resurserna har särskild påverkan på undervisningen då lärare som värdesätter 

friluftsliv högt ofta lägger en större del av budgeten på detta moment. Det innebär att dessa 

lärare då har mer utrustning och material och därmed kan ge en utförligare undervisning i 

momentet, vilket är något som även Sjöberg (2013) samt Lundvall och Meckbach (2008) 

konstaterar i sina studier.  

Lektionstiden är ytterligare en ramfaktor som kan vara bidragande till att friluftsliv och 

utevistelseundervisning inte alltid bedrivs (Backman, 2011; Lundvall & Meckbach, 2008; 

Novus, 2016). Lärarna i Backmans (2011) studie ansåg att en lektion på 60 minuter var för 

kort tid för att genomföra en lektion inom friluftsliv. Detta motiverades genom att eleverna 
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inte ansågs få möjlighet till kunskapsinhämtning på den tiden. Även Skolinspektionen 

(2018) menar att lärare benämner tidsbrist och schemarelaterade faktorer som mest 

avgörande för områdets planering och genomförande. För att tidsbristen inte ska påverka 

undervisningen i lika stor utsträckning menar istället flertalet lärare att de önskar mer 

samarbete med lärare i andra ämnen. Detta skulle resultera i längre perioder utomhus då 

undervisningen skulle kunna bedrivas sammanhängande över flera lektioner 

(Skolinspektionen, 2018).  

Avslutningsvis menar Lundvall och Meckbach (2008), Linde (2012) och Lindström och 

Pennlert (2016) att gruppstorleken är en ramfaktor som kan påverka undervisningen. 

Wiliam (2013) och Wright, Horn och Sanders (1997) menar däremot att gruppstorleken inte 

har någon påverkan på hur mycket eleverna lär sig under lektionerna. Författarna menar 

istället att den främsta faktorn för elevernas lärande är lärarens kompetens.  
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3 Metod 
I detta avsnitt ges en genomgång över val av metod och datamaterial. Inledningsvis beskrivs 

de principer för urval som nyttjats i studien. Därefter presenteras studiens instrument 

(kvalitativa semistrukturerade intervjuer) och hur studien genomförts. Analysmetoden 

kategorisering förklaras. Avslutningsvis ges en kortare genomgång över hur de 

forskningsetiska övervägandena nyttjats och tillämpats i studien.   

3.1 Urval 
Urvalsgruppen som ingått i studien är lärare i ämnet Idrott och hälsa i en kommun i norra 

Sverige. Urvalet gjordes strategiskt utifrån Trost (2010) rekommendationer för att en 

variation bland respondenterna skulle finnas. Detta gjordes genom att vi inledningsvis 

skapade en lista över de variabler som urvalet grundade sig på. Dessa variabler var att 

respondenterna skulle vara lärare för årskurs 7-9 och att de arbetade på antingen en friskola 

eller en kommunal grundskola. Därefter skapades 2 separata kontaktlistor i alfabetisk 

ordning över alla skolor i den undersökta kommunen. Listorna skapades utifrån om lärarna 

arbetade på en friskola eller en kommunal skola. Telefonnummer eller mejladress till lärarna 

i Idrott och hälsa hittades antingen på skolornas hemsidor eller genom telefonkontakt med 

expeditionen på den berörda skolan.  

Telefonkontakt alternativt mejlkontakt upprättades därefter med lärarna utifrån den 

alfabetiska ordning som skapades i de 2 separata listorna. Totalt kontaktades 22 stycken 

lärare. De lärare som gav sitt medgivande till studien valdes ut. Av de resterande lärarna 

valde 7 lärare att tacka nej till deltagandet i studien och 7 lärare besvarade aldrig vår 

förfrågan om deltagande i studien. Vid den inledande kontakten med lärarna presenterades 

kortfattat studiens syfte, omfattning samt villkoren för studien. Vi gjorde valet att inte 

kontakta ytterligare lärare med anledning av att studiens material skulle begränsas och inte 

riskera att bli för stort samt på grund av studiens tidsomfång. Trost (2010) beskriver att en 

kvalitativ intervju bör bestå av fyra till åtta respondenter, där kvaliteten på intervjuerna är 

av större vikt för studien än vad kvantiteten är. 

3.1.1 Litteratur 
För att eftersöka relevant litteratur och tidigare forskning till studien genomfördes sökningar 

i flertalet databaser: SwePub, ERIC, SportDiscus, Google Scholar, DiVA vid Umeå 

universitet samt Umeå universitetsbibliotek via deras söktjänst. Sökningar inom området 

begränsades till sökord som: friluftsliv, idrott, bedömning, pedagogik, ramfaktor, outdoor 

activities, physical education och frame-factors. Även tidigare examensarbeten lästes 
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igenom och granskning av dessa referenslistor gjordes för att därefter återigen söka i ovan 

nämnda databaser. Litteraturen lästes och granskades för att därefter utgöra bakgrunden, 

tidigare forskning samt metoden i studien.  

3.2 Instrument och genomförande 
Den datainsamlingsmetod som nyttjats för att besvara studiens syfte var kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Då semistrukturerade intervjuer är fria i sin form enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) valdes denna metod för att kunna följa respondenternas resonemang 

och samtidigt ge möjlighet att ställa följdfrågor, anpassa ordningen på frågorna samt be om 

ytterligare förklaringar eller förtydliganden om det ansågs nödvändigt. Vidare valdes 

intervjuformen då den ansågs kunna ge respondenterna större frihet att berätta med sina egna 

ord och därmed skapa en djupare förståelse. 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide (se bilaga 1) utifrån studiens 

forskningsfrågor och teoretiska ansats: ramfaktorteorin. Då studien utgått från de berättelser 

och tankar respondenterna haft beslutades att nyttja ett frågeformulär som hade en låg grad 

av standardisering, vilket Trost (2010) rekommenderar vid kvalitativa intervjuer. Det 

innebar att respondentens svar på en tidigare fråga styrde vilken följdfråga som ställdes och 

hur frågan formulerades. Efter att intervjuguiden hade konstruerats genomfördes en 

pilotintervju där båda författarna deltog. Den intervjun bearbetades och förändringar i 

intervjuguiden skedde. Dessa förändringar var att några frågor togs bort då de inte ansågs 

matcha studiens syfte.  

När den initiala kontakten etablerats mottog respondenterna ett missivbrev (se bilaga 2) där 

studiens syfte specificerades ytterligare och villkoren för deltagande i studien presenterades. 

Intervjuerna genomfördes på den plats som respondenterna valt, vilket Trost (2010) 

rekommenderar. Under sju av intervjuerna deltog båda författarna. Vid den sista intervjun 

deltog endast en av oss. Både författarna ansvarade över fyra intervjuer var där den ena 

personen var ledande. Den andra författaren fanns med för att kunna ställa följdfrågor och 

säkerställa att alla intervjufrågor berörts, bortsett från vid den åttonde intervjun. Intervjuerna 

spelades in med respondenternas medgivande. Till detta nyttjades två mobiltelefoner för att 

minska risken för möjliga tekniska problem med inspelningen. En nackdel Bryman nämner 

med att spela in intervjuer är att respondenten kan uppfatta ljudinspelaren som störande. I 

denna studie togs valet att ändå nyttja en ljudinspelare för att senare kunna lyssna på 

intervjuerna och transkribera dessa.  
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Bryman (2011) rekommenderar att inspelning av intervjuer ska ske för att i direkt anslutning 

till intervjun kunna transkribera och säkerställa att det som sagts under intervjun inte glöms 

bort. Därför valdes det att efter avslutad intervju göra transkriberingen på datorn. Detta 

gjordes även för att författarna enklare skulle minnas händelser som inte framkom på 

inspelningen, något Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar. Transkriberingen gjordes 

till skriftspråk för att underlätta senare läsning och bearbetning. Vid de tillfällen då det inte 

gick att uttyda vad som sades noterades detta i transkriberingen genom ett långt tankstreck 

(—). Ingen förändring skedde gällande ordföljden. Författarna transkriberade de intervjuer 

de var ansvariga över. Efter att varje enskild transkribering var gjord kontrollerades den av 

den andra författaren genom att den författaren lyssnade på inspelningen samtidigt som 

transkriberingen följdes i skrift. 

Då denna studie genomfördes av två personer ansågs det viktigt att det skapades en hög 

tillförlitlighet mellan intervjuerna. Detta realiserades genom att författarna följde 

intervjuguiden under samtliga intervjuer, men att frågorna kunde ställas i olika följd. 

Författarna försökte även skapa liknande förutsättningar för samtliga intervjuer genom att 

intervjufrågorna ställdes utifrån separata ämnen. Respondenterna fick intervjuguiden i 

förhand för att kunna fundera på sina svar inför intervjun. Denscombe (2016) anser att detta 

sätt ger mer uttömmande och detaljerade svar från respondenterna. I den i förväg 

presenterade intervjuguiden fanns eventuella följdfrågor inte med. Då en låg grad av 

standardisering innebär att följdfrågornas formulering baseras på tidigare svar menar 

Denscombe (2016) att det inte är relevant att låta respondenterna läsa dessa i förväg.  

3.3 Analysmetod 
Analys av intervjuerna gjordes genom att datamaterialet kategoriserades efter att alla 

intervjuer transkriberats. Nedan följer en beskrivning hur detta genomfördes i studien.  

3.3.1 Kategorisering 
Det transkriberade materialet lästes igenom enskilt av författarna för att skapa förståelse för 

och få en överblick över datamaterialet. Det är av fördel att materialet kategoriseras i olika 

ämnen eller teman menar Kvale och Brinkmann (2014). Materialet kategoriserades därmed 

i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) utefter olika kategorier som baserades på 

studiens frågeställningar. För att matcha frågeställning ett och två valdes kategorierna 

“moment inom undervisningen” och “bedömning inom momentet”. Studiens tredje 

frågeställning kategoriserades som “yttre faktorers påverkan på undervisningen” där olika 

faktorers påverkan på undervisningen eftersöktes. När detta hade genomförts fördes en 
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diskussion och jämförelse författarna emellan gällande kategoriseringen. Då studiens tredje 

frågeställningar berör faktorer som påverkar undervisningen skedde ytterligare en 

kategorisering för dessa. Kategorierna blev tid, geografi, gruppstorlek, attityder mot 

undervisningen för lärare, elev och rektor, ekonomiska resurser, material, skolans ledning 

och organisation samt närsamhället. Utöver dessa identifierades svar som upplevdes vara 

svåra att lägga in i ovan nämnda kategorier. Författarna diskuterade dessa och tog ett 

gemensamt beslut över vilken kategori datamaterialet skulle placeras i.  

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002, 2017) nyttjades genom hela studien. Vid 

den inledande kontakten bifogades ett missivbrev (se bilaga 1) där syftet med studien 

presenterades. Respondenterna informerades om att studien var frivillig och att de när som 

helst fick avsluta sitt deltagande utan att detta fick några negativa effekter för den enskilde 

individen. Samtliga respondenter var anonyma genom att de tillgavs ett fingerat namn och 

att arbetsplatsen utelämnades genom hela studien. Eftersom att detta skedde lämnades ingen 

konfidentiell information ut om respondenterna. Innan intervjuns start informerades 

respondenten återigen om ovanstående. Under studiens gång och sex månader efteråt 

förvaras samtliga personuppgifter inlåsta. Det insamlade materialet och alla personuppgifter 

nyttjades enbart till denna studie.  
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4 Resultat och analys 
Nedan presenteras studiens resultat utifrån de frågeställningar som nyttjats till studien: vad 

lektionerna i området friluftsliv och utevistelse innehållet för moment samt vad som 

påverkar dessa val, hur bedömningen i momentet sker samt respondenternas tankar om hur 

olika faktorer kan påverka undervisningen. I anslutning till varje rubrik följer en analys med 

koppling till tidigare forskning.  

4.1 Beskrivning av respondenterna 
Nedan följer en sammanfattning över studiens respondenter. Samtliga respondenter är 

utbildade ämneslärare i Idrott och hälsa. Alla respondenter har genomgående under studien 

getts fingerade namn för att upprätthålla konfidentialitetskravet. 

• Agnes har undervisat på högstadiet och gymnasiet i 5 år. Nu arbetar hon på en 

centralt belägen kommunal högstadieskola. Hon har gått flertalet vidareutbildningar 

inom friluftsliv men även bollspel, ergonomi och fysiologi. Redan i unga år vistades 

Agnes mycket ute i naturen vilket är något hon även uppmuntrar sina barn att också 

göra då hon anser att detta berikar livet.  

• Isabell har arbetat som legitimerad lärare i 2 år och dessförinnan som outbildad i 8 

år, då inte enbart inom Idrott och hälsa. Hon arbetar nu på en friskola som är belägen 

på landsbygden med riklig naturlig miljö runtomkring. Isabell har genomgått 

vidareutbildning i att bedriva friluftsliv under höstårstiden och dess praktiska 

genomförande. Från barnsben har Isabell vistats mycket utomhus i naturen där hon 

gärna fiskar, paddlar, seglar, åker skidor och återhämtar sig.  

• Isak arbetar sedan 1,5 år tillbaka på högstadiet på en friskola belägen i naturmiljö 

utanför stadens centrum. Han har ingen vidareutbildning inom friluftsliv och 

utevistelse. Isak säger sig gilla friluftslivet mycket som privatperson men uttrycker 

en viss sorg över att han inte finner tiden att bedriva friluftsliv ofta. Istället blir 

friluftslivet för honom enklare delar som att grilla och vistas i naturen kortare 

stunder.  

• Jarl har undervisat i ämnet Idrott och hälsa i 20 år. Han arbetar nu på en kommunal 

skola belägen mitt i en förort. Han har inte gått några vidareutbildningar mot 

friluftsliv och utevistelse. Jarl beskriver friluftsliv som allt som sker utomhus. Han 

är den enda av respondenterna som inte bedriver friluftsliv på sin fritid.  

• Kalle har arbetat på högstadiet i 12 år och nu arbetar han på en friskola belägen 

utanför centrum med stora grönområden i närheten. Kalle har ingen vidareutbildning 
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mot friluftsliv och utevistelse. För Kalle kommer friluftslivet naturligt i vardagen. 

Redan under hans uppväxt var friluftslivet en stor del, ofta utan att det uttryckligen 

sades vara just friluftsliv. Kalle uttrycker en stor glädje över att ofta vistas i naturen 

och menar att detta blir en form av rekreation för honom.  

• Karin har undervisat 1 år på en kommunal skola belägen centralt i staden. Hon har 

ingen vidareutbildning mot friluftsliv och utevistelse men anser sig ha gedigna 

kunskaper om momentet på grund av sitt personliga intresse. Vistelse och rekreation 

är främsta anledningar till att hon ofta bedriver friluftsliv som privatperson.  

• Malte har undervisar i ämnet Idrott och hälsa i 10 år. Han arbetar på en kommunal 

skola som är belägen i ett stort bostadsområde i stadens utkant. De 

vidareutbildningar han läst har haft inriktning mot utomhuspedagogik. För Malte 

blir friluftslivet som privatperson ofta inriktat mot tävling och prestation då han 

bedriver en extremsport ute i naturen.  

• Max har undervisat på högstadiet i 12 år på en friskola som är centralt belägen. De 

vidareutbildningar Max gått innefattar längdskidor, skridskor samt utförsåkning. 

Som privatperson har Max ett stort intresse för friluftsliv där han främst fjällvandrar, 

fiskar och vistas i naturen utan krav på prestation.  

4.2 Undervisningens innehåll varierar bland respondenterna 
Friluftslivsundervisningens innehåll skiljer sig åt mellan lärarna. Karin, Agnes, Isabell, Isak, 

Kalle och Jarl anser att orientering är en av grunderna för att kunna bedriva friluftsliv. Isabell 

säger:  
Allt detta här med att lokalisera sig själv, det är A och O för mig i friluftsliv. För att annars kan du 
inte bedriva friluftsliv, du kan inte ut och segla, du kan inte ut och paddla om du inte kan ta och först 
i hand se väder, anpassa efter väderleken, anpassa din rutt efter hur det ser ut årstidsmässigt. Allt detta 
här att orientera sig och planera runt en friluftsaktivitet. Grund för min del. 

Utförsåkning, längdskidåkning, turskidåkning eller skridskor är ytterligare delar i 

undervisningen fem av lärarna använder sig av i varierande grad. Flertalet lärare arbetar 

även med en röd tråd och fokuserar på en progression mellan årskurserna. Malte säger i 

motsats till detta:  
Nej det finns ingen sådan röd tråd utan det är mer färdighetsmässigt att de får åka skidor på 
idrottsundervisningen även under sjuan. Att man lär sig den färdigheten så har man med sig det till 
åttan när man ska. Och klädsel och sådant där pratar vi ganska lite om i sjuan, vi tar ju upp det men 
inte lika ingående som sen i åttan då. 

Eftersom att eleverna enligt kursplanen ska kunna planera och genomföra aktiviteter 

utomhus har sex lärare en uppgift kopplat till denna del. Karin, Agnes, Isak och Kalle 

genomför en tur med övernattning medan Isabell och Malte har valt att genomföra denna 
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del genom en teoretisk uppgift. Alla dessa lärare har även teoretiska lektioner om vikten att 

klä sig rätt vid utevistelse kopplat till dessa delar. Vidare menar Karin, Max, Isak, Malte 

och Kalle att undervisningen innehåller moment där eleverna får elda och laga mat över eld 

eller trangiakök. Karin, Isak, Kalle och Jarl väver in kunskap om att bygga vindskydd och 

slå upp tält i skogen. Endast två respondenter, Kalle och Jarl, säger att de fokuserar på 

kunskap om allemansrätten i friluftslivsundervisningen. Max är den enda läraren som anser 

att åka pulka och skrana, bedriva skogslekar och löpning utomhus ingår i momentet 

friluftsliv och utevistelse, då främst som vistelse. Kalle och Agnes anser slutligen att 

momentet inte handlar om prestation utan rekreation. Isabell pratar om hur hon väver in 

detta i undervisningen när hon säger att momentet är:  
En form av rekreation. Att man går på tur. Alltså vissa lektioner då har vi som bara åkt i, jag har åkt 
först i långsam takt och så har de fått, om de vill, ha med sig lite saft, varm saft eller varm dryck någon 
liten macka eller något och så glider man tillbaka. Bara för att liksom visa att det finns andra värden 
än att bara åka allt man kan så många varv som möjligt. 

Kalle beskriver på liknande sätt momentet och väver in att momentet kan få eleverna att 

komma ifrån sociala medier:  
Alltså det svåraste tycker ju att få våra kära ungdomar att tycka att det är lika fantastiskt att vara ute i 
skogen som jag. Att få de att förstå att de liksom behöver den här avkopplingen från skärm, från den 
ständiga uppkopplingen på sociala medier. Så här rekreationsbiten, jag tycker den kanske är ganska 
viktig. Annars så tycker jag om att vara ute för man märker, de tycker ändå att det är någonstans så att 
de uppskattar att vara ute för de gör det inte så ofta. 

Flertalet respondenter menar att lektionstiden inte räcker till för att bedriva 

friluftslivsundervisning. Några respondenter väljer på grund av detta att enbart förbereda 

sina elever inför friluftslivsundervisningen under lektionstid. Den huvudsakliga 

undervisningen sker sedan under friluftsdagarna.  

I relation till kursplanens formuleringar över momentets innehåll (se Skolverket, 2011a) är 

det anmärkningsvärt att respondenterna bedriver undervisning med stor variation. Utifrån 

respondenternas berättelser framgår det att det främst är det ordinära friluftslivet som sker 

under lektionerna, vilket korrelerar med Backmans (2008) studie. Några av respondenterna 

tillämpar det exklusiva friluftslivet genom en tur och övernattning med eleverna. Det bör 

påpekas att det exklusiva friluftslivet ställer högre krav på både naturen och deltagarna. 

Något som kan problematiseras är att majoriteten av undervisningen kan benämnas som 

ordinärt. Om eleverna endast ges möjlighet att testa det ordinära friluftslivet i 

undervisningen ges de inte möjlighet att få uppleva en djupare dimension av friluftsliv där 

vistelse och rekreation kan ges ännu större del. Det är möjligt att elevernas lärande skulle 

gynnas av att få testa både ordinärt och exklusivt friluftsliv då de på så vis skulle ges 
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möjlighet att testa och träna på fler aktiviteter och därmed fler förmågor. Detta är något som 

skulle kunna påverka elevernas prestation positivt när deras förmågor bedöms.   

4.2.1 Viss spridning gällande momentets tidsmängd i relation till den övriga 
undervisningen 
Malte och Isak är de lärare som bedriver minst friluftslivsundervisning av respondenterna. 

De uppskattar den totala tiden till mindre än 1/10. Det stämmer överens med det Backman 

(2004a) tidigare visat om att friluftsliv endast tillägnas cirka 9 procent av den totala 

undervisningstiden inom ämnet Idrott och hälsa. Resterande lärare lägger mer tid till 

momentet och detta skiljer dem åt från Malte och Isak. I Max och Agnes undervisning utgörs 

hela 33 procent av friluftsliv och utevistelse. Karin, Isabell, Kalle samt Jarl uppger att de 

bedriver friluftsliv under cirka en fjärdedel till en femtedel av all undervisningstid. Denna 

skillnad kan bero på var skolan är placerad geografiskt i förhållande till naturområden eller 

även lärarens egna känslor kopplat till momentet vilket även Backman (2011) tar upp i sin 

studie. Vad som ingår i begreppet friluftsliv kan vara olika menar Jarl, beroende på vilka 

delar han räknar in i momentet uppskattar han två skilda procentenheter. Han säger: “det 

jag lägger in i begreppet friluftsliv så är det nog säkert 20–30 procent. Pratar man bara 

specifikt fara ut i skogen och sådana här grejer då är det kanske 5 procent”. Andkjær (2010) 

och Nilssons (2007) definierar friluftsliv i undervisning på liknande sätt. De menar att 

friluftsliv sker genom fysisk eller mänsklig aktivitet i naturlandskap. I relation till detta 

menar Nilsson (2007) att även rekreation bör få ta del i momentet. Det finns en variation 

kring vad lärare definierar som friluftsliv i sin undervisning, vilket möjligen avgör den 

uppskattade tidsmängden.  

4.3 Bedömning och betygsättning inom momentet 
Bedömningen inom momentet friluftsliv och utevistelse verkar vara problematiska för 

respondenterna. Inledningsvis i kapitlet presenteras vilka av elevens förmågor som 

respondenterna främst bedömer. Därefter presenteras resultatet och en analys över hur 

friluftsdagar används som komplement till undervisningen och hur dessa dagar kan 

bedömas. Ett kortare avsnitt vigs åt samplanering och sambedömnings fördelar och 

nackdelar. Slutligen avslutas kapitlet med respondenternas tankar om att momentet 

friluftsliv och utevistelse är svårt att bedöma.  
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4.3.1 Komplexa rörelser och momentets innehåll är det som främst bedöms 
Två lärare lyfter fram att de bedömer allt de ser på lektionerna. Isak säger: “Men jag skulle 

nog säga att ja men allting jag som jag ser bedömer jag ju.” På liknande vis menar Isabell 

att bedömning är något som hon hela tiden tänker på: “Man har som fått också egentligen 

att allting jag ser eleverna göra, alltså från det att de kommer till skolan till att de går från 

skolan, det ska ligga till grund för betyget.” De andra lärarna menar att deras bedömning 

kretsar kring momenten eleverna får träna på under lektionerna. Undervisningsinnehållet 

skiljer sig alltså åt mellan de olika respondenterna. I relation till om undervisningen baseras 

på kunskapskraven eller inte (Svennberg, Meckbach & Redelius, 2014; Skolinspektionen, 

2018; Seger, 2016) kan vissa tendenser ses. Flertalet respondenter lyfter fram orientering, 

att planera och genomföra friluftsvistelse samt kunskap om allemansrätten som en viktig 

del i undervisningen, vilket korrelerar med kunskapskraven (Skolverket, 2011a, 2011b). 

Studiens resultat går därmed till viss del i linje med Skolinspektionen (2018) samt Seger 

(2016) som menar att undervisningen och bedömningen ska baseras på styrdokumenten.  

Max framhåller att han genomgående i sin bedömning över samtliga moment lägger stor 

vikt vid elevernas rörelser och deras förmåga till komplexa rörelser, bland annat när de har 

skogslekar under lektionstid:  
Alltså hur rör man sig i ovana terränger, hur smidig är man. Men det är ju en del av rörelsemomentet 
också som går genom hela allting så att den tycker jag är jättejättebra, fast den låter lite fesig kanske 
men den är fantastisk bra för att se hur smidig är man är där man är, hur sätter jag fötterna, är det 
ojämnt eller så. Då kommer det verkligen fram det här med balans och sådana grejer. [...] Jag har de 
här momenten jag bedömer då och där är det ju återigen rörelsekompetens i alla moment även i 
friluftsliv och utevistelse är ju hur rör man sig.  

Max uttrycker alltså att han lägger stor vikt vid bedömningen av elevernas rörelsekompetens 

i alla moment, inklusive friluftslivet, som även lärarna i Segers (2016) studie gör. Samtidigt 

menar Annerstedt och Larsson (2010) att bedömningen inom ämnet ofta riskerar att bli 

godtycklig och att eleverna inte vet vad de bedöms på. Detta är ett scenario som kan uppstå 

hos Max elever, att de kan känna en osäkerhet över vad vilka förmågor som bedöms i 

momentet friluftsliv och utevistelse.   

4.3.2 Friluftsdagar bedöms av några respondenter och innehållet på dessa dagar 
varierar 
Alla lärare förutom Jarl uppger att de genomför friluftsdagar. Isabell tittar på elevernas 

färdigheter under dessa dagar men menar att en elev enbart kan höja, inte sänka, sitt betyg:  
Det ligger till grund mer att det är någon som kan få ett pluspoäng [...]. Det blir aldrig minus, du kan 
aldrig få ett sämre betyg om du inte kan åka skridskor på en A-nivå men du har A i allt annat. Men är 
det däremot att du kanske ligger på och vacklar mellan ett, du ligger på ett D så du ligger däremellan 
E och C och såhär är det däremot att jag ser en elev åka på C-nivå på skridskor då är det plussar på 
det. [...] Det ligger till grund för bedömningen men positivt. Aldrig att det kan dra ner betyget. 
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Isak bedömer inte eleverna men har alltid bedömningen i bakhuvudet och Malte har 

betygsgrundande friluftsdagar för årskurs åtta. När vi frågade om Jarl bedrev friluftsdagar 

svarade han att: 
Och då har vi en hajk vi alltid gör i årskurs sju. En hajk med övernattning. Det är både för friluftsliv 
men även för att få ihop gruppen så att säga. Så det är inte bara idrottsämnet utan det är andra lärare 
med också.  

Vidare frågade vi om hajken är en friluftsdag varpå Jarl svarade: “Det är varken eller skulle 

jag säga”. Några lärare lägger stor vikt vid de turer och friluftsdagar som genomförs och 

menar att bedömning även sker under dessa. Isabell säger: “Sen också i och för sig rent 

bedömningsmässigt också som faktiskt blir en stor del på den här skolan är att i nian så åker 

klassen på en seglingsresa i Stockholms skärgård.” Malte har delat upp sin bedömning i två 

delar. En teoretisk fiktiv färd där eleverna ska planera och genomföra friluftsliv är ena delen 

medan det andra innehållet bedöms på deras paddlingstur. Han säger:  
Så de har ju liksom genomfört det praktiska då handlar det mest om att de ska genomföra det, då kan 
man se olika grader att om de bara står och fryser och inte alls jobbar, ja då kanske de har svårt att nå 
A då liksom. Men den största biten av betygsbedömningen för oss här ligger på den planera uppgiften. 
Bara man, har man genomfört det praktiska så bedömer vi mest, om man har genomfört det praktiska 
på ett bra sätt så bedöms mest betyget utefter den teoretiska uppgiften. 

Jarl säger att de genomför en hajk i årskurs sju men att den inte räknas som en friluftsdag 

utan tillhör undervisningen. Det är möjligt att Jarl har frånsagt sig ansvaret för att planera 

och organisera friluftsdagarna på sin skola, något som då skulle gå i linje med 

respondenterna i Backmans (2011) studie. Där konstaterar lärarna att samverkan mellan 

kollegor är nödvändigt för att friluftsdagar ska kunna genomföras. En annan möjlighet till 

att Jarl inte genomför friluftsdagar kan vara tidsfaktorn eller att han inte har de ekonomiska 

förutsättningarna till att bekosta friluftsdagar. Vidare är Jarls arbetsplats belägen i en förort 

med fina naturområden i närheten vilket gör att hans möjligheter till att genomföra 

friluftsdagar i närområdet ändå kan anses vara goda. Det faktum att Jarl är den enda av 

respondenterna som inte bedriver friluftsliv som privatperson kan vara ytterligare en 

anledning till att han inte genomför friluftsdagar på skolan.  

Den vanligaste aktiviteten som bedrivs på en friluftsdag är utförsåkning. Detta förekommer 

på Karin, Max, Anges, Isabell, Isak och Maltes skolor. Även längdskidor visar sig vara en 

vanligt förekommande aktivitet på friluftsdagarna då Max, Agnes, Kalle och Malte svarade 

att de hade det som alternativ till eleverna. I samband med de turer Isabell och Malte 

genomför får eleverna träna på livräddning.   
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4.3.3 Samplanering och sambedömning mellan kollegor sker i varierande 
utsträckning 
Samplanering mellan kollegor menar Isak, Kalle och Malte sker i hög utsträckning. Isak 

säger: “Vi har samplanerat de mesta momenten och delar med oss till varandra och så det är 

ju skitbra det.” Kalle beskriver deras arbete mer som att den första kollega som planerat ett 

moment delar med sig av det till de andra lärarna:  
Så just i och med att vi samplanerar så, men jag har gjort den här saken med min sexa så kan jag som 
gjort det först planera, reka och greja och så kan de andra komma efter. Ja. Så att det är, ja det funkar 
jättebra. 

Jarl samplanerar delvis vissa moment med mellanstadiets idrottslärare där det främst handlar 

om att Jarl delar med sig av sitt material. Även Max beskriver samplaneringen på liknande 

sätt som Jarl på sin skola. Max säger:  
I och med att han är ny och så sitter vi ner ganska mycket och diskuterar. Han har med sig lite grann 
grejer och jag har med någonting. Så att, sen är ju han, han kopierar ju ganska mycket det som jag har 
och sen ändrar han lite grann i det där.  

I relation till vad Thornberg och Jönsson (2015) och Skolverket (2018a) säger om att 

sambedömning bidrar till en likvärdighet i undervisningen kan det argumenteras för att Isak, 

Kalle och Malte uppnår en hög likvärdighet på sina lektioner. Samtidigt kan den likvärdiga 

bedömningen och samsynen över styrdokumenten bli bristande då den ena parten inte 

deltagit i planeringen av momentet. Utöver detta kan det argumenteras för att lärarna 

tillsammans inte skapat en samsyn över hur styrdokumenten ska tolkas, något som kan bidra 

till att fördelarna med sambedömning och samplanering inte nyttjas fullt ut. Fördelen med 

att samplanera och sambedöma finns inte enligt Agnes, som är den respondent som 

uttryckligen säger att det inte sker någon samplanering mellan idrottslärarna på skolan. Hon 

problematiserar detta och menar att elevernas utbildning blir lidande. Agnes berättar att hon 

förut arbetade på en skola där samplanering alltid skedde mellan idrottslärarna men att det 

på hennes nuvarande arbetsplats aldrig sker:  
Vi står på egna fötter. Och det är väl det som jag tycker är jobbigt därför att jag har jobbar tidigare på 
skolor där vi har sambedömt, vi har samplanerat, vi har liksom haft ett hel, ett väldigt gemensamt tänk 
kring vad det är vi vill förmedla och vad det är vi vill, vi bedömer och hur vi får eleverna att förstå 
vad det är vi behöver. Och det blir, det blir mycket roligare att jobba när man jobbar så. 

Vidare berättar Agnes om hur avsaknaden av samplanering gör eleverna oroliga när de byter 

lärare mellan årskurserna eftersom att de inte får en röd tråd med progression i 

undervisningen. Isabell menar att sambedömning inte sker mellan kollegorna och hon har 

gjort försök till samplanering utan att lyckas, detta på grund av ett motstånd från hennes 

kollegor.  
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4.3.4 Momentets olika delar är svåra att bedöma 
Kalle, Isabell och Jarl menar att det ofta är svårt att se en progression i det arbete eleverna 

gör. De upplever svårigheter med att bedöma om en elev ligger på E, C, eller A-nivå i de 

praktiska delar de genomför. Istället är det de teoretiska uppgifterna som får större plats vid 

bedömningen. Detta resultat korrelerar med Seger (2016), hon menar att de teoretiska 

uppgifterna fått allt större plats i bedömningen under senare år då undervisningen inom 

ämnet blivit mer teoretisk. Jarl menar att det är svårt att bedöma friluftsliv utomhus och 

genomföra momentet under heldagar: 
Det är mer, det här måste, det här är ett nödvändigt ont det förstår jag. Men just det här att man hamnar 
så otroligt många vanliga sociala situationer när man är ute på friluftsliv, det går att bedöma visst hur 
sätter du upp ett tält, vars väljer du att sätta upp tältet? Hur anpassar du till allemansrätten? Det är 
ungefär det man kan göra. Sen tufft att dela in i, ja men hur sätter du upp tältet A, C eller E-nivå, det 
är svårt och då får man använda den teoretiska kunskapen. Det är väl där man har använder egentligen 
mest betygsunderlag. 

Kalle resonerar vidare om att rekreationsdelen i momentet på något vis borde ingå i 

bedömningen. Han säger:  
Kan tycka är lite svårt är ju också bedömningsdelen i ämnet, vad bedömer vi, hur bedömer vi, och så, 
jag kan tycka, det är lite svårt men det går ju att koppla mycket till centrala innehållet just det här med 
rekreation. 

Agnes är inne på liknande tankar om vad som ligger till grund för bedömningen. Även hon 

värdesätter friluftsliv och utevistelse som rekreationsform och vill att hennes elever ska 

förstå att all idrott inte måste handla om prestation. Samtidigt lyfter hon fram att 

bedömningen inom momentet är svår då rekreation inte går att mäta:  
Hur man bedömer det vet jag inte riktigt men det är det som är själva problemet också med friluftslivet 
tänker jag. Därför att jag vill ju att man ska trivas ute i naturen, att man ska känna att det är, att man 
trivs i naturen och att man tycker att det är en bra ide att gå ut i naturen. Och det här 
bedömningsmomentet blir ju som svårt för för mig är friluftsliv för mig så mycket mer en känsla att 
jag mår bra, att jag trivs, att jag är trygg, att jag tycker det är något som jag skulle vilja göra ofta och 
då blir det så konstigt att jag som lärare då ska betygsätta det på något sätt. För det är ju en upplevelse 
det handlar om som man... Ja. Jag tycker det är lite knepigt. 

I kunskapskraven för momentet friluftsliv och utevistelse går det inte att tydligt utläsa att 

rekreation ska vara en del av undervisningen (Skolverket, 2011a, 2011b). Vistelse och 

rekreation benämns enligt Backman (2008) som ordinärt friluftsliv och är något som med 

fördel kan bedrivas i större utsträckning i undervisningen. Både Agnes och Kalle har 

bedrivit friluftsliv under hela sitt liv. Redan som barn uppskattade de dessa aktiviteter på 

grund av den reakreationsform det utgör för dem, något som kan medföra att de även som 

lärare värdesätter rekreation i undervisningen. För de andra respondenterna i studien kan 

det vara så att deras tillämpande av teoretiska uppgifter som underlag för bedömningen 

istället beror på att de låter den egna magkänslan och deras tidigare upplevelser av 
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bedömning inom momentet påverka. Hay och Macdonald (2008) har även de konstaterat att 

vissa lärare låter magkänslan styra när elevernas kunskaper och förmågor ska bedömas. 

Respondenterna Malte, Isabell, Karin, Isak, Jarl och Max kan tidigare ha upplevt problem 

med att bedöma det praktiska friluftslivet med den påföljden att de istället väljer att bedöma 

momentet teoretiskt.   

4.4 Faktorer som främjar och begränsar undervisning 
Det finns flertalet ramfaktorer som kan påverka undervisning negativt eller positivt. Då 

ramfaktorer kan påverka lärarens möjlighet till att bedriva en god undervisning har denna 

studie undersökt lärares uppfattningar om hur dessa faktorer påverkar undervisningen. 

Inledningsvis presenteras faktorerna lektionstid och skolans geografiska placering. Därefter 

redovisas hur gruppstorleken och ämnets ekonomi påverkar undervisningen. Sedan 

presenteras hur relationen mellan kollegor, rektor och elever påverkar undervisningen. 

Avslutningsvis presenteras lärarnas upplevelser och vad de anser om kursplanens 

formuleringar i relation till att de ska bedriva sin undervisning samt ett kortare avsnitt om 

hur närsamhället kan hjälpa eller stjälpa läraren med dennes undervisning.  

4.4.1 Lektionstiden och skolans geografiska placering i förhållande till riklig 
natur påverkar undervisningen i stor utsträckning 
I likhet med Backmans (2011) studie anser Karin, Agnes, Isabell, Isak, Kalle, Jarl och Malte 

att 55–60 minuters undervisning är för kort tid för att de skulle kunna genomföra en 

ordentlig undervisning. Trots att den undervisande läraren inte bestämmer lektionstiden 

menar respondenterna att undervisningens innehåll och förlopp påverkas. Max framför att 

han önskar utökad lektionstid i momentet friluftsliv och utevistelse. Detta för att inbegripa 

mer överlevnadsinslag. Samtidigt menar han att elever inte kan upprätthålla koncentration 

i mer än 60 minuter:  
Jag tycker ändå att 60 minuter är ganska lagom framförallt för att hålla uppe fokus och motivation 
[…] har du för lång tid kan du kanske inte tjäna så mycket på det för du har för dåligt fokus under för 
stora perioder och det skulle jag tro att 60 minuter det är lagom faktiskt för att du ska få ut fullt fokus 
under en hel lektion av unga människor. Ramfaktorer speciellt tid tänker jag är bra, den vi ska inte 
ändra tycker jag. Jag tycker inte man ska göra för långa lektioner. […] Ja just till det lilla momentet 
skulle man naturligtvis kunna ha längre, men anta 120 eller 60 minuter just med tanke på det där med 
fokus och koncentration tror jag inte spelar någon roll. 

Agnes anser att 55 minuters lektion är för lite för att hon ska hinna bedriva den undervisning 

hon vill:  
Nu blir det som man hinner bara ut i skogen och sen så får man gå tillbaka. Man får som inte skörda 
något av det. […] Så det blir ju mer att man tar friluftslivet till skolan istället för att ta eleverna ut till 
friluftslivet. 
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Hon berättar positivt att de tidigare hade 60 minuters lektion men säger sedan att tiden nu 

dragits ner, vilket hon ställer sig negativ till:   
Vi har alltid legat tio min mer och nu av olika skäl, av ekonomiska skäl, så tog man bort för tar man 
bort de där tio minuterna på varje lektion då kan man helt enkelt ta en klass till. Alla lärarna. Och jag, 
de där fem minuterna gör så sjukt mycket.  

Avstånd till utemiljö som skolgård, skog och natur är faktorer som påverkar möjligheterna 

att bedriva undervisningen enligt Karin, Max och Isak. Isak har 10 minuter till idrottshallen 

där eleverna byter om och ytterligare 10–15 minuter till skogsområdet. För att lektionstiden 

inte ska påverkas brukar Isak säga till eleverna att vara i skogen vid lektionens start: “Man 

brukar vara lite ful ibland och säga att vi samlas där. [...] Och sen kan man vara lite ful i hur 

mycket man, när man släpper dem också”.  

Isabell, Kalle, Agnes, Jarl och Malte har skog eller naturlandskap nära skolan så transporten 

dit är inget hinder för varken lärare eller elever. Agnes har förutsättningarna just utanför 

skolan. Hon menar: ”Vi kan ju också som sagt ta friluftslivet utanför knuten om vi vill. Så 

att förutsättningarna finns och vi försöker ju göra så gott vi kan av dem”. Malte som arbetar 

på en kommunal skola placerad i utkanten av centrum har nära från skolan till både natur, 

skog, grönområden, beachplaner samt skidspår och slalombacke.  

Detta resultat går i linje med resultatet i Svennings (2001), Waites (2009), Backmans (2011) 

och Sjöbergs (2013) studier, nämligen att skolans geografiska placering och närhet till 

skogsområden påverkar undervisningen. Flertalet respondenter i studien anser sig ha 

friluftslivet i närhet till skolan och att de tar sig dit inom tio minuter. Backmans (2011) 

tankar om att den rådande föreställningen bland lärare med att undervisningen i friluftsliv 

ska bedrivas bortanför civilisationen korrelerar med att lärarna ofta går till skogen för att 

bedriva undervisningen, trots att det är möjligt att exempelvis tända en eld på skolgården 

eller samtala om allemansrätten inomhus. Det exklusiva och ordinära friluftslivet skiljer 

Backman (2008) mellan och det går här att se lärarnas försök till att uppnå det exklusiva 

genom att gå till närliggande skog istället för att nyttja skolgården. Agnes skiljer sig delvis 

från de andra. Hennes resonemang om att bedriva friluftslivsundervisning utanför knuten 

på skolan kan visa på en ökad förståelse från hennes sida om att undervisningen inte måste 

bedrivas utanför civilisationen. Lärarna i studien menar slutligen att avståndet till skogen 

inte påverkar deras undervisning utan lyfter ännu en gång att det är lektionstiden som 

begränsar.  
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4.4.2 Gruppstorleken påverkar ibland möjligheten att bedriva en god 
undervisning 
Genom att addera alla lärares gruppstorlekar och därefter dividera summan med antalet 

respondenter, 8 stycken, framkom det att klasserna i genomsnitt består av 23 elever. Agnes 

är den lärare som har flest, 30 elever, medan Isak, Isabell och Karin har 18 elever i varje 

klass. Eftersom att Karin bedriver all sin friluftslivsundervisning under turer har hon då 50–

60 elever med sig. Hon berättar att hon däremot inte är den enda läraren på turerna utan har 

flera resurser med sig vilket gör hon säger sig uppleva att elevantalet ändå är positivt. Malte, 

Kalle samt Isabell upplever att gruppstorleken ofta eller ibland påverkar undervisningen 

negativt. Kalle säger:  
Det är ju lite spretigt i skogen. Det är ju det. Så därför är det ju liksom... Man hamnar där man inte 
vill hamna, det här avbockningssystemet där vi har lite så här stationstänk. [...] Det fungerar men det 
är ju så, jag menar vi är ju. Det blir ju lite trolla med knäna-tänk kring läraryrket överhuvudtaget. 

Malte som har ungefär 23 elever i varje klass resonerar kring om mindre grupper skulle vara 

bättre för friluftslivsundervisningen. Han säger: 
Ja det är ju, det är ju svårare med, svårare med så alltså har du 23 elever eller om du skulle ha säg 10 
elever så kan man ju du måste ju göra fler eldar. Du måste gå runt bland olika grupper, du måste göra 
små grupper av gruppen. Så att det skulle egentligen vara bättre att dela en klass på 2 då så att man 
har lite mysläger liksom, men det går alltså absolut att köra med så många det är inte, det funkar det 
också. Men för att få optimalt så tycker jag då skulle man vara färre. 

Jarl menar däremot att gruppstorleken inte påverkar undervisningens genomförande. Han 

säger: 
Friluftslivsmomentet har inte någon större påverkan på antalet. Jag är ju lite såhär ju mindre klasser 
ju lättare är det att undervisa. Ju mer har du till varje elev. Men jag ska inte säga att, storlek på 
klasserna är, i vissa andra moment som är, som sätter begränsningar än friluftsliv. 

I relation till detta kan ses att Lundvall och Meckbach (2008), Linde (2012) och Lindström 

och Pennlert (2016) menar att gruppstorleken har betydelse för elevernas lärande under 

lektionerna men att Wiliam (2013) och Wright et al. (1997) menar att det inte finns någon 

korrelation mellan gruppstorleken och elevernas lärande. Anledningen till att 

respondenterna anser att gruppstorleken har betydelse kan bero på en kombination av det 

Kalle och Malte säger: att undervisningen blir spretig med många elever och att 

bedömningen riskerar att bli otydlig och i form av ett avbockningssystem. Deras argument 

för att gruppstorleken påverkar undervisningen verkar därmed ha mer att göra med 

situationer runt bedömning av momentet än själva undervisningen. Lärarens egna 

kompetens som Wiliam (2013) och Wright et al. (1997) lyfter kan även vara en orsak till att 

gruppstorleken anses som påverkande på undervisningen av respondenterna.  
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4.4.3 Ämnets ekonomi och materialtillgång påverkar ibland möjligheten att 
bedriva undervisning 
Alla lärare förutom Isak är nöjda över skolans tillhandahållna material. Isaks material består 

av presenningar, isdubbar, lite rep och spadar. Han säger:  
Ja men det som jag saknar mest om skolan då är det ju vi har inga längdskidor och inte skridskor och 
det känns ju som en ganska alltså. Det tycker jag också hör ganska stor del till friluftsliv och ute.  

Samtidigt menar han att idrottsämnets ekonomi är bra men att det inte nyttjas fullt ut: ”Vi 

har ju inte använt oss av alla pengar tror jag inte. Och det är ju jäkligt dumt nu när man tänkt 

på det i efterhand.” I relation till Backmans (2011) resultat kan skillnaden i materialtillgång 

på skolorna bero på hur stor ekonomisk resurs ämnet får på de respektive skolorna. Curtner-

Smith och Meek (2000) menar i sin tur att en lärare som värdesätter momentet friluftsliv och 

utevistelse är mer benägna att reservera en större del av budgeten till det momentet. Det är 

alltså möjligt att Isak inte använt den fulla ekonomiska resursen på grund av att han 

motiverar och budgeterar andra moment högre än friluftslivet. 

Kalle har å andra sidan allt som behövs för att bedriva undervisningen. Han får även pengar 

av skolans rektor för att köpa material till undervisningen om det finns ett behov: 
Jag gillar inte budget kan vår chef säga och så bara ‘men behöver ni det?’ ‘Ja.’ ‘Men köp det då.’ Och 
sen är han så här ‘då tar jag smällen med ledningen om det är så att ojdå ojdå ojdå’. 

Till skillnad från Kalle som arbetar på en friskola säger Malte och Agnes att det råder 

köpstopp emellanåt eftersom att de arbetar på en kommunal skola. Malte tycker processen 

med att be om pengar tar lång tid då han inte har kontroll över ekonomin: “Skulle vara 

lättare om man hade ett konto, ja jag visste hur mycket pengar jag hade och så kunde jag 

bara handla när det var läge för det.” Jarl och Agnes anser att ekonomin sätter stopp för att 

köpa in saker som det finns en brist på. De önskar det fanns mer pengar till inköp av 

förbrukningsmaterial men båda anser att de kan bedriva en god undervisning med materialet 

de har. Isabell har inte reflekterat nämnvärt över materialet på hennes skola. Hon säger 

däremot att de nyligen köpt in en stor mängd ny utrustning, både till friluftslivet och övrig 

undervisning, men att hon ändå kan bedriva sin undervisning utan att den ekonomiska 

situationen påverkar nämnvärt.  

Max är den enda respondent som uttryckligen säger sig vara nöjd med både materialet och 

den ekonomiska situation till ämnet då han känner stöd från rektorn som värdesätter 

idrottsämnet. Han säger: 
Ja jag tycker att jag är otroligt bortskämd. Jag tror det om jag jämför med kollegor, att vi köper in det 
vi vill ha helt enkelt. Jag har inga problem med att gå till vår rektor och säga att vi måste ha fem par 
nya skridskor, det är bara att köpa. Så det är lyxigt tycker jag, det sitter aldrig fast liksom [...] Och han 
tycker det är väldigt viktigt så då satsar han pengar på det också. Så det är lyxigt.  
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4.4.4 Goda relationer till kollegor och rektorer är positivt för möjligheten att 
bedriva undervisningen men elevers attityder kan stjälpa denna 
Tre av respondenterna anser att deras elever inte är motiverade till friluftslivsundervisning. 

Kalle, som arbetar på en skola där många elever har specialidrott, säger att hans elever ofta 

enbart är intresserade av sin specialidrott eller deras andra intressen. På frågan om vad han 

tror att eleverna anser om undervisningen i friluftsliv svarar han: “men visst kan jag tycka 

att okej du spelar innebandy 4 gånger i veckan men prova nått annat då, prova friluftsliv du 

kanske fastnar för det.” Isabell upplever ibland svårigheter med att få eleverna motiverade 

och delta i lektionerna:  
Det är en jätteuppförsbacke oavsett om på liksom den här skolan och sådant att det, det är svårt. Det 
är liksom bara att få dem på skridskor är svårt. Och det har vi grejer till, det är bara liksom på med 
skridskor ut på isbanan direkt bredvid. Bara det är svårt. Och göra någonting då där de ska göra ännu 
mer alltså själv liksom, arbeta fram så att de får en eld, det är extremt… Det är, man har mycket mot 
sig, mycket… De eleverna eller många elever är inte friluftslivsintresserade [...] Det är väldigt svårt 
ibland även när man förklara syftet så har eleverna väldigt svårt att se syftet med ‘varför ska jag kunna 
detta?’ 

Karin är den enda respondenten som uppger att hon inte har någon idrottslärarkollega. 

Resterande respondenter säger sig ha en god relation till sina kollegor och sina rektorer. De 

upplever inte något motstånd från kollegor eller rektor gällande sin bedrivna undervisning. 

Isabell berättar att hennes kollegor istället uppmuntrar friluftslivsundervisningen eftersom 

att de anser den har positiv påverkan på eleverna och deras egen undervisning:  
De är inte negativa till friluftsdagar, självklart kan det ibland vara lite såhär när det hamnar lite dumt 
tidsmässigt men aldrig aldrig negativt i den bemärkelsen att ‘varför har vi friluftsdagar? Det är 
skitdagar, det blir inget vettigt’ utan de ser faktiskt vinningen i att ha friluftsdagar när vi blandar 
klasser, att de liksom sexan går med de som går i nian och så blandar helt. De ser vad kan vi få ut av 
dagen istället för att ‘vad förlorar jag av dagen?’ Och kunna knyta an, det kanske det till sina ämnen 
liksom att reflektera i svenska eller ja. De ser vinningarna istället för förlusterna för sina ämnen. 

Agnes lyfter fram lärarens egna påverkan på relationen till sin rektor. Hon menar att 

relationen till rektorn påverkas av lärarens egen attityd och problemlösningsförmåga. Hon 

säger:  
Jag tycker att det aldrig är, det är som aldrig något problem. Men sen tror jag också att man har väldigt 
mycket igen om man själva är lösningsfokuserad och kommer med ett förslag att ‘jag tänker såhär, är 
det okej om jag gör såhär såhär såhär såhär?’ Då brukar det aldrig vara något problem. Men kommer 
jag däremot säger ‘det här går inte’, men jag har ingen lösning på problemet då blir det ju svårt. Alltså 
det vet man ju själv, det blir ju svårt att lösa den problematiken för vem som helst. Så att… Men jag 
tycker att de är otroligt lyhörda och bra och vill väl liksom. 

Hanken och Johansen (2013) menar att attityderna mot idrottsundervisningen från elever, 

kollegor och rektorer påverkar vilken undervisning som bedrivs. I denna studie konstateras 

det att några av respondenterna anser att elevernas attityder mot undervisningen kan 

medföra att de inte deltar fullt ut i undervisningen och att deras lärande därmed blir lidande. 

Även Brügge och Szczepanski (2018) skriver om hur undervisning utomhus kan hjälpa 
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läraren att skapa goda relationer till sina elever. Detta kan öka elevernas motivation till att 

delta i idrottsundervisningen vilket flertalet lärare upplever svårigheter kring. I relation till 

att utomhuspedagogik kan främja ett relationsskapande mellan elev och lärare kan det ändå 

argumenteras för att friluftslivsundervisningen bör fortsätta bedrivas av respondenterna och 

att de genom friluftslivsundervisningen arbetar för en bättre relation till eleverna (Brügge 

& Szczepanski, 2018).   

4.4.5 En otydlig kursplan försvårar undervisningen 
Karin tycker att kursplanens formulering av momentet är otydligt formulerad och öppen för 

egna tolkningar, något hon utnyttjar. Det är en tanke som hon delar med samtliga 

respondenter. Karin säger: 
Vill ni höra sanningen? De är skitflummiga. […] man ska ju liksom anpassa utevistelse utifrån olika 
förhållanden och miljöer, ja men då får man väl välja själv då. […] Men det är ju upp till mig och mig 
själv att bestämma det och då bestämmer jag väl också förmodligen utifrån mitt eget intresse, utifrån 
ekonomin, utifrån min organisation. 

Malte och Kalle önskar rakare direktiv angående undervisningens innehåll då läroplanen 

endast innehåller verb som genomföra och planera. Malte säger: 
Just för friluftsliv så det går ju att förstå. Men ja jag vet inte, det är klart det kunde varit kanske ännu 
tydligare på när det står ju bara genomföra alltså planera och genomföra friluftsliv om man förkortar 
ner det då, så det kunde kanske vara lite mer specifikt vad man ska genomföra kanske sådär. 

Den enda respondent som uttryckligen säger att undervisningen inte baseras utifrån 

läroplanen och kursplanen är Max. Han menar att kursplanens formuleringar gör att han inte 

lägger någon vikt vid att undervisningen ska utgå från kursplanen. Han säger: “Ska jag vara 

helt ärlig så tycker jag att den är så luddig dåligt skriven så att jag bryr mig inte så mycket 

om den”.   

Flertalet lärare uppger alltså att kursplanens formuleringar är svåra att tolka. Formuleringen 

angående momentet friluftsliv och utevistelse, “Genom undervisningen ska eleverna 

utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse 

för värdet av ett aktivt friluftsliv.” (Skolverket, 2011a, s. 1), specificeras inte ytterligare i 

kursplanen eller läroplanen. Istället menar Skolverket (2011b) att kursplanen är vagt 

formulerad på grund av de geografiska skillnaderna över riket. Lärarna ska alltså anpassa 

undervisningen så att de kan “genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika 

förhållanden och miljöer” (Skolverket, 2011a, s. 1). Svårigheterna lärarna upplever pekar 

därmed snarare mot att de önskar tydligare riktlinjer om vad specifikt undervisningen ska 

behandla. Det kan däremot argumenteras för att Skolverket har presenterat tydliga riktlinjer 

för vad momentet ska behandla för ämnen: orientering, planera, genomföra och organisera 
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friluftsaktiviteter, allemansrätten, kulturer och traditioner inom momentet samt säkerhet vid 

vatten vintertid. I relation till Skolverket (2011a) tankar om att undervisningen ska baseras 

på den enskilda skolans egna förutsättningar bör alltså lärarna istället nyttja deras egna 

geografiska förutsättningar för att organisera och genomföra undervisningen. I likhet med 

vad Lindström och Pennlert (2016) säger är det lärarens didaktiska val som styr om 

undervisningen ger tillräckligt goda förutsättningar för eleven att uppnå ett betyg. Utifrån 

Lundgren (1999) som lyfter att läroplanen och kursplanens formuleringar inte bör ses som 

de bestämmande orsakerna för om undervisningsprocesser kan eller inte kan genomföras, 

blir kursplanens formuleringar ändå begripliga. Det är möjligt att respondenterna i studien 

borde dra nytta av att kursplanen inte uttryckligen specifikt säger vad undervisningen ska 

innehålla för moment. De borde istället nyttja sin fantasi och erfarenhet samt uppskatta att 

de ges möjlighet att bedriva en undervisning med fria tyglar inom ramarna för kursplanens 

formuleringar.  

4.4.6 Organisatorisk hjälp av närsamhället främjar undervisningen 
Fyra av respondenterna anser att de nyttjar närsamhället som resurs i sin undervisning. För 

Karin innebär det att familjer och vänner ställer upp och lånar ut utrustning till de elever 

som inte har detta. Hon säger: “en familj kanske sitter på tre par turskidor, ja men då får ta 

den eleven då tre och ge till sina kompisar. Alltså, alla är jättegenerösa och jättego”. Kalle 

och Max samarbetar med orienteringsklubbar och får tillgång till banor, kartor och andra 

redskap för att de ska kunna bedriva sin orienteringsundervisning. Isak samarbetar med en 

annan skola i närområdet gällande den yta i naturen och det material som de nyttjar till 

friluftslivsundervisning. Han beskriver att skolorna lånar material av varandra:  
Vi har ju försökt bygga upp lite nu men det är ju inget överväldigande förråd utan det vi har, vi har 
två stycken muurikkor, så brukar vi låna en annan skolas [namnet förbises för sekretess] när vi ska 
hitta på någonting och de brukar låna våra också så det är ju bra att man har en skola bredvid som man 
kan nyttja saker från också. 

Att Agnes kan nyttja naturen i närheten av skolan är något som Glantz et al. (2018) menar 

även kan vara ett tecken för en god stadsplanering. Även Max, Karin, Kalle och Isak nyttjar 

till viss del närsamhället för att kunna bedriva sin undervisning när de lånar material av 

familjer i samhället, andra skolor eller nyttjar idrottsföreningar i kommunen. Anledningen 

till att detta sker kan delvis bero på närsamhällets möjligheter till att göra så. En annan 

anledning till att lärarna valt detta tillvägagångssätt kan istället härledas till deras 

materialbrist (Backman, 2011) samt att deras ekonomiska resurser inte är tillräckliga för att 

tillgodose skolans behov (Curtner-Smith & Meek, 2000).  
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5 Diskussion  
I relation till studiens resultat och analys förs en diskussion över hur resultatet kan förstås 

utifrån olika ramfaktorers påverkan på undervisningen. Därefter följer en metoddiskussion 

där olika problemområden runt studien lyfts. Avsnittets slutliga del sammanfattar studiens 

resultat, analys och diskussion samt beskriver det uppslag till vidare forskning vi ser som 

nödvändigt.  

5.1 Varför finns det skillnader i undervisningsinnehållet bland respondenterna 
och hur påverkar ramfaktorer dessa skillnader? 
I relation till kursplanens tydliga formuleringar angående innehållet i momentet är det 

anmärkningsvärt att endast sex av åtta respondenter verkar anse att orientering ingår i 

momentet friluftsliv och utevistelse. Endast två respondenter uppger att de arbetar aktivt 

med allemansrätten inom kunskapsområdet. Sex av lärarna väljer att antingen teoretiskt 

eller praktiskt genomföra och planera friluftsliv varav en av lärarna som säger sig arbeta 

med allemansrätten även gör detta. Den andra läraren arbetar med allemansrätten men säger 

sig inte planera och genomföra friluftsliv. Det är möjligt att respondenterna planerar och 

genomför friluftsliv och i samband med detta arbetar med allemansrätten samt genomför 

orientering i undervisningen, men att de under intervjun inte nämnt detta. Likaså kan sägas 

om orienteringen. Det är möjligt att de två kvarvarande respondenterna inte anser att 

orientering hör till friluftsliv och utevistelse, men att de bedriver undervisning om detta vid 

andra tillfällen. Eleverna har i sådana fall getts möjlighet att träna på detta även om lärarna 

inte inkorporerar området i friluftslivsmomentet.  

Kan det vara så att respondenternas skillnader över vad momentet innehåller för delar hör 

ihop med att respondenterna anser att kursplanen har otydliga formuleringar samt att det 

finns en skillnad mellan det centrala innehållet och kunskapskraven? Detta är något 

Backman (2011) och Novus (2016) sett i sina studier. Backman menar att styrdokumentens 

formuleringar medför en svårighet för lärarna att utforma sin undervisning. Om kursplanens 

formuleringar över momentet bidrar till en ojämlikhet över undervisningsinnehållet kan den 

likvärdiga bedömningen bli lidande. En likvärdig bedömning innebär inte att alla elever ska 

bli bedömda på samma sak, men de ska bli bedömda på samma grunder. I det centrala 

innehållet för ämnet Idrott och hälsa går det tydligt att utläsa att momentet ska innehålla 

fem delar men i kunskapskraven återfinns endast tre av dessa: planera och genomföra 

friluftsliv, orientering samt att hantera nödsituationer vid vatten under olika årstider. Är det 

så att kursplanen medför att vissa lärare inte lägger vikt vid de delar som inte återfinns i 
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kunskapskraven? Detta skulle i sådana fall medföra att respondenternas bedömning riskerar 

att inte grunda sig i samma stoff, något vi ser som ett problem då elevernas undervisning 

och lärande kan få skillnader. 

Ytterligare ett problem kring friluftslivsundervisningen som några respondenter lyfter fram 

är den geografiska placeringen av skolan och närliggande miljö. För området orientering 

står det i kursplanen att orienteringen ska ske okänd miljö, något som omöjliggörs om 

eleverna sedan tidigare känner miljön. Backman (2011) och Sjöberg (2013) har undersökt 

vad lärare anser om den geografiska placeringen av skolan i relation till naturmiljö. Både 

Backman och Sjöberg menar att det är troligare att undervisning inom friluftsliv och 

utevistelse bedrivs om skolan är belägen bortanför civilisationen. Majoriteten av 

respondenterna i denna studie arbetar däremot inte på en skola som är belägen i eller vid 

skogsområden som eleverna inte är bekanta med. Respondenterna uttrycker att 

orienteringen kan bli problematisk utifrån relationen mellan kunskapskraven och skolans 

geografiska placering. Frågan vi då ställer oss är om eleverna verkligen ges möjlighet att 

orientera i okänd miljö när det verkar som att eleverna redan känner till denna miljö? Det 

bör påpekas att kunskapskraven säger att orientering ska ske i olika miljöer, inte att det ska 

ske i naturen. Okänd miljö innebär alltså inte okänd natur, utan skulle även kunna vara 

okända delar av en stad. Därför är ett rimligt antagande att orienteringsundervisning även 

kan ske utanför skogen. En annan lösning på respondenterna problem med att eleverna 

sedan tidigare känner till miljön runt skolan skulle kunna vara att skolorna arrangerar resor 

till andra områden och där bedriver orientering. Problemet kan då istället bli att en sådan 

resa dels tar undervisningstid från idrotten och andra ämnen, dels kostar pengar. Pengar som 

alla skolor nog inte har.  

Detta leder oss då in på nästa påverkansfaktor på undervisningen: ämnets ekonomi. 

Respondenterna i studien arbetar på antingen en friskola eller en kommunal skola. Vi kan 

se en korrelation mellan om respondenten anser att ekonomin påverkar undervisningen och 

om personen arbetar på en friskola eller en kommunal skola. De respondenter som arbetar 

på en friskola upplever inte att deras ekonomiska situation påverkar deras möjligheter att 

bedriva sin undervisning. Lärarna som arbetar på en kommunal skola menar däremot att 

ekonomin påverkar deras undervisning, bland annat i form av att de inte kan köpa in den 

utrustning de behöver samt att de inte kan arrangera resor inom ramen för undervisningen. 

Detta korrelerar med Backman (2011), Lundvall och Meckbach (2008) samt Curtner-Smith 

och Meek (2000). Den ekonomiska faktorn går däremot inte, för lärarna som arbetar på en 

friskola, i linje med vad Lindström och Pennlert (2016) säger: att ämnets ekonomi påverkar 
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undervisningen. För de kommunalt anställda lärarna blir däremot ramfaktorerna påverkande 

för deras undervisning. En orsak till att detta synsätt skiljer sig åt mellan lärarna kan bero 

på att kommunala skolor påverkas av budgeten för en hel kommun medan friskolor kan ha 

större möjlighet att påverka ekonomin inom företaget, något som respondenterna från 

friskolor i denna studie även menar. Vi kan utifrån det ovan nämnda alltså konstatera att 

respondenterna anser att de faktorer som har inverkan på den undervisning som bedrivs, och 

därmed elevernas undervisning och lärande, är skolans geografiska placering, att lärarna 

upplever kursplanen svår att tolka samt den ekonomi ämnet ges på den berörda skolan.  

Den ramfaktor respondenterna verkar anse ha störst påverkan på deras möjligheter att 

bedriva friluftslivsundervisningen är själva undervisningstiden, vilket korrelerar med 

Lundvall och Meckbachs (2008) samt Backmans (2011) studier. Majoriteten av 

respondenterna har två stycken 50–60 minuters idrottslektioner i veckan. Samtliga 

respondenter beskriver hur 20–30 minuter av varje lektion spenderas med att enbart 

promenera till ett passande skogsområde. Den återstående tiden till själva undervisningen 

blir då mycket mindre. En respondent beskriver det som de inte ens hinner tända en eld och 

grilla en korv innan lektionen är slut. Undervisningen riskerar då att tappa sin röda tråd och 

progression, samtidigt som eleverna inte ges möjlighet att träna och visa sina kunskaper 

under autentiska förhållanden. Tidsmängden momentet ges kan alltså konstateras vara liten, 

särskilt om transportsträckan på totalt cirka 30 minuter till skogen inte räknas in i själva 

undervisningen. Gällande detta skulle det därmed även kunna argumenteras för att 

majoriteten av respondenterna endast bedriver friluftslivsundervisningen 50 procent av den 

tid de först sagt, något som gör att studiens resultat korrelerar med Backman (2004a). Han 

menar att friluftslivet bara ges cirka 9 procent av all undervisningstid. Trots att Backmans 

studie genomfördes för 15 år sedan är det därmed anmärkningsvärt att momentet fortfarande 

ges liten plats i relation till resterande undervisning. 

5.2 Varför verkar respondenterna bedöma och betygsätta olika delar av 
undervisningen? 
Utifrån respondenternas berättelse och förklaringar verkar det som att de lägger vikt vid 

olika delar i undervisningen när bedömningen av elevens färdigheter ska göras. Vi menar 

att respondenternas olika lektionsinnehåll påverkar vad de grundar bedömningen på. Som 

exempel kan Max och Agnes lyftas. Inom momentet friluftsliv och utevistelse genomför 

Max utöver skidåkning och eldning även skogslekar och löpning, något som han är ensam 

om att göra bland respondenterna. Agnes å andra sidan värdesätter rekreationsdelen i 

friluftslivet högt. Det är då möjligt att det finns en skillnad i vad som bedöms av Agnes och 
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Max eftersom att deras undervisning visar på stora skillnader, både i relation till varandra 

men även till de andra respondenterna. Samtidigt bör det lyftas fram ännu en gång att en 

likvärdig bedömning inte handlar om att eleverna ska genomföra samma aktiviteter utan att 

de ska bli bedömda på samma grunder. Kan anledningen till att lärarna genomför och 

därefter bedömer olika delar av undervisningen istället kopplas mot deras habitus?  

Bourdieu (1992) beskriver att en persons handlingar kan vara påverkade av deras 

erfarenheter som unga. För idrottslärare skulle det alltså kunna vara så att om de som unga 

vistats utomhus och bedrivit friluftsliv värdesätter de även detta som vuxna och i sitt yrke. 

Under en persons tidigare år skapas en känsla för vad man tycker om och den känslan finns 

fortfarande kvar under vuxenlivet, något som bidrar till att en person fattar tycke för vissa 

saker men inte för andra. I likhet med vad Bourdieu (1992) säger om habitus kan vi se vissa 

tecken på att respondenternas egna erfarenheter och tankar om friluftsliv och utevistelse 

påverkar deras undervisning. Detta verkar ske för Kalle, Isabell, Agnes och Karin. Dessa 

respondenter framhäver att friluftslivet inte enbart bör handla om prestation i skolan. De 

menar istället att friluftsliv kan ha en djupare innebörd för varje individ, nämligen som 

rekreationsform. Som unga visades respondenterna i skogen tillsammans med sina 

föräldrar. Det är möjligt att friluftslivet då blev betydelsefullt på ett annat vis än för de andra 

respondenterna. De lärare i denna studie som har egna positiva upplevelser av friluftsliv 

under sina unga år värdesätter även momentet högt. Detta kan bland annat ses i den 

tidsmängd de viger åt momentet i relation till resterande undervisning. Det finns däremot 

delar där denna korrelation inte uppstår, vilket gör att respondenternas habitus nog inte kan 

sägas ha en stor påverkan på undervisningen och vad de bedömer. Något vi ser som en 

troligare orsak till skillnaderna är att respondenterna tolkat kursplanen olika. Flertalet 

respondenter berättar att de upplever denna som svår att förstå eller luddig, samt att den 

möjliggör en egen tolkning av vad som ska genomföras. Ännu en gång landar vi alltså i att 

flertalet respondenter och deras elever skulle gynnas av att kursplanens formuleringar 

specificerades och tydliggjordes.  

Då vi i denna studie ser en skillnad på vad som bedöms blir det oroväckande att tänka på 

hur stor skillnaden kan vara i hela landet. Då idrottsämnets styrdokument framstår som 

otydliga för läraren kan det medföra en alltför stor möjlighet till tolkning av den enskilde 

läraren. Detta i sin tur kan medföra att eleverna inte ges en likvärdig bedömning. Flertalet 

respondenter i studien uttrycker en svårighet med att gradera och se progressionen mellan 

betygsstegen för de uppgifter eleverna gör, som även det kan anses påverka bedömningen 
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av en elevs kunskaper. Det är möjligt att ytterligare fortbildningar om styrdokumentens 

applicerande i skolan behövs.  

5.3 För- och nackdelar med att bedriva friluftsliv på friluftsdagar istället för i 
idrottsundervisningen 
Flera av studiens respondenter menar att de på grund av för kort lektionstid och för långt 

avstånd till skogen inte hinner bedriva den friluftslivsundervisning de vill på 

idrottslektionerna. Istället för att genomföra friluftsliv och utevistelse under lektionerna så 

bedriver de friluftsdagar där eleverna kan bli bedömda och får träna på sina färdigheter. Det 

är glädjande att det innehåll som friluftsdagarna hos studiens respondenter har går i linje 

med Backman (2004b). Han menar att aktiviteter som skidåkning, vandring och paddling är 

friluftsliv. Om respondenterna istället hade bedrivit bollsporter eller andra idrotter på 

friluftsdagarna skulle underlaget som bedömningen vilar på kunna ifrågasättas.  

På tal om bedömning menar flera respondenter att eleverna bedöms under de friluftsdagar 

som bedrivs. Vi ser ett problem med detta: hur hinner läraren se och bedöma alla elevers 

färdigheter under en dag? Det är möjligt att vissa elever inte ges möjlighet att visa sina 

förmågor enbart för att läraren inte var närvarande när den enskilda aktiviteten skedde. På 

friluftsdagar deltar ofta fler än en enskild klass och ibland deltar hela skolan. Det vore därför 

eventuellt klokt av idrottslärare att inte enbart bedriva friluftsliv under friluftsdagar. Om en 

elev inte ges möjlighet att visa sina färdigheter i momentet kan hen inte bli bedömd. Vi 

anser därmed att undervisningen inom momentet behöver bedrivas under ytterligare 

tillfällen utöver friluftsdagarna.  

Vidare är det intressant att belysa den eventuella kostnad som aktiviteter på friluftsdagar 

innehar. Vad händer för de elever som inte har bra och rätt utrustning för exempelvis en 

vandring eller skidåkning i fjällen? Det är troligt att de flesta skolor inte har ett väl utrustat 

närsamhälle i likhet med Karin. Enligt Skollagen (2010:800) får undervisningen inom 

skolan inte kosta något. En av respondenterna, Malte, kan ha kringgått denna problematik. 

Den del han främst bedömer inom friluftsliv och utevistelse är en teoretisk uppgift kopplat 

mot att planera och genomföra friluftsliv. På så vis riskerar ingen elev att inte kunna delta i 

undervisningen, något Skollagen (2010:800) säger att alla ska göra.  

Med allt ovan i åtanke kan vi konstatera att möjligheten att tillämpa friluftsliv och 

utevistelse under friluftsdagar har både för- och nackdelar. Vi uppmuntrar lärare till att 

bedriva undervisning i friluftsliv och utevistelse under friluftsdagar om följande delar 

uppfylls: att läraren har tid till att se och bedöma alla elever, att elever getts möjlighet att 
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träna på färdigheterna inför friluftsdagen, att själva aktiviteterna i sig inte medför extra 

kostnader för eleven samt att aktiviteterna på friluftsdagen faktiskt kan benämnas som 

friluftsliv. 

5.4 Metoddiskussion 
Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide (se bilaga 2) med utgångspunkt i studiens 

forskningsfrågor och teoretiska ansats. Vid bearbetningen av data framkom det att 

intervjuguiden innehöll brister då vi saknade information från respondenterna för att få en 

heltäckande insyn i vad lärarna arbetar med för områden. Kursplanen för idrottsämnet på 

högstadiet är utformad i tre kunskapsområden där friluftsliv och utevistelse är en. Under 

denna del ska eleverna få träna och utvecklas inom fem olika delar. Intervjuguiden i denna 

studie specificerades däremot inte mot dessa fem delar utan bestod av enbart två frågor 

gällande hela kunskapsområdet, fråga fem och sex i intervjuguiden. Vi anser att det hade 

behövts en fråga för varje moment för att med större säkerhet kunna besvara frågeställning 

ett. Detta är därmed en lärdom vi tar med oss till eventuella senare studier: att specificera 

våra frågor för att kunna dra säkrare slutsatser av materialet. Vi ser däremot inget problem 

med att ha nyttjat semistrukturerade intervjufrågor. Denna form anser vi lämpar sig för 

studien då de gjort det lättare att följa respondenternas resonemang, anpassa våra följdfrågor 

samt be om ytterligare förklaringar, något som även Kvale och Brinkmann (2014) menar är 

positiva effekter av semistrukturerade intervjuer.   

En ytterligare problematik vi stötte på under studien skedde under intervjuerna. Vid den 

inledande kontakten meddelades respondenterna om att intervjun beräknades ta 45–60 

minuter, vilket var något som alla respondenter accepterade. Tre respondenter meddelade 

däremot vid inledningen av intervjun att de endast kunde ägna en mindre tid än den 

planerade, varav den minsta uppgick 25 minuter. Detta motiverades främst genom att lärarna 

hade andra aktiviteter som lektioner eller möten där de behövde närvara. Lärarnas egna 

arbetsschema kan därmed ses som en ramfaktor för denna studie. Då intervjuerna därmed 

fick en annan tidsgräns att förhålla sig till upplever vi att dessa intervjusituationer blev 

stressade, vilket inte är optimalt. Att både vi och respondenten var stressade under intervjun 

kan ha bidragit till den problematik som presenterades ovan, liksom att respondenternas 

djupare reflektioner och tankar inte framkom. Det är även möjligt att tidsnöden medförde 

att respondenterna inte hade möjlighet att reflektera över sina svar utan enbart svarade med 

deras första tanke.  
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Inledningsvis i studien bestämdes antalet respondenter till åtta stycken, vilket då ansågs vara 

tillräckligt för att studiens syfte skulle vara undersökningsbart. Detta går i linje med vad 

Trost (2010) skriver om kvalitativa intervjuers underlag. Han rekommenderar 4-8 stycken 

intervjuer vid en kvalitativ studie. I relation till den ovan nämnda problematiken med 

intervjuguidens utformning anser vi däremot att fler respondenter hade kunnat gynnat 

studiens resultat. Det är möjligt att fler respondenter hade medfört andra resultat och att 

tydligare kopplingar kunnat dras mellan olika resultat. Om studiens respondenter varit fler 

till antalet hade vi kunnat få tydligare indikationer om vad lärarna gör på sina lektioner och 

därmed vad de grundar sin bedömning på. Fler respondenter är något som hade kunnat 

påverka studiens resultat och därmed vara positivt för att besvara studiens syfte: att 

undersöka idrottslärares förutsättningar till att bedriva undervisning inom friluftsliv och 

utevistelse.  

5.5 Slutsats och uppslag till vidare forskning 
En summerande slutsats av resultaten från denna studie pekar mot att respondenterna väljer 

att arbeta med varierande delar när kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse genomförs. 

Det verkar finnas en skillnad i vilka aktiviteter undervisningen och senare bedömningen 

baseras på, vilket kan relateras tillbaka till läroplanens och kursplanens vaga formuleringar. 

De aktiviteter respondenterna främst genomför vid undervisningen är sportaktiviteter likt 

det Backman (2008) benämner som ordinärt friluftsliv, exempelvis att göra upp eld eller slå 

upp ett tält i närheten av skolan, inte det Backman benämner som exklusivt friluftsliv: att 

åka längdskidor. Vistelse i momentet verkar få liten plats. Det verkar även finnas en skillnad 

i när och vad respondenterna bedömer eleverna på. Några respondenter bedömer allt som 

eleven gör medan andra snarare verkar arbeta med ett avbockningssystem på utvalda 

lektioner. Detta kan medföra att eleverna inte vet vad som förväntas av dem. Likvärdigheten 

i bedömningen kan även utebli, vilket vi anser vara ett problem. De främsta faktorerna 

respondenterna anser påverkar deras undervisning är läroplanens formuleringar, ämnets 

ekonomi, lektionstiden och skolans geografiska placering i relation till naturmiljö. Dessa 

faktorer lyfts av respondenterna som främst negativa och begränsande. De ramfaktorer som 

respondenterna i minst utsträckning klassar som negativt påverkande är närsamhället samt 

respondenternas relationer till kollegor, rektorer och elever. 

Som framtida forskning ser vi gärna ytterligare studier över hur ramfaktorer påverkar 

undervisningen för friskolor och kommunala skolor, särskilt om en jämförelse mellan 

skolformerna kommunal skola och friskola görs. I denna studie har vi funnit att lärare på 

friskolor inte verkar lika bekymrade över ämnets ekonomi som lärare på kommunala skolor 
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verkar vara. Det resultatet öppnar upp för att fler skillnader kan finnas, varav ämnet bör 

undersökas vidare. Det vore intressant och nyttigt för bland annat skolledningen på en skola 

att få veta hur ramfaktorer påverkar undervisningen när friskolor ställs mot kommunala 

skolor och vice versa. Kanske kan de lära av varandra? 

I arbetet som lärare kommer bedömning av elevernas förmågor alltid att ske. En svårighet 

som framkommit under denna studie är vilket underlag som bedömningen av elevernas 

förmågor ska baseras på. Vissa lärare menar att de ska bedöma allt de ser medan andra lärare 

inte gör så. Några lärare uttrycker även svårigheter med att bedöma friluftsliv och utevistelse 

då momentet dels handlar om rekreation trots att detta inte specificeras i styrdokumenten, 

dels är komplicerad i sin uppbyggnad. Flera respondenter talar även om svårigheten med att 

bedöma hur en eld tänds eller hur ett tält slås upp. Trots att det finns tydliga styrdokument 

över vad undervisningen ska behandla vore alltså en studie över lärares resonemang över 

hur och vad de bedömer vara givande, både för verksamma lärare för att öka förståelsen för 

bedömningen inom kunskapsområdet, men även för blivande lärare av samma anledning.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide 

Respondenterna informeras inledningsvis om att vi under hela arbetet följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att de får hoppa av när du vill, är 

anonyma och att materialet bara kommer användas till denna studie. Vi informerar om att 

längden på intervjun är beräknad till cirka 45 minuter. Därefter informeras respondenterna 

om att frågorna i intervju delas in i tre olika delar: vilka möjligheter och begränsningar 

lärare tycker finns med friluftslivsundervisningen, hur den sker, vad som ingår och bedöms 

samt hur stort utrymme momentet tar av lärarnas totala undervisningstid.   

Respondenternas ombeds att tänka på att om de undervisat på flera skolor under sitt yrkesliv 

så önskar vi att de ska fokusera på den skola de arbetar på nu. 

1. Vilken/vilka utbildningar har du inom idrottsspektrumet? Har du gått någon 

vidareutbildning/fortbildning inom friluftsliv? 

2. Hur länge har du undervisat i ämnet idrott och hälsa på högstadiet? 

3. Som privatperson, vad tycker du om friluftsliv?  

4. I din yrkesroll, vad tycker du om friluftslivsmomentet? 

5. När det är dags för friluftslivsmomentet, vad gör du då? Vad innehåller momentet 

för delar och var börjar och slutar momentet? 

6. Vilka moment ingår i din friluftslivsundervisning?  

7. Vad bedömer och betygsätter du inom momentet?  

8. Hur gör du dessa bedömningar? Ex. hur du bedömer att eleven med god säkerhet 

(A) kan orientera sig i okända miljöer, och inte med relativt god säkerhet (C). 

9. Använder du bedömningsmatriser?  

10. Hur vägs momentet in i bedömningen i relation till övriga delar av undervisningen?  

11. Beskriv skolan du arbetar på just nu.  

a. Hur ser naturen ut runt skolan?  

b. Hur ser den fysiska miljön ut på skolgården? 

c. Hur är den psykiska miljön ut i skolan? Hur trivs du med kollegor och 

elever? Hur är din relation till eleverna? Och relationen till kollegor och 

rektorer? Trivs du med att gå till jobbet?  



 

 

d. Arbetar du i ett ämneslag/arbetslag med fler idrottslärare? Använder ni er i 

sådana fall av samplanering och sambedömning?  

e. Hur stora är dina klasser? Vad tycker du om det inom friluftsliv?  

f. Hur långa är dina idrottslektioner? Vad tycker du om det?  

g. Ges du möjlighet att bedriva den friluftslivsundervisning du vill med tanke 

på elevernas schema?  

h. När du tänker på ditt egna schema då, ges du möjlighet att planera och 

bedriva den friluftslivsundervisning du vill då? Om du fick göra 

förändringar, hur skulle du göra då?  

12. Om du uppskattar en mängd, hur stor del av den totala undervisningstiden använder 

du till friluftsliv?  

13. Har ni friluftsdagar på din skola? Om ja, är dessa något du räknar in som friluftsliv? 

Om ja, beskriv hur du gör då. Om nej, vad gör ni på dessa istället?  

14. På vilket sätt anser du att du förhåller dig till läroplan och kursplan när du bedriver 

friluftsliv och utevistelseundervisning? Underlättar eller stjälper detta din planering?  

15. Vad tycker du om läroplanens och kursplanens formuleringar angående momentet? 

Får någon hjälp av bedömningsstödet och kommentarsmaterialet?  

16. Hur skulle du beskriva friluftslivsmaterialet som din skola har?  

17. Är det du som ansvarar för materialet och vad som köps in? Vilka förändringar i 

materialförrådet skulle du vilja göra? Varför? Vad är anledningen till att du inte gjort 

dessa förändringar i sådana fall? 

18. Anser du att idrottsämnets ekonomi räcker för att du ska kunna bedriva den 

undervisning du vill? Om nej, vilka förändringar önskar du?  

19. Gällande ramfaktorer som påverkar undervisningen i friluftsliv, vilka möjligheter 

ser du med dessa? 

20. Vilka begränsningar ser du?  

21. Vilka förutsättningar har du för att bedriva friluftslivsundervisning på din skola?  

 

  



 

 

Bilaga 2. Missivbrev 

 


