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Abstrakt 
Friluftsliv och utevistelse är idag en central del i kursplanen i ämnet Idrott och hälsa men utvärderingar visar att det inte får så stor 
plats i realiteten. Detta har jag tyckt varit väldigt intressant och jag har därför haft som syftet med studien att undersöka hur en 
grundskola, med inriktning på friluftsliv och utevistelse, väljer att arbeta med kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse genom 
årskurs 1-9. Vidare vill jag undersöka hur en inriktning på friluftsliv och utevistelse påverkar elevernas intresse och 
kunskapsnivåer. Jag har använt mig en av en kvalitativ metod med sex individuella- samt gruppintervjuer. Resultatet visar hur 
lärare och elever uppfattar innehållet i undervisningen och hur det, genom en genomtänkt progression från årskurs 1-9, på ett 
positivt sätt har renderat i ökat intresse och kunskapsnivåer hos eleverna. Analysen kopplas till sociologen Pierre Bourdieus 
teorier om habitus, smak och symboliskt kapital samt bakgrunden och LGR 11. Det har visat sig att genom ett genomtänkt och 
gediget arbete kring friluftslivsprofilen, har det skapat en situation som inte bara gynnar elevernas intresse och kunskaper men 
även klassens sammanhållning och hur det i sin tur påverkat övrig undervisning. Genom ett samarbete bland lärarna på skolan har 
det skapats en möjlighet att genomföra en meningsfull, och till viss del ämnesövergripande, undervisning inom friluftsliv och 
utevistelse, trots de svårigheter som vanligtvis finns med ekonomi och tid. 
 
Keywords/Nyckelord: Friluftsliv, friluftsaktiviteter, utomhuspedagogik, undervisning, profilskola
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INLEDNING 
I flera år har jag försökt få med mig mina närmaste vänner på en vandringstur i Nordfjords 
legendariska fjordlandskap och äntligen har jag lyckats. Över 200 häftiga vandringsleder, totalt öde, 
utmaningar både fysiskt och psykiskt, matlagning, sova utomhus och inte minst en mäktig belöning 
väntar oss efter att ha passerat forsande älvar och vattenfall – Gulkoppen. Turen upp till toppen tog 
ungefär fyra timmar men vi har med jämna pauser gjort upp mat på triangaköket, tagit energipauser 
och hela tiden fyllt på med vätska. Skrattet har varit konstant närvarande. Vid varje plats där det ges 
tillfälle att stanna upp kan man höra killarnas ”woooow”. Vi är till slut uppe. Vi tittar ner över ett 
mäktigt landskap med höga berg och dalar. Nedanför oss ligger Hornidalsvattnet. Europas djupaste 
insjö med ett djup 500m, tydligen är det en av de absolut klaraste också. Förhoppningsvis får vi 
uppleva det i morgon när vi ska hyra kajak och paddla runt lite och eventuellt dra upp någon fisk på 
eftermiddagen. Men vi sitter där uppe i någon timme. Minner gamla tider. Fikar gott. Lyssnar på 
vinden. Njuter. Turen ner tar inte lika lång tid och väl nere vid bilarna, innan tälten ens är uppslagna, 
börjas det redan pratas om nästa vandringstur – Sunnmörealperna, en del av Norges världsarv. 

 
Ibland funderar jag på vad som tog mig hit. Vad är nu min motivation? 
Vart har jag fått min inspiration från? Vem väckte denna glöd i mig? 

 
Från barnsben har jag varit ute väldigt mycket i naturen. När möjlighet gavs begav sig familjen ut i 
naturen för att laga mat tillsammans eller åka skidor. Stugor hyrdes i Hemavan för att ge oss 
möjligheter att gå på tur på fjället och åka slalom i backarna. Jag följde alltid med min pappa när han 
lade ut orienteringsbanor för hans skola. Det slutade med att jag var oslagbar på 
orienteringslektionerna då jag kunde skogen utan och innan. Ständigt fick jag lära mig om naturen - 
dess resurser och möjligheter. Sedan kom jag till en viss ålder. Jag ville hellre sitta inne och spela 
dataspel än följa med ut i slalombacken. När familjen lagade mat ute frös jag. Skidåkningen blev jobbig, 
plocka svamp ännu jobbigare. Ändå står jag här idag. Toppen av Gullkoppen. Lyckan är obeskrivlig. Jag 
har äntligen lyckats få med mig vännerna och kanske jag har lyckats få med dem till nästa års tur då 
det är Nordnorge som är målet. Vem kan tacka nej till att vandra och dessutom surfa efter en sådan 
här upplevelse, tänker jag tyst för mig själv.  

 
Friluftsliv är för mig något väldigt stort. Med mängder av möjligheter och aktiviteter av dess olika slag, 
anser jag att det bör finnas möjligheter att finna något för alla. Paddla, klättra, vandra, surfa, fiska, 
plocka svamp och bär och ibland helt enkelt umgås eller vara. Människans skapande tillsammans med 
naturens tillgångar ger oss alternativ att finna. Frågan är bara om alla besitter samma möjligheter att 
upptäcka dessa? Vem har vuxit upp i en familj där intresset av naturen har funnits? Vilka vänner har 
jag haft och hur har deras intressen påverkat mig? Vem har vuxit upp inne i staden där naturen inte 
har funnits tillgänglig? Vem har haft kapital nog att köpa skidor till barnen för att kunna gå ut på en tur 
på vintern? Om inte möjligheterna finns i hemmet, kan man då förlita sig på skolan? Vad kan denna 
erbjuda? 

 

Jag har valt att undersöka hur en kommunal skola med friluftslivsprofil har valt att hantera 
undervisningen i friluftsliv och utevistelse. Vad har skolan haft för syfte med denna profilering och hur 
har det varit en möjlighet med de problem som momentet kan medföra i form av ekonomi, personal 
och tid? Jag har önskat att ta reda på vad denna profilering har gett eleverna för kunskaper inom 
området men även vilket intresse det har skapat. I min bakgrund presenteras vad friluftsliv och 
utevistelse i skolan och hemmet kan handla om. Detta kommer att följas av ett metodavsnitt som 
visar vilket tillvägagångssätt jag har gått för att skaffa kunskap om ämnet. Resultatet presenterar de 
fakta mina intervjuer har producerat och som sedan analyseras och diskuteras i de avslutande 
kapitlen. 
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1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur en grundskola, med inriktning på friluftsliv och 
utevistelse, väljer att arbeta med kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse genom årskurs 1-9. 
Vidare vill jag undersöka hur en inriktning på friluftsliv och utevistelse påverkar elevernas intresse och 
kunskapsnivåer. 

 

Jag har använt mig av tre frågeställningar  
 

Hur har en grundskola, som har profil inom friluftsliv och utevistelse, lagt upp undervisningen? 
 
Hur arbetar skolan för att eleverna ska uppnå de kunskapsmål som Skolverket och de lokala 
kursplanerna har satt upp för friluftsliv och utevistelse? 
 
Hur arbetar skolan för att eleverna ska utveckla en positiv inställning och möjligheten till ett livslångt 
lärande och intresse inom friluftsliv och utevistelse? 
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2. TEORETISK RAM 
För att utreda vad som påverkar elevernas kunskaper och intresse har jag använt mig av den franske 
sociologen Pierre Bourdieus teorier om varför individer tycker och tänker som de gör, både 
individuellt och i grupp. Vad elever tycker om friluftsliv och vilken erfarenhet och vana de har kan 
variera från individ till individ. Ett sätt att se på detta är att se hur olika individer har vad Bourdieu 
(1999) kallar för habitus. Habitus handlar om hur en person är uppvuxen och på grund av uppväxten 
agerar och reagerar. Hur uppträder vi och vad tycker vi om att vandra till exempel? Kan man se hur 
elevernas tidigare upplevelser av friluftsliv spelar roll för vad eleverna går in med för inställning? 
Habitus handlar även om hur individen värdesätter aktiviteter. Sedan är självklart inte allt skrivet i 
sten. Olika individer har även olika smak (Bourdieu, 1984). Smak syftar även här till vad personen 
tycker om. Vilken stil tycker personen är vacker eller ful? Även om smak påverkas av habitus kan 
smak förändras under livets gång. Jag kan till exempel se tillbaka hur jag avskydde att vandra, något 
som jag idag brinner för. För att se vad som värdesätts i en grupp har jag använt mig av Bourdieus 
teorier om symboliskt kapital. Symboliskt kapital handlar om att olika egenskaper som individer 
tillskrivs, det ges ett värde (Bourdieu, 1999). Symboliskt kapital handlar om vad gruppen står för 
respektive inte står för. Det kan handla om grupper som vill visa tillhörighet genom intressen eller 
stilar. Symboliskt kapital kan vara en resurs i vissa sociala sammanhang samtidigt som det kan ge 
negativa effekter i andra. Ett exempel kan vara vad en grupp elever tycker om klättring. Finns det 
inget symboliskt kapital i klättring finns risken att gruppen avböjer aktiviteten. 

 
Engström (1999) diskuterar olika aktiviteters värde för individen. En aktivitets egenvärde handlar om 
att man vill utföra aktiviteten för att uppnå värdet av just den. Man vill uppnå upplevelsen och ha 
roligt i själva aktiviteten. Målet (Sandell, 2007) sig är själva aktiviteten. Ett exempel kan vara att man 
är ute och vandrar i syfte att uppnå just det vandringen erbjuder – lugn, ro och chansen att bara vara. 
Aktiviteten är bra nog som den är. En annan värdering är investeringsvärdet (Engström, 1999). 
Aktiviteten utförs eller är ett medel (Sandell, 2007) för att nå något som ligger utanför eller efter 
själva verksamheten. Det handlar om en medveten investering som kan vara att uppnå god hälsa, en 
attraktiv kropp eller bättre prestationer. Istället för att utnyttja vandringen för vad den är önskar man 
nå något extra av den, till exempel bättre fysik. 

 

Lärandet är en del av en social aktivitet enligt Säljö (2010). Sociokulturellt lärande handlar om 
utveckling och användningen av intellektuella redskap, utvecklingen av fysiska redskap och 
kommunikation och hur människor på olika sätt utvecklas av samarbete. Vad lär sig individen och 
kollektivet och vad tar de med sig från denna sociala situation för att använda sig av i framtiden. Även 
här spelar gruppens symboliska kapital och elevers habitus in i lärandet. Vilken bakgrund har eleven 
och vilken roll har den i lärandet? Hur påverkar gruppens symboliska kapital vad gruppen lär? Finner 
gruppen något värde i att lära sig klättra till exempel? 

3. BAKGRUND 
Ser man på Norge och Sveriges traditioner menar Tordsson (2007) att genom att definiera friluftsliv 
har länderna försökt definiera den egna kulturella identiteten till omvärlden. Närheten till naturen har 
för oss nordbor varit ett sätt att vara annorlunda på. En äkta nordbo hör hemma i naturen eftersom 
större delen av befolkningen har närhet till naturen och det har alltid varit naturligt för oss att 
spendera mycket tid i skog och mark. Henderson (2001) menar att det är just detta som 
personifierar det skandinaviska friluftslivet. Han menar att friluftsliv låter väldigt likt det engelska 
uttrycket för friluftsliv outdoor recreation men friluftsliv innehåller en förkärlek till landet och 
traditionen att vara och lära av landet. Naturmötet ska för oss vara som att komma hem, ett 
kulturarv som vi ska ha förtrogenhet med, vara fria och känna glädje och trivsel, menar Tordsson 
(2007). 

 

Vad är egentligen friluftsliv är en fråga som ofta kan ställas. Räknas promenader in? Klättra i berg? Åka 
slalom? Är det skillnad på friluftsliv och friluftslivsaktiviteter eller är friluftsaktiviteter en del av 
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friluftsliv? Backman (2004) skriver att behovet av att definiera friluftsliv har förändrats allt eftersom 
olika intressenter uttalat sig och vad det ska innehålla har varit diffust. Följande citat är kommer från 
en statlig idrottsutredning från 1969 som ville kombinera idrott och friluftsliv: ”Fysisk aktivitet som 
människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.”. (Lindroth, J. & Blom, K-A. 
1995, s. 11). Detta överensstämde inte med friluftsfrämjandet eftersom de hade intentioner att 
komma bort från tävling och prestation och inte förknippas med idrottsrörelsen, därav denna 
definition: ”Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling”. (Yttergren, L. 1996, s. 11). 
Idag har detta utvecklats till den officiella svenska definitionen: ”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet 
utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”. 
(Friluftsgruppen. 1999, s. 9) 
 
Norge har dock en större omfattning och tradition än Sverige när det gäller forskning kring friluftsliv 
och för fyra årtionden sedan blev följande definition till: ”Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i 
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse” (Faarlund, 1974, s. 35). Detta kan översättas till 
att friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus som utförs på fritiden med syfte på 
miljöförändring och naturupplevelse. Den svenska och norska definitionen går hand i hand kan man 
tycka. Nilsson (2011) har sedan försökt utveckla den svenska och norska definitionen. Han menar att  
friluftsliv är naturassocierade upplevelser samt stimulans och avkoppling av fysisk och/eller psykisk 
form, med eller utan inslag av prestation eller tävling i samband med aktiviteter och vistelse i naturen. 
Här är alltså även friluftsliv fysiska prestationer som i sin tur kan skapa en fysisk eller psykisk 
stimulans för individen. 

 
Öhman (1999) försöker sedan skilja friluftsliv från friluftsaktiviteter. Han menar att friluftsliv betyder 
ett liv i naturen - individen sover, äter och rör sig i naturen. Det kan handla om vandring med 
övernattning eller bara en enkel promenad. Friluftslivsaktiviteter i sin tur handlar mer om spel, 
övningar och sporter i naturen. Det kan vara att åka skidor, simma, klättra och surfa bland annat. 
Med friluftsaktiviteter, menar Backman (2004) att det även finns ett friluftslivsvärde i de 
äventyrsidrotter där hög koncentration är ett måste samtidigt som det är utmanande samt har en 
viss säkerhetsrisk, t.ex. alpint, snowboard och surfing. Han menar att bland annat avsaknad av risker 
och äventyr i en individs vardag kan driva en person mot mer spänningsliknande friluftslivsaktiviteter. 
I samband med ökat intresset för natur och miljö, tillsammans med kommersialisering och 
medialisering, har detta bidragit till att det uppkommit former av friluftsliv som är mera 
äventyrsbetonade, trendinriktade och individualiserade. De olika sätten som förklarar varför man 
nyttjar naturen är vad Sandell (2007) kallar för friluftslivsmotiv. Vi använder oss av naturen i olika 
syften, till exempel genom uppnå spänning i form av slalom eller att individen vill uppnå stillhet och 
lugn i form av en enkel promenad. 
 
Jag har nu undersökt olika definitioner av friluftsliv. Många utav dessa har fokuserat på upplevelser 
och miljöombyte medan kunskapsbiten inte är särskilt framträdande. Utomhuspedagogik är en metod 
för att hitta fler vägar till lärande i utomhusmiljön. Linköpings universitet har sedan 1993 ett 
nationellt centrum för utomhuspedagogik. De anser att utomhuspedagogiken ska vara ett 
komplement till den traditionella pedagogiken som inom friluftslivet fokuserar mycket på just 
upplevelser. Utomhuspedagogiken anses skapa kunskaper om naturen som ska ge upplevelsen en 
mening. Deras definition av utomhuspedagogik lyder: ”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som 
syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 
situationer”(NCU, 2012). Det handlar alltså om att i samband med upplevelse och reflektion, sker ett 
lärande i verkliga situationer. Man kan vid lägerelden lära sig vad det egentligen är som brinner. Man 
kan lära sig vilket fågelljud det är man hör när man är ute och vandrar i skogen. Denna kunskap är 
något som till viss del kan kopplas till läroplanen och kunskapen om en hållbar utveckling. Backman 
(2010) anser även att undervisningsinnehåll av växter, djur, matlagning utomhus och landskapets 
kulturella och historiska förändring skulle kunna utveckla friluftslivet i skolan. Man kan sedan ställa sig 
frågan hur man skulle kunna använda sig av friluftslivet, friluftsaktiviteter och utomhuspedagogik i 
undervisningen. Vilket värde har det egentligen och hur kan man använda sig utav naturen för att 
uppnå något av relevans för individen?  
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3.1 Friluftsliv och utevistelse som mål och medel. 
Lundvall (2011) anser att friluftsliv kan ses både som ett mål och ett medel. Friluftsliv bör utgå från 
sitt egenvärde och friluftslivet i sig bör förbättra individens samarbetsförmåga, skapa upplevelser och 
utveckla individens ansvar och identitet. Egenvärde handlar även om att individen/eleven ska uppleva 
den aktuella händelsen. Eleven kan ta en promenad i skogen för att uppleva naturen omkring sig just 
nu och får en chans att koppla av. Det kan handla om att laga mat tillsammans i skogen. På detta sätt 
blir friluftslivet ett mål i sig. Eleven kan dessutom använda friluftslivet som ett medel att uppnå bättre 
fysisk hälsa genom till exempel en löptur i skogen. Eleven utför friluftsliv eller en friluftslivsaktivitet i 
syfte att det ska gynna denne i ett längre perspektiv, det utgår ifrån ett investeringsvärde.  
 
Sandell (2007) tar även upp hur vi människor i regel försöker söka områden där naturen är så fri som 
möjligt när vi vill uppleva friluftsliv. Vi vill att det ska vara orört. Allt som finns på plats beror på att 
det naturliga, inte utav påverkan från människan. Man rör sig fritt i skogen där naturen har skapat 
förutsättningarna för oss, inte vi för den. Vi vill aktivera våra sinnen, lyssna på vågorna, kanske känna 
lukten av grönskan i träden eller höra susen i träden. På detta sätt använder vi friluftslivet som ett 
egenvärde och naturen som ett mål i sig. Det blir ett moment av livskvalitet som vårt vardagliga 
samhällsliv inte kan erbjuda. Ett sätt att med materiell enkelhet, tillsammans med en upplevelse av till 
exempel skönhet, få känslan av att man är en del av något större. Genom att till exempel fiska eller 
nyttja naturens tillgångar för våra egna syften eller önskemål, sätter vi in friluftslivet som ett medel – 
något som sker i skolan var dag (orientering, göra upp eld).  
 
3.2 Friluftsliv och utevistelse i skolan och LGR 11. 
Lundvall (2011) menar att det som präglat skolans styrdokument genom åren har varit att tillgodose 
den fysiska fostrans möjligheter att bidra till hälsa och samhörighet genom att bland att annat skapa 
relationer till natur, naturvård och den lokala miljön, de senaste 100 åren. LGR11 - Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Skolverket, 2011) belyser därav vikten av 
innehåll av friluftsliv och utevistelse i utbildning av grundskoleelever. Delar av syftet till varför detta 
moment ska vara återkommande i ämnet är för att det anses att:  
 
”positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva 
senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och 
samhället” (Skolverket, 2011, s. 51).  
 
LGR 11 (Skolverket, 2011) anser att genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas 
i utemiljöer och naturen under olika årstider och att undervisningen ska utveckla förståelse för 
värdet av aktivt friluftsliv. Det ska skapa ett intresse för att utöva fysisk aktivitet i naturen. LGR 11 
arbetar även med ett centralt innehåll i kursplanen för Idrott och hälsa. De tre centrala innehållen 
består av Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse. Dessa tre förklarar mer utförligt vad 
som ska ingå i ämnet och skrivningen är betydligt tydligare än tidigare, enligt Skolinspektionen 
(Skolinspektionen. 2011). Friluftsliv och utevistelse har även fått en större del i kursplanen om man 
jämför med LPO 94 - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
– 94,  den tidigare läroplanen.   
 
I LGR 11 finns en tydlig stegring av det centrala innehållet mellan årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. I 
årskurs 1-3 är det centrala innehållet för till exempel orientering ”att orientera sig i närmiljön och enkla 
kartors uppbyggnad samt begrepp som beskriver rumsuppfattning” (Skolverket, 2011, s. 52), medan 
orientering för årskurs 9 ska innehålla ”orientering i okända miljöer med hjälp av kartor och andra 
hjälpmedel för positionering” (Skolverket, 2011, s. 54). Om man ser till årskurs 1-3 ska allemansrättens 
grunder bearbetas medan man i årskurs 9 ska ha behandlat rättigheter och skyldigheter i naturen, 
enligt allemansrätten. Man arbetar mer kring badvett och säkerhet vid vatten vid vintertid samt 
hantering av nödsituationer i vatten i årskurs 4-9 medan detta inte förekommer mellan 1-3. Vilka 
aktiviteter som ska genomföras i undervisning förutom simning och orientering finns dock inte 
skrivet. 

 



E R R O R !  S T Y L E  N O T  D E F I N E D .  

10 
 

Kunskapskraven uppstår först under årskurs 6 och det finns även ett separat för årskurs 7-9. 
Betygsystemet gäller F – A, där E är godkänt och A ett högsta betyg. När det gäller simning använder 
skolan sig av samma kunskapskrav för alla betyg mellan årskurs 6 och årskurs 9 då alla elever på 
högstadiet ska klara av 200m fritt och 50m ryggsim. Tittar man sedan på definitionen av betygsstegen 
inom årskurs 6 kan man se att eleven ska klara av att med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer 
med hjälp av kartor. Detta skiljer sig till betyget C då eleven anses behärska orientering med relativt 
god anpassning för att sedan utvecklas till god säkerhet för betyget A. På samma sätt ska orienteringen 
i årskurs 7-9 bedömas, då i okänd miljö och med hjälp av karta och andra hjälpmedel (Skolverket, 
2011) Här gäller det alltså för lärarna att själva bedöma viss säkerhet, relativ och god säkerhet. Sedan 
måste lärarna ha i åtanke att kraven från årskurs 6 till 7 förändras väldigt mycket och frågan är om 
eleverna på ett år kan gå till att orientera sig i bekanta miljöer (årskurs 6) till orientera sig i obekanta 
miljöer (årskurs 7-9). Det gäller därför för lärarna att sätta upp tydliga delmål från årskurs 7-9 som de 
ser som är rimliga och relevanta. Det sker i och med den nya läroplanen betygsättning även i årskurs 
7 och 8 men dessa är tänkte att fungera som riktmärken i en tydligare dokumentation. Slutbetyget 
eleverna får inför gymnasiet sätts i slutet av årskurs 9.  
 
Ser man till innehållet i LGR 11 för friluftsliv och utevistelse bör det ta relativt stor plats i 
undervisningen eftersom det är ett stort och centralt innehåll. En undersökning av Skolinspektionen 
(2011) visade dock att friluftsliv inte ens var ett av de sju vanligaste förekommande momenten i 
undervisningen. Detta samtidigt som bollspelsundervisning i årskurs 9 upptar 35 % av 
undervisningstillfällena, enligt Sandahl (2004). Även den nationella utvärderingen av grundskolan från 
2003 (Skolverket, 2003) visar att bollspelsundervisningen har varit dominerande i grundskolan, 
bollspel som knappt omnämns i kursplanen för Idrott och hälsa. Davies och Williams (1992, 1994), 
refererad i Backman (2010), ifrågasätter till och med om lärarna i idrott och hälsa är bäst anpassade 
att undervisa inom friluftsliv och utevistelse eftersom deras huvudsakliga syfte med undervisningen 
annars är fysisk aktivitet och fysiska prestationer. Även om ett av ämnets syften är att inspirera till 
fysisk aktivitet i naturen kan naturupplevelser och många positiva minnesbilder försvinna för att 
istället ge mer plats åt ren fysisk aktivitet (t.ex. bollspelsundervisning), något som ämnet tydligen gör.  
 
Lundvall (2011) menar av det som tidigare har räknats som legitimt innehåll av läraren har utgjorts 
utav läraren själv. Läroplanernas avsaknad av läromedel har även bidragit till ett otydligt innehållskrav 
för läraren. Vad vistelsen i naturen ska bestå av, hur det ska erbjudas och involvera elever i skolan, 
framgår inte heller av styrdokumenten. Detta ska istället konkretiseras i de lokala kursplanerna 
(Lundvall, 2011). Enligt Lundvall (2011) är det som har styrt undervisningen framförallt påverkat av 
lärarens eget habitus samt idrottsliga bakgrund, tillsammans med föreningsaktiva elevers bakgrunder - 
inte de centrala idéerna kring ämnet form och funktion. Med lärare som då har haft större intresse 
för bollspel har det funnits möjlighet till att friluftslivet har försvunnit. Lägg till det Larsson och 
Redelius (2004) tar upp om problematiken kring friluftsliv och vistelse med inslag av fysisk prestation 
som kan leda till att man inte når ut längre än till dem som redan är aktiva inom diverse sporter på 
fritiden.  

 
3.3 Elevens utveckling i friluftslivsundervisningen 
Skolan vilar på en demokratisk värdegrund. Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära, något som alltså ska genomsyra hela utbildningen. Varje elev ska få möjlighet 
att finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet. LGR 11 visar på att skolan ska gestalta och förmedla alla människors lika värde och ett 
jämställt samhälle mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket, 2011). 
Grahn (1997) har visat på en studie, utförd på förskolebarn, som visar att barn som vistas mycket 
utomhus utvecklar bättre motoriska färdigheter, har bättre koncentrationsförmåga samt leker bättre 
i grupp. Lundvall (2011) skriver om hur viktigt det är att främja det hälsosamma och skapa 
möjligheter för eleverna att stimulera till friluftsliv i ett livslångt perspektiv - friluftsliv där fysisk 
aktivitet automatiskt kan ingå. Hon menar att idrott och hälsa i grundskolenivå beskrivs som ett ämne 
som kan ta ansvar för detta. Att skapa upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan påverka 
elevernas intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. 
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”Ett kunskapsområdes egna resurser, i friluftsliv i form av utrustning, karta, kläder, läromedel tillsammans 
med lärares och elevers personliga kunskaper och erfarenheter, ska ju sammantaget underlätta lärande och 
meningsskapande. I varje undervisningssituation ligger således från början inbäddat en s.k. meningspotential” 
(Lundvall, 2011, s. 18). 
 
För att en elev ska iscensätta sig själv i en lärandesituation krävs det att skolan kan erbjuda något som 
Lundvall (2011) kallar ett rum. Det kan vara vistelsen i utemiljöer i skog, mark, på is och i vatten där 
läroprocessen kan bedrivas och undervisningen kan skapa en positiv situation med betydelse och 
aktivitet. Varje elevs tidigare upplevelser, förmågor, färdigheter, elevens intresse, erfarenheter och 
förväntningar kan skapa en didaktisk situation där eleven känner en större vilja att bli ett 
lärandesubjekt. Sandell (2007) tar i boken Friluftslivets pedagogik upp tre olika sätt att använda sig av 
olika friluftslivsstilar i friluftslivet. Genom en så kallad dominansstil tar vi själva grepp om naturen. 
Naturen ses som en arena för vår aktivitet. Naturen kan bearbetas till våra egna önskemål genom att 
utveckla till exempel slalombackar. Ur ett pedagogiskt perspektiv ses dessa aktiviteter lättare att göra 
mer spännande för elever eftersom formerna ofta exponeras i TV, tidningar och liknande. Dessa kan 
ofta vara vanliga inslag i friluftslivsdagar. En aktiv anpassningsstil kännetecknas av till exempel fiske och 
jakt. Sandell menar att det lokala landskapet är utgångspunkten för naturutnyttjande, alltså inklusive 
friluftsliv. Här kan man jobba med mat, vatten, värme och skydd, något som kan vara lätt att ta med i 
utbildningen. Den passiva anpassningsstilen är helt enkelt full anpassning till landskapet. Det handlar 
om att naturen besöks och betraktas genom aktiviteter som fågelskådning och dylikt. Här får även 
skolan chansen att arbeta med allemansrätten, en del av skolplanen. Genom olika typer av 
friluftslivsstilar skapas det olika rum för eleverna. 
 
Simundervisningen är en del av friluftsliv och utevistelse i undervisningen och kunskapen att simma 
ses som säkert friluftsliv, samtidigt som det kan räknas som en friluftslivsaktivitet. Att simma är en del 
av att kunna leva i naturen men kan samtidigt användas vid nöjen samt träning. LGR 11 (Skolverket, 
2011) och Kraepelien Strid (2011) menar att det är av stort värde att bedriva säkert friluftsliv var i 
landet en elev än bor, vilken kulturell identitet man än har eller från vilken socioekonomisk bakgrund 
du än kommer från. Simningen har både ett egenvärde och investeringsvärde. Trygghetskänslan och 
säkerheten (som belyses i läroplanen) att kunna ta sig fram i vatten är ovärderligt för någon som 
kommer från en kultur där denna aktivitet utförs. Hon menar att det är centralt för individer i ett 
mångkulturellt samhälle att kunna delta i gemensamma aktiviteter och att vara simkunnig kan bidra till 
elever eller gruppers självkänsla och trygghet, på samma sätt som okunnighet kan underminera eleven 
och individens självkänsla och trygghet. Bischoff & Mytting (1999) visar även att det finns studier som 
visar att de aktiviteter som bedrivs som barn är de aktiviteter som oftast tas upp vid vuxen ålder 
igen. Friluftsgruppen (1999) utförde en undersökning där man studerade intresset av friluftslivets 
delar av fritidsfiske, nöje- och motionspromenader, vandring i skog och mark samt trädgårdsarbete. 
Av de som svarade i åldrarna 16-25 var intresset nästan obefintligt samtidigt som åldrarna 44-74 
visade ett stort intresse hos både män och kvinnor, något som kanske kan visa på hur inställningen till 
friluftsliv förändras allt eftersom. Norling (2001) menar dessutom att de som utövar en större del 
aktiviteter som är naturbaserade har ett bättre psykiskt tillstånd. Med mängder av tidigare 
erfarenheter av friluftsliv skapar man förutsättningar för ett intresse för livslångt lärande. 
 
3.4 Habitus, kapital och socioekonomiska förhållandes inverkan på friluftsliv 
Bourdieus (1999) teorier handlar bland annat om hur olika människor har olika habitus, alltså hur vår 
uppfostran och miljö påverkar oss och våra intressen. Genom att växa upp i olika förhållanden med 
olika förutsättningar påverkas vår personlighet och våra intressen. Ungdomar har olika habitus och 
värdesätter olika upplevelser. Backman (2004) tycker det är viktigt att förstå att det (intressen) inte 
har något med genetik att göra utan att det handlar om en effekt av ett tillägnelsearbete och en 
lärprocess. Vi föds till exempel inte med att tycka att fjäll är vackra utan med hjälp av upprepade 
upplevelser med positivt intryck är det något vi lär oss tycka om. I Backmans (2010) avhandling lyfter 
han fram lärarna i idrott och hälsa intresse av friluftsliv. Lärarna ansåg själva att deras föräldrars 
intresse under barndomen hade skapat det intresse som idag fanns för friluftsliv. Backman menar att 
eftersom kursplanerna är tolkningsbara har skolorna inte tolkat friluftsliv efter den svenska officiella 
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definitionen utan snarare mer efter sporter. Med tanke på det symboliska kapitalet som existerar i en 
grupp utgör även lärarna en grupp individer där de värdesätter vad som ska läras ut (Backmans, 
2010). Ser man även på lärarnas universitetutbildningskvalitet menar Backman att det skiljer sig 
väldigt mycket mellan år och skola. Ofta består friluftsliv oftast runt 7,5-15hp av 90 möjliga vilket kan 
visa på vilket symboliskt kapital friluftsliv har i Sverige. Backman menar att i Norge, med en tydligare 
tradition av friluftsliv, har friluftslivet ett högre symboliskt kapital med mer undervisning för lärarna. 
 
Vygotskijs teorier, refererad i Roger Säljös Lärande i praktiken (2010), om lärande i en sociokulturell 
miljö gäller även inom friluftsliv. Elever med olika kulturella bakgrunder ser friluftslivet på ett visst 
samtidigt som elever som kommer från familjer som kanske har en högre socioekonomisk standard 
upplever friluftslivet på ett annat sätt. Svanström (2011) menar att sociokulturella faktorer kan 
begränsa människors nyttjande av vistelser i naturmiljöer och kan inte skapa den känsla av 
sammanhang som naturmöten kan skapa. De förekommande hindren kan utgöras av rädsla, avstånd, 
kulturell identitet, förmåga att hantera klimat, friluftslivsaktiviteter m.m. (Lundvall, 2010). Pedagoger 
intar möjligen ett didaktiskt förhållningssätt och försöker individanpassa undervisning men samtidigt 
är det svårt att skapa lärandesituationer som är optimala för alla beroende på gruppstorlek, ekonomi, 
tidspress och miljöhinder. Beedie (2000) menar även han att framför allt ekonomiska resurser ofta 
skjuts fram som ett huvudsakligt motiv till varför elever har svårt att delta i utomhusaktiviteter. Han 
föreslår att dessa svårigheter kan motverkas genom att utföra undervisning med mindre krav på 
teknisk utrustning samt minska undervisning i avlägsen terräng. Något idrottshistorikern Leif 
Yttergren har konstaterat är till exempel att vinterfriluftsliv över tid traditionellt bedrivits mest av 
den svenska akademiska borgerligheten (alltså av invånare med högre socioekonomisk standard) 
(2006). Friluftsliv ses alltså traditionellt som en liten lyx i vardagen och är kanske inte för alla. 
 

 
4. TIDIGARE FORSKNING 
I Skandinavien har utomhuserfarenheter i skolan länge varit av relevans och har förknippats med den 
psykiska, emotionella och intellektuella utvecklingen av barn (Humberstone, 2011). Karppinen (2012) 
visar på hur de mest synliga och framträdande resultaten av ett äventyrsprogram i skolan är 
individens utvecklig där man har sett förändring i personens självförtroende, personlig motivation, 
självbild och självkänsla. Hon tar även upp hur äventyrsundervisning fungerar som en metod för att ge 
eleverna individuell erfarenhet av att klara av och känna sig lyckade. Utomhusäventyrsundervisning 
menar Karppinen är en alternativ metod i en formell utbildning. Det är en metod där man kan 
överföra kunskap, personlig utveckling och social tillväxt i vardagen och sedan ansluta den med 
formell inlärning genom inlärningsteorier om konstruktivism och reflektion.  

 

Backman (2004) diskuterar vidare hur hög status friluftslivet verkligen har bland eleverna. Att komma 
till skolan och berätta för dina vänner att du har sovit i tält skulle inte uppfattas som särskilt 
märkvärdigt, enligt honom. Eftersom eleverna ofta har en annan form av symboliskt kapital (Bourdieu, 
1999) upplevs alltså situationen annorlunda än för vuxna, samtidigt som tidigare upplevelser påverkar 
vårt intresse i ett längre perspektiv. Backmans studie från 2010 visar samtidigt att elevernas intresse 
av friluftsliv skapas av kontinuerliga upplevelser från naturen under uppväxten och inte under några 
lektioner av friluftsliv och utevistelse. Han menar även att lärare upplever att friluftslivet har blivit en 
lyx, något som i samhället passar de högre avlönade. Friluftslivet har således ofta varit för övre 
medelklass och överklassen. Vissa aktiviteter kräver till exempel en mer stabil ekonomi eftersom 
utrustning, boende och resor kostar. Arnegårds (2006) undersökning visar att det är främst familjer 
med högre socioekonomisk standard som utför friluftsliv och äventyrsaktiviteter. Humberstone 
(2001) tar även upp hur friluftsliv genom historien främst varit för män, inte kvinnor. Scoutrörelsen 
är ett exempel där detta till en början var skapad för det manliga könet. 

 

Eftersom friluftsliv inte omnämns i någon annan del av läroplanerna, förutom i ämnet Idrott och hälsa, 
förknippas dessa två med varandra (Backman, 2010). Ett problem för friluftslivsundervisningen har 
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dock varit organisatoriska problem som tid, storlek på grupper, ekonomi, utrymme samt närhet till 
natur och att lärarens trygghet i friluftsliv har påverkat val av innehåll (Backman, 2010. Lundvall & 
Meckbach, 2008). Backman (2010) menar dessutom att på grund av att de nationella läroplanerna inte 
har skapat tillräckligt tydliga direktiv för innehållet i ämnet har det skapat möjligheter för lärarna att 
tolka de nationella läroplanerna och sätta upp egna lokala kursplaner efter egen kunskap. Samtidigt 
beror förekomsten av friluftsliv i skolan väldigt mycket på lärarens kunskaper och intresse. Detta kan 
vara orsaken till att till trots stort utrymme i kursplanen har undervisningen inom friluftsliv enbart 
bestått av en väldigt liten del. Larsson och Redelius (2004) tar till exempel upp att friluftsliv och 
orientering inte tar mer plats än 9 % av undervisningen. 

 

Backmans rapport från 2004 visar att de aktiviteter som utförs mest frekvent bland ungdomar är de 
aktiviteter där skogen finns i närområdet (vandra sova i tält, åka skidor), samtidigt som de aktiviteter 
som utförs minst är de som kräver mest utrusning och ligger längre bort (klättra och paddla). Ser 
man till aktiviteterna som genomförs i skolan mest frekvent handlar det även om friluftsliv som även 
kan ses som friluftslivsaktiviteter såsom skridskor, orientering och åka slalom, aktiviteter som 
eleverna uppskattar att de behärskar bäst. Bland de aktiviteter som de ansågs behärska bäst visade 
det sig att eleverna hade fått prova på aktiviteterna fler gånger på fritiden än i skolan. Det gick alltså 
att skönja ett mönster mellan färdigheter och utövning på fritiden. Lundvall och Meckbach (2008) 
menar att ämnet Idrott och Hälsa kunde ses som ett svagt ämne som blivit väldigt begränsat på grund 
av andra faktorer och den kunskap som ska förmedlas i ämnet överförs inte till eleverna. I Backmans 
(2004) rapport visade det sig till exempel att orienteringen, som tog mest plats i undervisningen av 
friluftsaktiviteterna, inte var den aktivitet eleverna ansåg att de behärskade bäst. Han menar trots 
detta att ett enklare friluftsliv med mindre utrustning och mindre pengar skulle stärka lärarens 
kontroll över deras undervisning och öka möjligheterna för elev att uppnå det kunskapskraven som 
finns i LGR 11 (Backman, 2010). 

  

5. METOD 
Jag har i min undersökning valt en kvalitativ forskningsmetod som ofta använder sig av intervjuer vid 
insamling av data. Ett kvalitativt synsätt riktar sig mer mot individen och man undersöker hur 
individen tolkar omvärlden och formar sin verklighet. Undersökningsmetoden fokuserar mer på 
begreppen innebörd (mening), kontext och process. Meningen kan förklaras i hur eleven upplever, 
tolkar och formar sin verklighet i relation till tidigare erfarenheter. Kontexten innebär att man avser 
att studera eleven i naturalistiska miljöer, inte i konstgjorda. Processen är förloppet inom det 
kvalitativa perspektivet och karakteriseras utav detta, inte av den absoluta produkten (Backman, 
2008).  
 
Kvale (2009) menar även att intervju ofta är en metod för fallstudier som fokuserar på en person 
eller en speciell situation, något som jag har blivit lite inspirerad av inför denna studie eftersom jag 
valt att fokusera på bara en skola och deras profil. Backman (2008) skriver att i en fallstudie försöker 
man exempelvis förklara, förstå eller beskriva företeelser i vissa system eller organisationer. Min 
avsikt har varit att utföra en explorativ studie, en form av fallstudie, i mitt arbete och målet har varit 
att genom interaktion producera (skapa) kunskap och finna kvalitativa uppfattningar som kan täcka en 
större del av variationen av uppfattningar. Genom detta sätt kan man förstå vad denna friluftslivsprofil 
har haft för inverkan på elevernas intresse och kunskapsnivå men även erhålla kunskap om skolans 
undervisningsupplägg.  

 
Jag har använt mig av både individuella intervjuer samt gruppintervjuer där Wibeck (2010) 
rekommenderar att man är maximalt fyra stycken. Vid gruppintervjuer är det viktigaste att generera 
en rik samling synpunkter för det som är i fokus för studien enligt Kvale (2009). Det viktiga är inte 
alltid att frambringa ett svar på frågorna utan hellre fler synpunkter eller uppfattningar. Jag har därför 
valt en semistrukturerad, öppen intervju med alla intervjupersoner. Jag har valt att utgå från en 
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intervjuguide där möjlighet till fördjupningsfrågor har funnits för att skapa en djupare kunskapsbild 
inom studiens område. Intervjuerna har sedan givit mig möjlighet att erhålla nyanserade beskrivningar 
av olika kvalitativa aspekter av den livsvärld som den intervjuade personen besitter (Kvale, 2009), 
något som är relevant för min studie. Det krävs att man skapar en atmosfär som ger uttryck för 
personliga åsikter inom ämnet samtidigt som det lämpar sig för explorativa studier att lyfta fram fler 
uppfattningar där en diskussion kan frambringa mer spontana och emotionella uppfattningar. Enligt 
Kvale måste man ta hänsyn till dem situationella och kontextuella faktorer som spelar roll på 
kunskapen som produceras.  

 
5.1 Urval 
Skolan jag har valt att undersöka ligger i norra Sverige och är belägen väldigt nära ett skogsområde 
med elljusspår, fotbollsplan, hockeyplan och elevgrupperna kommer i större del från 
familjeförhållanden med högre socioekonomisk standard. Skolan har en relativt högpresterande 
elevgrupp och skolan har god ekonomi och ämnar sig alltså relativt väl för en friluftslivprofil. Jag har 
själv haft praktik på denna skola och har lärt känna elever från årskurs 5-9, lärarlag och rektorer.  

 
Kvale (2009) diskuterar problematiken som finns i valet av antal försökspersoner vid kvalitativa 
studier. Vid för få intervjuade personer är det svårt att generalisera och en omöjlighet att pröva 
hypoteser om skillnader mellan grupper. Samtidigt är det svårt att göra en mer ingående tolkning om 
antalet intervjupersoner är för stort och Kvale menar att antalet beror helt enkelt på 
undersökningens syfte. Jag har valt att intervjua tre av skolans ansvariga lärare individuellt samt två 
elevgrupper om två i årskurs 9, samt en elevgrupp om fyra i årskurs 3 och samma för årskurs 6. De 
lärare jag har valt att intervjua är en ansvarig lärare i Idrott och hälsa för årskurs 5-9 (Lärare 1), en 
ansvarig lärare i Idrott och hälsa för årskurs 1-4 (Lärare 2) samt en lärare, klasslärare för årskurs 6 
som har haft en framträdande roll i syftet att bilda en profil på skolan (Lärare 3), alla tre män. Jag har 
valt att intervjua varje lärare individuellt och dessa tre lärare bildar en form av en drivande kraft med 
god insyn i profilen.  
 
När man använder sig av elevintervjuer väljs inte informanterna via statistiska kriterier utan man 
väljer ut informanterna för att medge ökad förståelse och insikt (Backman, 2008). I de grupper där 
det funnits möjlighet till det har jag försökt att välja ut elever med olika intressen och ur olika sociala 
grupper. För elevintervjuerna valde jag att dela upp årskurs 9 i två grupper om två och i årskurs 3 
och 6 en elevgrupp om fyra elever från de olika klasserna. Jag genomförde först en pilotintervju med 
fyra elever från årskurs 9 på samma skola som jag gjorde studien mot och förstod att gruppens 
storlek blev för stor. Jag upplevde att eleverna varken fick utrymme eller möjlighet att säga vad de 
egentligen tyckte och kände. Jag valde även att genomföra en pilotintervju med elever från årskurs 5 
vid en annan skola. Dessa elever var med på ett utefritids där jag fick möjlighet att testa en del frågor 
samt analysera hur elevkontakten mellan varandra upplevdes, hur eleverna integrerade med varandra 
och om det fanns en möjlighet att utföra min intervju i årskurs 6 i grupp eller om jag blev tvungen att 
även här förändra gruppantalet ner till två. Jag fick efter dessa pilotintervjuer förändra vissa delar i 
språket i intervjuerna och var även noga med att undvika för tidiga följdfrågor men upplevde att 
gruppens storlek inte skulle påverka resultatet. Eftersom jag har haft min VFU på denna skola jag har 
gjort studien mot känner jag eleverna och eleverna kan tack vare denna relation känna sig lite 
tryggare med mig än om det skulle vara en helt okänd människa som utförde intervjun. 

 
För eleverna i årskurs 3 och 6 har jag upplevt att samma uppdelning som i årskurs 9 inte har varit 
nödvändig utan det en grupp om fyra elever har fungerat. Jag har här därför valt att intervjua två 
pojkar (elev nummer 1 & 3) och två flickor (elev nummer 2 & 4) tillsammans. Jag upplevde att det 
inte nödvändigt att dela upp eleverna eftersom eleverna var mer öppna och genom att följa upp 
intervjufrågor fanns det möjlighet att komma in på djupet och producera mer kunskap eller i alla fall 
frambringa fler uppfattningar. Kvale (2009) menar att samtidigt som den kvalitativa 
forskningsmetoden är individuell finns det möjlighet att genomföra intervjuer om grupper för att visa 
hur den sociala interaktionen leder fram till intervjuuttalanden. Genom att intervjua fler elever 
hoppades jag på att frambringa en lättare diskussion eller i alla fall fler perspektiv eller uppfattningar. 
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Jag valde här att intervjua två flickor och två pojkar som var ganska olika i både bakgrund och intresse 
inom friluftsliv för att försöka skapa en bredd. 

 
Jag har i årskurs 9 valt ut två elevgrupper med en flicka och en pojke. Dessa fyra elever ansåg jag vara 
representativa för skolans elever och jag valde dessa utifrån vetskapen att de kunde föra sig i 
diskussion samtidigt som de skötte sig i undervisningen. Jag ansåg att chanserna för att de två olika 
elevgrupperna skulle fungera tillsammans och tillsammans producera värdefull kunskap som väldigt 
god. Pojken och flickan i grupp 1 benämns i resultatet med elev nummer 1 & 2 samt pojken och 
flickan i grupp 2 benämns med elev nummer 3 & 4. Ytterligare beskrivning hur grupperna har sett ut 
visar jag här i en lättare tabell. 
 

 
 

Figur 1 beskriver hur många elever av varje kön som har deltagit i de olika intervjuerna. För årskurs 9 
betyder 9.1 att det var den första gruppen och 9.2 att det var den andra gruppen. 

 
5.2 Procedur 
Vid studiens inledning tog jag kontakt med den ansvarige lärare för idrott och hälsa för högstadiet på 
skolan jag hade valt att undersöka. På grund av tidigare verksamhetsförlagd undervisning på denna 
skola hade jag ett gott kontaktnät med lärare och elever. Jag presenterade syftet med arbetet och fick 
lov att genomföra studien.  

 

Inbokning av intervjuer har skett via muntliga avtal, mail- och telefonkontakt samt vid återkommande 
besök vid skolan. Vid intervjutillfällena med de yngre eleverna har jag inför intervjun delat ut 
dokument med en presentation av mig själv, studiens syfte samt de forskningsetiska principerna för 
föräldrarna att ta del av. Genom detta dokument har föräldrarna även haft möjlighet att önska att 
deras barn inte deltagit vid intervjun. Vid alla intervjuer har jag valt att presentera syftet samt de 
forskningsetiska principerna på plats. Vid varje intervjutillfälle har vi funnit en lokal vid deras skola 
som har varit tyst och risken för störningsmoment har varit små. Vid tre av intervjuerna har vi dock 
blivit avbrutna under en kort stund, något som inte störde varken mig eller eleverna. Vid den fjärde 
intervjun satt en av skolans lärare med under delar av intervjun. Här upplevde jag att eleverna inte 
stördes utan kunde istället få hjälp att komma ihåg resor och frambringa minnen från de olika turerna. 
För att underlätta för eleverna anpassade jag sedan mina intervjuer efter deras scheman. De olika 
intervjuerna har tagit från 35-50 minuter att genomföra. 

 

Vid varje intervjutillfälle upprepade jag de forskningsetiska principerna. Vid alla intervjuer fick jag 
godkännande att använda mig utav ljudinspelare för att möjliggöra en transkribering av intervjuerna. 
Kvale (2009) anser att vid ljudinspelade intervjuer ges forskaren möjlighet att fokusera på ämnet och 
dynamiken i gruppen. Vid gruppintervjuerna har jag fungerat som en moderator där jag har 
introducerat ett diskussionsämne och i enlighet med Wibeck (2010) hjälpt diskussionen att hålla sig 
inom ramarna för området. Jag har som moderator försökt hålla diskussionen levande och hållit en så 
passiv roll som möjligt då det, enligt Wibeck, skapar förutsättningar för eleverna att prata fritt och 
öppet. Eftersom min studie undersöker både lärares och elevers (i olika åldrar) perspektiv har jag 
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varit tvungen att ta fram ett flertal olika intervjuguider. Frågorna har varit åldersanpassade och av 
lättare karaktär och saknat akademisk jargong för att underlätta för intervjupersonerna (Kvale, 2009). 
Målet har inte varit att genomföra intervjuer vars syfte är att utreda likheter eller olikheter mot 
varandra utan istället fokusera på att undersöka olika lärares perspektiv på friluftsliv, deras profil och 
undervisningsupplägg samt elever förvärvade kunskaper, intresse och utveckling. 

5.3 Material 
Materialet består av intervjumanualer som presenteras ytterligare i bilagorna 1-6.  
 
5.4 Forskningsetiska principer 
Forskning är nödvändigt både för samhället och individen. Tillgängliga kunskaper fördjupas och 
utvecklas samtidigt som metoder förbättras. Vid genomförande av forskning måste man samtidigt 
beakta individskyddskravet. Individen får inte skadas psykiskt eller fysisk och inte heller kränkas eller 
förödmjukas och därför har fyra forskningsetiska principer tagits fram. Dessa fyra är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet handlar om att intervjupersonerna informeras om studiens syfte och deras 
medverkan i studien. De ska informeras att de har rätt att avbryta sin medverkan när de önskar, att 
det är frivilligt och att de är anonyma, något varje intervjuperson har fått ta del av innan intervjun. 
Samtyckeskravet handlar om att intervjupersonerna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 
Vid barn under 15 år krävs dessutom ett samtycke från föräldrar/vårdnadshavare, något jag har 
skickat ut till föräldrarna att ta del av före intervjuerna. Jag har vid intervjutillfälle påmint deltagarna 
att det är på frivillig basis de deltar. Konfidentialitetskravet innebär att vid studier med etisk känsliga 
uppgifter lämnas inte intervjupersonernas personuppgifter ut eftersom tystnadsplikt och sekretess 
råder. Jag har i min studie inte använt mig av några personuppgifter (namn eller personnummer)  
samtidigt som intervjuerna inte har varit av känslig karaktär. Intervjupersonerna har varit anonyma 
och jag har använt mig av fingerade namn vid transkriberingen, något Kvale (2009) belyser. 
Nyttjandekravet handlar om att insamlingen av informationen bara får användas för 
forskningsändamål. Intervjupersonerna har fått ta del av detta krav och jag har tydligt meddelat att 
uppgifterna inte kommer användas i några andra studier i enlighet med intervjupersonerna.  
 
5.5 Databehandling  
För att kunna analysera mitt empiriska material har jag valt att transkribera mina intervjuer. Kvale 
(2009) menar att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en annan, i detta 
fall från ljud till skrift.  Genom utskriften struktureras intervjun i en form som lämpar sig för närmare 
analys (Kvale, 2009). Jag har valt att spela in intervjuer både på min dator och på min telefon då en 
back-up kan vara nödvändig. Kvale menar att detta har gett mig fördelar då jag har fått frihet att 
koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun. Jag har vid intervjutillfällena även fört 
anteckningar under genomförandet av intervjun för att notera hur eleven för sig men även för att det 
skapar en paus då eleverna kanske kommer på något nytt att tillföra. Transkribering av intervjuerna 
har gett mig möjlighet att söka mönster i mina intervjuer. Intervjupersoners reliabilitet går att alltid 
att diskutera enligt Kvale (2009). Jag kan ställa mig frågan om det är konsistent, tillförlitligt och man 
bör överväga att samma kunskap skulle reproduceras vid andra tidpunkter av andra forskare, något 
som diskuteras i nästa avsnitt.  
 
Transkriberingen har gett mig möjligheter att vidare analysera intervjupersonernas betydelsebärande 
signaler som röststyrka, tvekan, pauser och skratt. Kvale (2009) menar att valet av hur mycket som 
ska skrivas ut beror på studiens syfte. Jag anser inte att jag har behövt utföra en fullständig utskrift 
där jag har behövt notera kortare ord som ”hmm” och ”ehm”. Dessa pauser har istället sett som 
pauser som gett intervjupersonerna en möjlighet att tänka efter och ge mer utförliga svar. 
 

5.6 Reliabilitet och validitet 
Enligt Kvale (2009) bedöms en kvalitativ forskningsmetod av reliabiliteten och validiteten. Kvale 
beskriver hur reliabiliteten kan bedömas utifrån hur arbetet kan reproduceras, alltså måste man ställa 
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sig frågan om kunskapen skulle reproduceras vid andra tidpunkter. Min studie skulle fullt möjligt inte 
återge samma kunskap idag som om fem år eftersom undervisningsmetoder utvecklas och jag har inte 
haft möjlighet att intervjua hela klasser. Målet är dock inte att kunna generalisera studien utan istället 
överföra kunskapen till andra undersökningspersoner eller relevanta situationer, i mitt fall till andra 
skolor som skulle kunna inspireras av dessa undervisningsmetoder. Den kunskap mina intervjuer 
producerar är som tidigare nämnt subjektiv men tappar inte därför reliabilitet eftersom jag vill 
undersöka just dessa personers verklighet. Studiens validitet kan hänvisas till studiens riktighet, 
giltighet, styrkande och sanningsenlighet. Vid en intervju bör man utreda ut om argumentet är 
hållbart, välgrundat och övertygande. Det handlar om att ständigt kontrollera, ifrågasätta och tolka 
sina resultat, något som var en aktiv process under min studies gång. Det var därför viktigt att fylla ut 
de öppna intervjuguiderna med ledande frågor vars syfte var att fungera som kontrollfrågor för att 
klargöra ytterligare och i sin tur underlätta att validera tolkningarna. Ledande frågor lämpar sig väl 
enligt Kvale (2009) eftersom syftet är att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar samt verifiera 
intervjupersonens tolkning. Det avgörande är inte om frågorna är ledande utan snarare vart de leder 
och om de leder till ny värdefull kunskap. De ledande frågor jag har använt mig av leder här till ökad 
reliabilitet. Eftersom mina frågor inte har varit av känslig art tror ja att intervjupersonerna därför har 
saknat känslan av att behöva ljuga eller konstruera berättelser för att besvara mina frågor, något som 
jag anser ger studien högre reliabilitet.  

 

Eftersom jag har haft många olika målgrupper har jag använt mig av olika intervjuguider. För eleverna 
har jag gjort pilotintervjuer och därefter reviderat mina intervjuguider för att öka frågornas 
lättförståelighet och relevans, något som stärkt intervjuns validitet. För att sedan öka intervjuernas 
reliabilitet har jag valt att genomföra transkriberingen i nära anslutning till de ljudinspelade 
intervjuerna. Jag har genom transkriberingen funnit citat eller påståenden som jag har ansett vara av 
mer genomgående och beskrivande art och gett mitt arbete en högre validitet. För att validiteten i en 
gruppintervju ska vara tillförlitlig krävs det att kunskapen som produceras är riktig. Riskerna som 
finns för en gruppintervju är att eleverna känner påtryckning från varandra och mig som moderator 
menar Wibeck (2010). Jag har därför försökt att i så god utsträckning som möjligt placera 
elevgrupper som har fungerat tillsammans samtidigt som jag sökt en bredd där intervjupersonerna ses 
som tillförlitliga. Jag har tack vare min tidigare verksamhetsförlagda utbildning skapat en relation till 
eleverna som har gjort att de har känt sig lite mer trygga med mig och varandra. 

 

5.7 Analys av resultat 
Jag har genom intervjuer försökt skapa mig en klar och tydlig bild över hur skolan genomför sin 
undervisning inom friluftsliv och utevistelse, vad som gör deras profil speciell samt hur det har 
påverkar elevernas kunskapsnivåer och intresse. Analysen av resultatet presenteras efter själva 
resultatet och utgår bland annat från de frågeställningar jag har använt mig av:  

 
Hur lägger en skola med friluftsliv som profil upp sin undervisning?  
Vilka verktyg ger skolan eleverna för att uppnå de kunskapsmål som skolverket och de lokala 
kursplanerna har satt upp enligt lärare och elever? 
Vilka verktyg ger skolan eleverna för att utveckla en positiv inställning och möjligheten till ett livslångt 
lärande och intresse enligt lärare och elever? 

 
Den första frågan är uppdelad i olika underrubriker för att tydligt visa lärarnas bakgrund, skolans syfte 
med profilen och hur organisationen fungerar. Jag kommer sedan in på hur undervisningen ser ut och 
har på så vis försökt skönja ett mönster i utveckling av undervisningsmetoder från årskurs 1-9. Jag 
kommer därefter presentera vad eleverna har lärt sig och hur skolans upplägg har påverkat elevernas 
intresse. Jag kommer försöka koppla delarna om syfte och upplägg mot LGR 11 för att se om skolan 
uppfyller syftet, det centrala innehållet i undervisningen samt analysera vilka verktyg skolan har givit 
eleverna för att klara av de olika kunskapskraven som LGR 11 presenterar. Vid presentationen av vad 
eleverna har lärt sig och vad lärarna uppfattat vad eleverna ha lärt sig, kommer jag även koppla vidare 
eleverna har uppnått dessa mål. Till vad eleverna har förvärvat för kunskaper och intresse kommer 
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jag även koppla till Bourdieus teorier om habitus, smak och symboliskt kapital. Hur har habitus, som 
grundar i hur elevernas uppväxt har sett ut, påverkat elevernas kunskap och intresse? Har familjen 
varit ute väldigt mycket och om det har spelat roll för elevens intresse för friluftsliv? Går det att 
koppla upplevelsen av friluftsliv till elevernas uppväxt? Kan man genom att se en utveckling av intresse 
och kunskap om friluftsliv se hur skolan har lyckats påverka elevens habitus? Lundvall (2011) och 
Backmans (2010) kopplar till exempel lärares intresse av friluftsliv till lärarnas uppväxt där friluftsliv, 
individuellt och med familj, har varit väldigt förekommande. Funkar det så även med elever? 
Individens smak förändras med åren enligt Bourdieu (1984). Kan man utifrån mitt empiriska material 
se hur skolan har förändrat elevernas förutsättningar för att förändra sin smak för friluftsliv? Backman 
(2010) menade att smakens möjlighet att förändras, alltså från att i skolan inte uppskatta friluftsliv till 
vuxen ålder uppskatta det, gavs möjlighet att förändras genom mängder av erfarenheter av friluftsliv. 
Jag vill vidare se hur friluftslivets symboliska kapital förändras genom årskurs 1-9. Hur påverkar 
friluftslivets status gruppens uppfattningar om friluftsliv? 

 

6. RESULTAT 
Jag kommer här presentera lärarnas bakgrund samt skolan syfte och organisering kring profilen. Jag 
kommer efter det visa på en stegring i undervisningen från årskurs 1-9 för att tydligt visa på 
progressionen, något som avslutades i en kortare sammanfattning. Med samma upplägg kommer jag 
sedan visa på progressionen i elevernas kunskaper och i sista delen elevernas intresse. 

 

6.1 Lärarnas bakgrund. 
En av mina första frågor till lärarna var att se vilket intresse de själva hade till friluftslivet. 
Genomgående var att de alla hade varit väldigt aktiva i sin barndom och haft föräldrar som givit dem 
chansen att prova på friluftsliv i olika former, framför allt inom jakt och fiske. De upplevde alla en 
trygghet i naturen och att undervisa i naturen var inte ett moment där de upplevde att de hade några 
större problem med. Lärare 1(L1) hade både en universitetsutbildning inom Idrott och hälsa, som 
fokuserade väldigt mycket på natur, för årskurs 6-9 samt en ämnesutbildning inom Naturkunskap som 
i sin tur kompletterade friluftslivskompetensen med kunskaper om själva naturen. Lärare 2 (L2) hade 
en även han en utbildning inom Idrott och hälsa för årskurs 1-7 med många erfarenheter från 
friluftsliv. Han hade även läst en kurs inom fritidspedagogik.  Han menade att hans grundkunskaper 
om naturen kunde ge lektionstillfällena i skogen mer mening för eleverna då eleverna fick se och 
uppleva friluftsliv i ett sammanhang. Lärare 3 (L3) hade i sin tur ingen formell utbildning inom Idrott 
och hälsa eller friluftsliv utan hans bakgrund och intresse låg i grunden från familjens uteaktiviteter 
med mycket skidåkning och skoter. Alla var överens om att deras familjebakgrund och 
utelivstraditioner spelade stor roll på deras eget intresse och ville ge eleverna samma möjligheter att 
få upptäcka friluftsliv.  
 

Det är ju mycket uppväxtförhållanden som styr lite hur mycket man får vara med om 
och testa på och klara av och det är väl egentligen det vi känner med just det här, 
våran profil. Det är att alla som går här de växer av det här - Lärare 3. 

 
6.2 Skolans syfte med friluftslivsprofil. 
Syftet med profilen är enligt skolans hemsida bland annat att eleverna ska få kännedom om vilka 
möjligheter det finns för friluftsliv i staden med närområde. Eleverna ska få möjligheten att utöva och 
uppleva olika sorters friluftslivsaktiviteter i berg, skog, sjö- och havsmiljöer under olika årstider. 
Genom nya kunskaper och färdigheter, spännande upplevelser och utmaningar skall 
friluftsverksamheten utveckla elevernas emotionella kompetens i form av ansvarstagande, 
samarbetsförmåga, stärkt självförtroende och ökad självinsikt. Undervisningen i friluftsliv ska vara en 
del av social fostran som förutom nyss nämnda punkter även vara könsneutral och varje elev, pojke 
som flicka, ska få prova på samma moment i friluftslivet och de gamla traditionella könsmönstren ska 
utmanas.  
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Skolans lärare ansåg att det fanns fler syften med denna friluftslivprofil, bland annat det som 
kopplades till bakgrunden. L3 var en av de lärare som var med ganska tidigt i konstruktionen för 
ungefär åtta år sedan. Enligt honom började det med att skolan hade en problemklass och att lärarna 
upplevde att de var tvungna att prova något nytt. Tre lärare begav sig ut på en övernattningstur och 
kom tillbaka med en helt ny klass.  

 
…förutom all den kunskap de får så åker man med en klass och kommer tillbaka 
med en annan. Det är så. Det här gör enorm gruppkänsla och liksom stimulerar till 
lärande i de teoretiska ämnena för det skapar en lugn arbetsmiljö och de blir som 
kompisar på ett helt annat sätt och samarbeten är något de får lära sig tidigt. – 
Lärare 3 

 

Utifrån detta genomförde skolan upp ett upplägg där lärare med olika kunskaper inom klättring, 
vandring, skidåkning och paddling bidrog till en mer utvecklad profil med fler alternativ till inslag av 
aktiviteter i turerna. Samtidigt som alla lärare belyste vikten av syftet i enlighet med hemsidan var det 
bara L3 som lyfte fram just detta perspektiv vid intervjuerna. L1 och L2 fokuserade mer på att ge 
eleverna möjligheten att prova på nya friluftslivsaktiviteter och samarbete.  

 

Vi leker med tanken att du är fiskeintresserad. Du vill åka till fjällen och fiska och 
ställer dig frågan: hur gör vi det? Sova i tält? Men vadå man kan inte sova i tält.. Klart 
man kan sova i tält! Hur gör man det? Hur packar man? Det jag kan säga är att vi 
har gett dem (eleverna) grundförutsättningar…. De vet att de kan om möjlighetens 
ges – Lärare 3 

 

6.3 Skolans organisation 
Friluftslivets profil var fokuserad till årskurs 6-9 men även årskurs 1-5 följde en form av 
friluftslivprofil. I de yngre åldrarna fanns det ett utefritids där det var arrangerat en tävling som 
kallades för ”uteligan”. Eleverna samlade poäng för aktiviteter som genomfördes utomhus. Från 
årskurs 1-5 låg ansvaret för att eleverna skulle vara utomhus (förutom i undervisning i Idrott och 
hälsa) hos klasslärarna. Enligt L3 var det viktigt att klasslärarna för årskurs 1-5 inte kallade sin 
utomhusundervisning för friluftsliv. Eftersom ansvaret låg på klassläraren skiljde sig 
undervisningstimmar och innehåll från lärare till lärare. Detta kunde i vissa fall skapa en negativ 
upplevelse för vissa elever och på därför fick klasslärarna för årskurs 1-5 kalla det utflykt eller 
liknande eftersom friluftslivet inte skulle förknippas med något negativt. För årskurs 6-9 var det 
arrangerat en grupp (friluftslivsgruppen) lärare som ansvarade för all organisation av alla turer. Här 
satt engagerade lärare som vid varje tur representerades av två lärare ur gruppen. Till varje tur 
erbjöds dessutom klassläraren att följa med, då utan ansvar för planering. Här fanns det en möjlighet 
för klassläraren att lära känna klassen i ett annat fält än skolan och läraren kunde gå ifrån den 
auktoritära lärarrollen. Detta var något som enligt L3 var väldigt viktigt för profilen och övriga lärare 
på skolan. De övriga lärare kunde se fördelarna med turerna då klassens sammanhållning utvecklades 
och detta i sin tur gynnade även den teoretiska undervisningen. Av lärarna på skolan hade enligt L3 
varje lärare varit med på minst en tur. 

 

Eftersom de olika ämnena förlorade undervisningstid på grund av turerna tillsatte varje ämne ungefär 
10 undervisningsminuter extra i veckan för att kompensera upp den förlorade tiden. Kostnader för 
friluftslivsundervisningen stod delvis skolan för men pengar kom även från andra ämnens budget. 
Skolan hade även lagt ut pengar för att köpa in friluftslivsutrustning för att öka möjligheterna för 
elever att låna en del utrusning inför turerna. Det fanns inte utrustning för alla elever att låna men de 
flesta eleverna fick hjälp av familj, släkt eller vänner. På så vis löste skolan den tidskrävande och 
ekonomiska aspekten. L1, L2 och L3 upplevde alla att stödet från skolan i helhet var väldigt stort och 
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mycket berodde på effekten de olika turerna hade på klassammanhållningen och i sin tur den 
teoretiska biten. 

 

Skolans hemsida gav sedan eleverna och föräldrarna möjlighet att ta del av mängder av information 
inför turer. Här fanns det förslag på packning, kläder och mat m.m. Skolan lade även ut planering för 
turerna och information kring vad som skulle hända. Syfte, kursplan, mål, genomförande, regler och 
bedömningsmatris låg ute för alla att ta del av. Ser man till mängden undervisning hade skolan flyttat 
på mycket bollspelsundervisning för att ge mer plats åt friluftsliv och utevistelse, något som lärarna 
uppskattade uppta ungefär 30-50 % av undervisningen.  

 
6.4 Hur lägger skolan upp sin undervisning? 
Läraren genomförde sedan sin undervisning med syfte att kursplanernas grundläggande kunskapskrav 
skulle kunna uppnås. För årskurs 1-4, i Idrott och hälsa och det centrala innehållet friluftsliv och 
utevistelse, består innehållet framförallt av friluftslivsaktiviteter. Fokus låg mycket på att uppleva 
naturen och ge eleverna en vana att vara utomhus. Allemansrätten, kunskap om kläder och 
hänsynstagande vid lek genomsyrade friluftsliv och utevistelse fanns med i undervisningen. 
Skidåkningen hade lärarna en idé kring. De skulle nämligen bygga två stycken skidparker, en i skogen 
och en vid skolan, där eleverna kunde genomföra olika teknikövningar.  

 

För dessa årskurser fanns inte någon friluftslivsgrupp som anordnade aktiviteter utan det var skolan 
som stod för några friluftsdagar per termin med aktiviteter som skidåkningsdagar, friidrottsdagar eller 
cykelturer. Övriga ämnen genomförde sedan utomhusundervisning efter klasslärarens egna 
pedagogiska idéer. Ofta bestod undervisningen om växter, djur och annat i naturen av andra ämnen 
än friluftslivsundervisningen. Fritids genomförde även den tidigare nämnda Uteligan för att motivera 
elevernas vilja att vara utomhus. 

 

För årskurs 5-6 bestod undervisningen fortfarande av friluftslivsaktiviteterna, allemansrätten och 
hänsynstagande i lek och spel. I årskurs 5 började spår av den framtida profilen visa sig. Klassen 
genomförde kortare turer i närområdet med matlagning på triangakök, eld- och tältuppsättning samt 
lite andra basövningar inom friluftsteknik. Till detta genomfördes även säkerhetsgenomgångar för de 
olika delarna. Syftet var att tidigt skapa en bild för eleverna om vad friluftsliv kan handla om. Det sågs 
även som förberedelsemoment inför årskurs 6 och framåt. 

 

I årskurs 6 genomförde eleverna en längre dagstur med cykel och en vandring på 7km med liten 
ryggsäck utanför närområdet. Under turen delades klassen upp i olika grupper där varje grupp 
roterade mellan stationer med fokus på eld, tipspromenad om allemansrätt och en tredje grupp som 
gör mat på stormkök. Fokus låg åter mycket på upplevelse och skapa en positiv inställning till turerna 
och av den anledningen saknade turerna inslag av lektioner. L3 menar att den kunskap som förmedlas 
i ett större sammanhang (kanske runt elden eller när en fågel flyger förbi) gav en mer positiv effekt på 
eleverna. Tanken var att detta skulle öka vanan i naturen och det var moment som eleverna skulle 
uppskatta. Eftersom eleverna skulle förberedas ytterligare inför högstadiet inkluderade L1 även 
klättring och säkerhet under några lektioner. Läraren genomförde även lektioner med packning, 
säkerhet och tältuppslagning. 

 

Hela konceptet är en väldigt bra stegring från femman upp till nian och Uteligan i 
ännu tidigare åldrar… nämen just att det känns som att vi har en väldigt bra 
progression på friluftslivet och att de har i nian en väldigt bra inblick i vad som 
krävs och att de har bra kunskap att klara av att sätta upp tält, göra eld, 
kanot/kajakpaddling, klättring, orientera sig i norr/söder/öst/väst – Lärare 1 
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Skolan hade inte heller någon riktig köldgräns utan eleverna skulle vara förberedda på att vara ute 
även när det var riktigt kallt, något som skiljer sig från väldigt många andra skolor. Uppskattningsvis 
bestod 20 av 40 lektionstillfällen av friluftsliv och utevistelse i ämnet Idrott och Hälsa. Här finns det 
dock en viss osäkerhet då det även finns uppgifter om att friluftsliv och utevistelse upptar ungefär 30 
% av innehållet i ämnet Idrott och hälsa. 

 

I årskurs 7 skedde i vanlig form undervisning i de traditionella friluftslivsaktiviteterna. Något som 
lades till var en teoretisk lektion inom kyla och kläder där eleverna i slutet av lektionen ibland fick 
springa ut i snön barfota för att uppleva kylan mot fötterna. Lektionen följdes sedan upp med en 
inlämningsuppgift med fokus på reflektion och kunskaper. Klättringen fortsatte och till denna aktivitet 
följde säkerhetsgenomgångar. Klättringen skulle förutom i förberedande syfte utveckla elevernas 
styrka och smidighet. I årskurs 7 genomförde eleverna en cykel- och paddlingstur med övernattning. 
Klassen cyklade en bit för att sedan få en genomgång i säkerhet om kajakpaddling samt chansen att 
själva öva. De tog sig vidare till ett område som låg i närheten av ett bostadsområde för att eleverna 
fortfarande skulle känna en viss trygghet. På kvällen bjöds föräldrarna in för att umgås med eleverna 
och fick sedan ta sig hem när det var dags att sova. Dagen efter skedde sedan ett studiebesök och 
vidare en cykeltur hem. Under turen lades det in inslag av tältuppslagning och säkerhet om eld in allt 
eftersom då man ville undvika lektionstillfällen under turerna. 

 

Våran grundtanke har alltid varit att INTE dra in skolan, inte dra in skolarbetet i 
resorna utan de ska få vara det de är. Det ska vara trevligt och roligt och man ska få 
lära sig en massa praktiska saker och man ska lära sig att samarbeta. Man ska 
lixom svettsas samman och lära sig om allemansrätten och så vidare. – Lärare 3 

 

I turen ingick alltså teknik och säkerhet vid kajakpaddling. En av lärarna tog även med sig luftgevär och 
för dem som önskade prova skedde det även en genomgång i säkerhetstagande vid skytte. Syftet med 
turen var att eleverna skulle få prova på ytterligare moment inom friluftslivet och att det skulle vara 
en förberedande tur inför årskurs 8. Eleverna fick här ta ökat ansvar och planera mer med bland 
annat olika ansvarsgrupper.. Enligt lärarna handlade turen mycket om att testa sig själv enligt de 
intervjuade lärarna och övernattningen var viktigt för vidare progression. Gruppen fick chansen att 
lära känna varandra bättre och det var många samarbetsövningar under turen. Vid avslutad tur 
genomförde eleverna en reflektionsuppgift som lämnades in till läraren. Varje tur utvärderades av 
skolans friluftslivsgrupp. För årskurs 7 var det även aktuellt att sätta in två upplevelselektioner. Dessa 
skulle handla om att ta sig ut i naturen och laga mat eller bara vara. Tanken var att detta skulle öka 
vanan i naturen och det var moment som eleverna skulle uppskatta 

 

I årskurs 8 stegrades orienteringsundervisningen. Krav fanns nu på att eleverna skulle genomföra 
ett teoretiskt orienteringsprov som innehöll kartkunskap och vägvalsövningar. Detta år genomförde 
eleverna dessutom två stycken längre turer. Den första turen var med inslag av klättring, vandring 
och övernattning. Klättringen genomfördes under turen för första gången utomhus istället för på 
skolans klättervägg. Eleverna fick även chansen att prova på en valfri repellering på ungefär 10 meter. 
Övernattningen var i lite mer obekväm terräng och föräldrarna bjöds inte in till denna tur. Lärarna 
betonade klättringen lite mer samtidigt som eleverna fick en genomgång i vandringsteknik.  Eleverna 
förväntas här ha kommit så pass långt i kunskaper om eld och läger att några genomgångar inte var 
nödvändiga utan lärarna var en passiv hjälp.  

 

Andra turen innehöll en längre vandring, övernattning och nu även en kanotpaddling. I årskurs 7 var 
kajakpaddlingen frivillig men eftersom klassen nu var tvungna att använda sig av kanot som färdmedel 
för att nå sin övernattningspunkt hade eleverna inget alternativ. De problem som uppstått här kring 
elevernas säkerhet på vatten och simkunnigheter hade lösts genom att eleverna som upplevt 
situationen som obehaglig hade fått åka med ansvarige lärare. Skolans uppsatta mål är att eleverna 
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skall få grundläggande kunskaper och färdigheter inom teknikerna klättring, paddling, matlagning och 
övernattning samt sjukvård. Lärarna använde sedan samma bedömningsmatris (se bilaga) som för 
årskurs 7 och eleverna hade även samma reflektionsuppgift. 

 

I årskurs 9 går det åt ännu mer tid åt friluftslivsverksamheten. Turerna är återigen två stycken 
varav den första är med dubbel övernattning, längre vandring samt en repellering på 20 meter. L1 
menade att denna tur ställer högre krav på eleverna och de fick ökat ansvar att ta hand om packning, 
matlagning och tält. Turen var fysisk mer krävande men samtidigt anpassad för att alla elever ska 
kunna genomföra den. L1 belyste vikten av upplevelsen och utmaningen i denna tur. Under turen 
skedde även en mindre frågesportstävling med fokus på friluftsliv.  

 

Andra turen var lite av en examenstur för eleverna. Det handlade om att ta sig fram i vintermiljö med 
övernattning i en form av halvbivack. Till denna tur följde även vinterorientering och pulkdragning 
med. Vid övernattningen fick eleverna välja mellan att sova i en vedeldsstuga alternativt halvbivacken 
utomhus. Den grupp som valde det andra alternativet grävde upp en större grop där de lade ner en 
presenning som skydd mot väta. De satte sedan upp presseningar som skydd mot snöfall och vind 
men L3 ville belysa att det inte var särskilt skyddat. Vid denna tur tillkom genomgång vid övernattning 
utomhus på vintern och kläder. Gruppen fick även prova på att laga mat utomhus på vintern och 
smälta vatten att dricka om det behövdes. Turen avslutades med en reflektionsuppgift där eleven 
skulle skriva ungefär två sidor i dagboksform om sin upplevelse och det kom senare att användas i 
svenskan, något eleverna fick veta samtidigt som de fick uppgiften. Även här användes samma 
bedömningsmatris som tidigare. 

 

Friluftslivsverksamheten från årskurs 6-9 hade som mål att vara könsneutral. När L3 och 
L1 ser tillbaka upplevde lärarna att framför allt flickorna vågade prova på fler saker. De tog mer plats 
och även om det kanske inte är könsneutralt upplevde L1 att det hellre fick vara så att flickorna 
vågade mer än tvärtom. Under den senaste vinterturen hade till exempel 8 av 15 elever sovit 
utomhus varav alla flickor i klassen sov ute i snön. Eleverna upplevde också att det var lika för alla 
och det var könsneutralt. Ser man till dem problem som brukar uppstå har skolan haft lösningar på 
dessa. Vid kulturella skillnader har till exempel flickor fått dela tält med bara kvinnliga lärare och i 
vissa fall blivit upphämtade av föräldrar för att sedan komma tillbaka på morgonen. För elever som 
haft fysiska svårigheter hade det funnits möjligheter till avlastning, både genom andra elevers hjälp 
samt andra lärare. Samtidigt hade det aldrig funnits några problem med elever som t.ex. suttit i 
rullstol eller haft för stor nedsatt rörelseförmåga för att inte kunna delta på turen. De olika turerna 
var obligatoriska eftersom det låg inom ämnet Idrott och hälsa men för de elever som inte deltog 
under turerna på grund av sjukdom eller andra förhinder fanns det uppgifter om friluftsliv som 
handlade om planering av en tur. Eleven fick även gå i skolan som vanligt med parallellklassen. 

 

Sammanfattningsvis skedde det en progression genom årskurs 1-9. Något som var 
gemensamma faktorer för alla årskurser var att friluftsaktiviteter upptar en stor del av 
undervisningstillfällena. Vad som förändrades mest var att kunskapskraven förändrades för eleverna. 
Ser man till de yngre åldrarna låg annars utomhusvistelsens fokus på upplevelse och vana. När de 
sedan kom upp i årskurs 5 och 6 arbetade man fortfarande med upplevelse och vana men lade till 
mer kunskap om friluftsteknik och fokus på sammanhållning. För årskurs 7-9 utvecklades 
friluftsaktiviteterna ytterligare och får inslag av fler moment tack vare alla turer klasserna genomför. 
Från att ha varit med om utomhusdagar till utflykter och endagsturer hade nu skolan ordnat upp mer 
avancerade turer med övernattning och mer ansvar för eleverna. Fokus låg även här på färdigheter 
inom friluftstekniker samtidigt som man fortfarande vill bygga på klassens sammanhållning och skapa 
positiva upplevelser för eleverna. 
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6.5 Vilka verktyg ger skolan eleverna för att uppnå de kunskapsmål som 
Skolverket och de lokala kursplanerna har satt upp enligt lärare och elever? 
Från årskurs 1-9 hade lärarna konsekvent arbetat mot kursplanerna i Idrott och hälsa. Varje del av 
undervisningen kunde hänvisas till LGR 11, något som inte hade varit möjligt under LPF 94. Förutom 
LGR 11’s syfte, centrala innehåll och kunskapsmål lyfte skolan fram eget syfte och egna kunskapsmål 
för friluftslivsverksamheten (se bilaga). Kunskapsmålen var stegrande och skiljde sig åt från årskurs 7-
9.  

 

I de moment som genomförs för eleverna i årskurs 1-4 upplevde eleverna i årskurs 3 att de 
hanterade momenten. I orienteringen ansåg eleverna att de hade kunskaper om hur man skulle hålla 
kartan, läsa lättare tecken och väderstreck i naturen. Simningen övades flitigt med flera 
lektionstillfällen varje månad. Under dessa lektioner följde även kunskaper om badvett, säkerhet och 
hjälp in. ”Man ska inte hoppa in själv. Man ska slänga ut en livboj om man har någon. Man kan ta en pinne 
också…” hade en elev lärt sig till exempel. Fokus låg mycket på att skapa en positiv minnesbild under 
lektionerna i Idrott och hälsa. Skidåkning var ett moment där L2 upplevde att man kunde se en tydlig 
progression i kunskapsnivåer. Från att i årskurs 1 vara ganska problematiskt hade eleverna i årskurs 4 
betydligt högre färdighetsnivåer. Eleverna jag intervjuade hade även lättare kunskaper om 
allemansrätten. Kunskaper om naturen var inte i fokus under lektionerna i idrott och hälsa utan 
sköttes mest av andra ämnen i den mån klasslärarna själva bestämde. L2 menade dock att tack vare 
hans kunskaper om naturen kunde han fälla in vissa delar under lektionerna de var utomhus. 

 

Eleverna jag intervjuade i årskurs 6 ansåg att friluftslivet inte hade gett dem särskilt mycket. De 
hade övergripande kunskaper om orienteringen. På samma sätt som i tidigare årskurser gavs det 
möjligheter för eleverna att utveckla sina kunskaper inom simning, friidrott, skidor, skridskor och 
även orientering. På simlektionerna fick eleverna chansen att öva på badvett. Eftersom skolan inte 
genomförde isvaksbad valde man att öva på säkerhet i simhallen. Här fick eleverna testa på att ta sig 
upp för låtsasisblock med pikar. På samma sätt som i årskurs 3 hade eleverna lättare kunskaper om 
allemansrätten. Detta kändes dock mer som att elevernas kunskaper var grundade i sunt förnuft, till 
exempel att inte tälta på någon annans egendom. L3 menade att kunskaperna om att sätta upp tält 
och göra upp eld inte riktigt hade satt sig, något som eleverna höll med om. Eleverna fick ofta hjälp 
vid turerna med dessa saker. Kunskaperna om säkerhet vid paddlingen var lätta och de kunde inte 
återge något speciellt där. 

 

Eleverna i årskurs 9 upplevde att de hade goda kunskaper om friluftstekniker, överlevnadstekniker, 
friluftsaktiviteter och kunskap om att utföra säkert friluftsliv men de kom även ihåg att i årskurs 6 
hade de större problem med detta. Det var först i årskurs 8 och 9 som eleverna kände att de hade 
mer förtrogenhet till friluftsteknikerna. L3 menade att eleverna fick lite kunskaper inom väldigt många 
områden, något även eleverna i årskurs 9 höll med om. L1 trodde att de flesta eleverna skulle, om 
möjlighet gavs, kunna ta sig ut på en lättare tur i naturen utan problem och eleverna uppskattade 
själva att de skulle klara av det. Eleverna jag intervjuade ansåg att varje elev fick chans att utmana sig 
själva och även om några av de själva var sådana som ”bara gjorde det” hade de noterat andra elever 
som kommit stärkta ur en situation, till exempel vid repelleringen då eleverna skulle våga luta sig ut 
över en klippkant 20-30 meter högt upp i luften. Eleverna ansåg att de hade fått tillräckligt mycket tid 
till att träna på orienteringen men samtidigt som de hade grundläggande kunskaper om karta och 
kompass trodde de att det skulle vara svårt att hitta i okända miljöer. Ser man på de olika 
friluftslivsaktiviteter som genomfördes i den vanliga undervisningen upplevde elev nummer 3 och 4 att 
de såg detta som ett hjälpmedel till turerna. De trodde att det var där de lade grunden för att kunna 
genomföra de olika turerna som klasserna genomförde. 

 

Något som elev nummer 1 och 2 upplevde som negativt var dock att simundervisningen inte fick så 
stor plats under högstadiet. Alla elever på skolan hade inte läst där från årskurs 1 utan en del kunde 
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komma från andra skolor där simningen inte övades på lika mycket. Om en elev inte kunde simma vid 
årskurs 7 skulle den ha problem att hinna lära sig eftersom det var för lite undervisningstid, enligt 
eleverna. Samtidigt kände eleverna till att det fanns möjlighet att träna på simningen under två pass i 
veckan där eleverna hade tid för eget arbete. 

 
6.6 Vilka verktyg ger skolan eleverna för att utveckla en positiv inställning och 
möjligheten till ett livslångt lärande och intresse? 
Ser man på eleverna i årskurs 3 kunde man skönja en otrolig glädje med att vara utomhus. För 
eleverna var friluftsliv förknippat med utflykter med matlagning och lek, något som var väldigt 
uppskattat. En av eleverna var med i Scouterna och hade en liten annan uppfattning om friluftslivet 
dock. Han tyckte det var kul att skapa i naturen. Han byggde kojor och det var intressant att lära om 
naturen. ”Materialet (i skogen) känns som att det är det viktigaste att lära sig om. Att lära sig om träd och 
sånt”- Elev nummer 1, årskurs 3 

 

L2 menade att ett mål med undervisningen var att eleverna skulle få positiva minnesbilder av 
utomhusvistelse, något som noterades på elevernas entusiasm när de pratade om att vara ute. 
Utefritids och tävlingen Uteligan upplevde eleverna som väldigt positiv och de hade väldigt bra 
översikt över hur många poäng de hade samlat in.  L2 kunde även skönja en utveckling i färdigheter 
som sedan speglade sig i utvecklingen av intresse. Elever kunde ha problem med skidåkningen i 
årskurs 1 och det var då inte särskilt uppskattat. När eleverna i årskurs 3 och 4 hade utvecklats 
motoriskt och hanterade skidåkningen kunde L2 se hur mycket roligare eleverna hade det. Skolans 
planer att bygga två skidparker med teknikträning och lek i ett skulle förhoppningsvis öka elevernas 
intresse för att vara ute. Det absolut bästa med friluftsliv var dock alla eniga om att det var att få vara 
tillsammans. Ser man på elevernas bakgrund var utomhusvistelse frekvent förekommande i hemmet. 
En av eleverna var med i Scouterna samtidigt som hans familj ofta spenderade tid uppe i fjäll och åkte 
skidor. Även bland de andra eleverna var slalom, matlagning utomhus, skrana, skridskoåkning och 
längdskidåkning vanligt som aktiviteter med familjerna. Eleverna var vana att vara ute och trivdes 
utomhus. L2 noterade ofta hur skolans skidspår och hockeyplan frekvent användes under vintertid på 
helgerna. 

 

I årskurs 6 hade det skett en väldigt stor förändring i elevernas intresse av friluftsliv. De fyra elever 
som jag intervjuade hade inte någon gedigen bakgrund inom friluftsliv. Elev nummer 3 (den som var 
mest positiv till utomhusvistelse) hade en familj som var ute i skog och mark lite mer men bland de 
övriga var det inte särskilt förekommande med utomhusaktiviteter. Vanliga aktiviteter kunde vara 
promenader med hunden i skogen eller ibland en stugvistelse. Eleverna tyckte att friluftslivet var 
långtråkigt och att de skulle utföra friluftsliv i framtiden var inte aktuellt. Några elever var rädda för 
naturen och dess djur till och med. L3 var samtidigt övertygad om att jag hade fått se andra svar om 
jag hade valt fyra andra elever. Ser man till de aktiviteter som skolan hade utfört var det klättring och 
paddling som ansågs vara av häftig karaktär. Återigen var det bästa med friluftslivet möjligheten att få 
vara tillsammans. 

 

Eleverna i årskurs 9 hade inte särskilt stor erfarenhet av friluftsliv vid sidan om skolan. Promenader 
i skogen och fiske förekom visserligen men de hade inte haft familjer som hade varit ute särskilt 
mycket med dem. Eleverna visade dock ett helt annat intresse för friluftsliv än eleverna i årskurs 6. 
Elev nummer fyra i årskurs 9 berättade att hon hade haft en mer negativ inställning till friluftsliv 
tidigare men tyckte nu att det var kul. Eleverna hade många positiva minnesbilder från alla de olika 
turer de hade gjort med sina klasser. L1 och L3 kommer ihåg elever som inför turerna i årskurs 7 
hade varit nervösa men att de kunde se en viss nyfikenhet också. Efter att gjort första turen med 
klassen var det många elever som direkt kände ett sug efter nästa tur. Ofta var den nyligen 
genomförda turen samtalsämnet i en vecka efteråt. Eleverna kommer ihåg turerna där det låg mycket 
fokus på att vara tillsammans, att arbeta i grupp och stärka sammanhållningen i klassen. Detta hade 
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gett eleverna väldigt mycket och de upplevde att det bästa med turerna var just att få vara 
tillsammans. Alla elever tyckte att det var kul med dessa turer eftersom de fick lära känna varandra 
bättre. En flicka tyckte dessutom att det var kul att man fick lära känna andra elever i klassen som 
man vanligen inte umgicks med och man lärde känna varandra på nya sätt eftersom det var en 
annorlunda situation. 

 

Ja alltså det är ju kul. Fast jag tror det beror väldigt mycket på vilka man är med. Nu 
är ju vår klass bra så det är ju kul att vara ute med vår klass men det spelar ju stor 
roll vilka man är ute med. Men det är ju kul att komma bort från all elektronik och.. 
alltså.. som man lägger ju mer tid med klassen – Elev nummer 2, åk.9 

 

De övriga tre eleverna i årskurs 9 höll med om att det var väldigt kul att få vara tillsammans och 
klasserna fick bättre sammanhållning. Eleverna hade här inte samma uppfattning som i årskurs 6 då 
friluftsliv var något långtråkigt istället. Eleverna uppskattade att få komma bort ett tag och känna 
lugnet. Den bästa turen var enligt två av elever en tur i årskurs 8. Den beskrev på följande sätt: 

 

Det var sommar. Det var jätteskönt väder och sen var man som ute på vattnet. Det 
var som när man kom dit så hade man gjort allt man skulle göra. Det var som fritt 
och man fick bara vara med klassen. Och sen var det sommar och.. det var en bra 
tur. Det var skönt med upplevelsen att bara vara. Slappna av... – Elev nummer 2, 
åk.9  

 

Elev nummer 3 i årskurs 9 valde framför allt att belysa vikten av upplevelsen som väldigt viktig och 
väldigt lärorik. Han kände att han hade fått upp andra ögon för vad friluftsliv kunde vara, något han 
inte trodde att han skulle ha fått från sina föräldrar eftersom de inte var ute i naturen särskilt ofta. 
Han hade visserligen provat på att tälta i naturen tidigare men det var längesen och hade bara varit 
någon enstaka gång. Eleverna uppskattade väldigt mycket att de hade fått prova på så många olika 
moment av friluftslivet som de gjort. Elev nummer 1 nämnde hur positivt det nu var med friluftsliv 
och man fick lära sig mycket och erfarenheten var häftig. Friluftslivet hade blivit ganska häftigt bland 
eleverna. De vågade mer och ville utmana sig själv, speciellt vid klättringen. Elev nummer 3 hade till 
exempel inte genomfört varken reppilering eller klättring i årskurs 8 men i årskurs 9 hade han 
genomfört båda och kom stärkt ur situationen. Elev nummer fyra hade ramlat i vattnet med kanoten 
vid ett tillfälle och upplevde även att detta var lärorikt och en häftig erfarenhet att ha gått igenom. 
Eleverna trodde även att många andra kom stärkta ur situationerna. Eleverna uppskattade att man 
verkligen fick testa sig själv och kom ihåg tredagarsturen som utmanande men samtidigt häftig. De 
kom ihåg reppileringen och paddlingen som speciell eftersom det var så ovanligt. Om möjligheten 
gavs skulle klättringen och paddlingen genomföras senare i livet och alla var övertygade om att 
friluftsliv skulle vara något de skulle utöva i vuxen ålder också.  

 

De kände att de tack vare skolan hade fått väldigt många positiva minnesbilder och förstod hur viktigt 
det var för deras intresse att ha fått prova på alla olika aktiviteter. Eleverna som intervjuades i 
årskurs 9 hade inte särskilt mycket erfarenheter från friluftsliv och utevistelse med familjen.  Även om 
den vanliga friluftslivsundervisningen inte var överdrivet rolig kunde de inte påstå att de hade något 
negativt att säga om friluftsliv i skolan. De förstod också syftet med undervisningen men när det 
gällde friluftsliv som motionsform upplevde de att det fanns andra alternativ för just dem. 

7. ANALYS 
I det här avsnittet kommer jag analysera resultatet utifrån det jag tidigare presenterade i metoden 
samt bakgrunden. Jag har delat upp analysen i de frågeställningar som inledde mitt arbete för att skapa 
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en tydlig struktur. Jag har på samma sätt som i resultatet även försökt visa på en progression genom 
att visa styckeindela innehållet/kunskapen/intresset från årskurs 1-9 

 
7.1 Hur lägger man upp undervisning på en skola som har profil inom friluftsliv 
och utevistelse? 
Skolan jobbar tydligt mot att uppnå syftet, det centrala innehållet och de kunskapskrav som LGR 11 
har satt upp för friluftsliv och utevistelse från årskurs 1-9. Skolans syfte är att främja elevernas 
intresse att vara i naturen, utveckla samarbetsförmåga och respekt för varandra. Genom utevistelser 
ska dessutom eleven utveckla förmågan att vistas i utemijöer och naturen under olika årstider och 
förstå värdet av ett aktivt friluftsliv. Detta är något skolan har lyckats med om man ser till 
elevintervjuerna som belyser hur de i årskurs 9 upplever friluftsliv, vilken effekt det har haft på 
klassens sammanhållning och även vilka möjligheter skolan har gett eleverna för att genomföra ett 
mångsidigt friluftsliv. Ser man till det centrala innehållet som LGR 11 presenterar kan man tydligt se 
spår av alla punkter i skolans undervisning. Till viss mån utför skolan kanske för mycket till och med 
om man ser på resultatet. 

 

Eleverna i årskurs 1-4 upplever en utomhusundervisning som fokuserar väldigt mycket på upplevelse i 
ämnet Idrott och hälsa. L2 utför många friluftslivsaktiviteter och lekar utomhus där syftet ligger i att 
utveckla lite friluftslivstekniker men framför allt skapa positiva minnesbilder för eleverna inför 
kommande år. Skolan genomför en del lättare utflykter även utanför ämnet Idrott och hälsa. Någon 
form av uttalad utomhuspedagogik är i princip helt frånvarande i ämnet Idrott och hälsa. 
Friluftsaktiviteter blandas istället med utomhuspedagogik in i undervisningen, mycket tack vare 
lärarnas tidigare förvärvda kunskaper om naturen.  Här blir utomhuspedagogikens teori om att vara 
ett komplement till friluftslivets praktik verklighet när lärarna kombinerar kunskaper om natur i 
samband med utevistelsen. Skolan börjar alltså blanda in olika perspektiv på friluftslivsmotiv (Sandell, 
2007).  

 

I årskurs 5-6 utvecklas friluftsliv och utevistelse lite mer. Lektionsinnehållet är lite mer avancerat för 
eleverna och kunskapskraven inträder i årskurs 6 i enlighet med LGR 11. De lättare utflykterna blir 
lite svårare och det ligger mer fokus på grunderna inom friluftslivsteknik. Turerna blir lite längre och 
lärarna lägger även till nya moment av friluftslivsaktiviteter som liknar mer äventyrsaktiviteter såsom 
klättring och paddling. På samma sätt som tidigare årskurser fyller lärarnas kunskaper om naturen 
funktionen i den lilla utomhuspedagogiken som existerar i ämnet.  

 

Undervisningen för årskurs 7-9 blandar Öhmans (1999) olika perspektiv på friluftsliv och 
friluftslivsaktiviteter. Friluftslivet består av mer utvecklad friluftslivsteknik såsom eld, mat och tält 
samtidigt som turerna kräver mer utvecklade friluftslivsaktiviteter som klättring utomhus och 
reppilering. Sandell (2007) presenterar de olika friluftslivsstilarna dominerande, aktiv- och passiv 
anpassningsstil. Dominansstilen, som vanligtvis utförs under friluftslivsdagar, återkommer faktiskt inte 
under skolans undervisning förutom i form av skridskor eller skidåkning. Turerna är mer fokuserade 
på en aktiv anpassningsstil där vandring, paddling, klättring och turskidåkning är vanligare. Detta 
blandar skolan med en passiv anpassningsstil där tid ges till att bara vara i naturen, även om eleverna 
inte direkt utnyttjar naturen för fågelskådning. Skolan fokuserar gärna på att låta undervisningen vara 
en del i att använda naturen som ett medel (Sandell, 2007) för att producera kunskap och intresse. 
Genom att ta sig ut på turer och genomföra friluftslivsaktiviteter och ordinärt friluftsliv i större 
utsträckning anser skolan att man på så sätt kan skapa förutsättningar för lärande och intresse. Även 
om skolan även avsåg att använda naturen som ett mål i sig (ren upplevelse) verkade det inte som att 
eleverna var fullt mogna för att ta åt sig av detta, även om det fanns vissa spår av uppskattning. Den 
svenska definitionen av friluftsliv passar kanske inte så bra in på de vanliga friluftslivsaktiviteterna 
skolan genomför i undervisningen men den passar väldigt bra in på skolans turer. Skolan erbjuder 
vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att ge eleverna en chans att uppnå ett miljöombyte och ge 
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eleverna en naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling. Om man sedan ser till 
undervisningen som är fokuserad på mer friluftslivsaktiviteter kompletterar Nilssons (2011) tankar 
om att fysisk aktivitet i samband med naturupplevelser väldigt väl eftersom eleverna här får en chans 
att träna upp sin fysik i naturen och förhoppningsvis hitta stimuli i det också. Att fylla upp med de 
upplevelselektionerna som planerades för årskurs 7 skulle eventuellt fylla någon funktion inom 
utomhuspedagogik eftersom lektionerna skulle kunna erbjuda eleverna en chans av att lära i och av 
naturen beroende på hur läraren lägger upp undervisningstillfällena. 

 

Beedie (2000) diskuterar hur ekonomi är ett vanligt hinder för individer att genomföra friluftsliv, 
något skolan har löst genom att erbjuda möjligheter att låna t.ex. utrustning och även förlitat sig på 
att eleverna hade möjlighet att ordna själva via släkt och vänner. Ytterligare ett problem för 
friluftslivsundervisningen har varit organisatoriska problem som tid, storlek på grupper, ekonomi, 
utrymme samt närhet till natur och att lärarens trygghet i friluftsliv har påverkat val av innehåll 
(Backman, 2010. Lundvall & Meckbach,, 20008). Även dessa problem har skolan lyckats överkommas. 

 
7.2 Vilka verktyg ger skolan eleverna för att uppnå de kunskapsmål som 
Skolverket och de lokala kursplanerna har satt upp enligt lärare och elever? 
För eleverna i årskurs 1-4 gavs eleverna väldigt många chanser till att vara aktiva i utemiljöer. Ser man 
till skolans centrala innehåll (eleverna ska ges möjlighet att orientera sig i närmiljö med hjälp av enkla 
kartor, utveckla kunskap om allemansrättens grunder, utföra lekar och rörelse i natur- och utemiljö 
samt säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel vid natur- och utevistelser) har det 
getts utrymme för eleverna att utvecklas inom varje del och eleverna hade antingen kunskaper eller 
erfarenheter av innehållet. Även om utomhusvistelsen till viss del hade blivit mer attraktivt (möjligtvis 
på grund av att det var en tävling) fanns det ett intresse av att vara ute i skogen och lära sig. Man kan 
även koppla färdigheter inom friluftsliv till fritidsintresse samt Backmans (2010) teori om att 
föräldrarnas intressen påverkar eleverna väldigt mycket. Den elev som visade mest intresse av att lära 
av och om naturen var även den elev som hade varit aktiv inom Scoutrörelsen och hade en familj 
som var aktiva inom friluftslivsaktiviteter. Ser man till denne elevs uppväxt kan man tänka sig att 
elevens habitus hade blivit väldigt påverkat av sina föräldrars inställning till utevistelse.  Eleverna 
visade även att friluftsliv och utevistelse var något som var attraktivt för dem. Utomhusvistelse hade 
bland eleverna fått ett ganska högt symboliskt kapital för eleverna i årskurs 3, något som Uteligan 
hade tillfört med.  

 

Till skillnad från årskurs 3 hade eleverna som jag intervjuade i årskurs 6 inget större intresse av att 
vara utomhus. Det symboliska kapitalet hade förflyttats från att vara utomhus till dataspel eller 
liknande. I den gruppen jag intervjuade hade alla elever förutom en några utvecklade erfarenheter av 
friluftsliv och utevistelse. Elevernas habitus var säkerligen färgade av detta och L3 var övertygad att 
jag skulle kunna få andra svar än de jag fått av en annan elevgrupp. Här kunde jag dock se hur 
elevernas smak hade förändrats genom åren. Från i årskurs 3 se elever som var förälskade i 
utomhusvistelse till att i årskurs 6 se elever som kände en viss avsky mot samma aktiviteter. Det 
symboliska kapitalet för friluftsliv och utevistelse var helt enkelt väldigt lågt. Detta speglade sig även i 
elevernas kunskapsnivåer då eleverna, vid min intervju, inte visade sig ha några vidare kunskap om 
friluftslivteknikerna. I årskurs 6 inträder även kunskapskraven i LGR 11. Bedömningsgraden förändras 
från viss, till relativt god, till väl eller god när det gäller till exempel kunskap eller anpassning i olika 
moment. Eleverna visade dock inte på någon större trygghet i svaren när jag frågade om de hade 
kunskaper om allemansrätten och orienteringen.   

 

Ser man till elevernas svar i årskurs 9 kunde jag se en tydlig förändring i elevernas kunskapsnivåer. 
Förutom LGR 11’s kunskapsnivåer bedömdes även eleverna efter den lokala kursplan för friluftsliv 
och utevistelse där förtrogenhet i livet i naturen, tillämpning av allemansrätten och samarbetsförmåga 
belystes. Eleverna visade en helt annan förtrogenhet till kunskaperna som de förvärvat genom åren. 
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De var helt övertygade att de skulle kunna genomföra en lättare tur med övernattning själva när de 
hade genomfört alla turer i skolan. Lundvall (2011) beskriver hur viktigt det är att hitta rum för varje 
individ då eleven kan iscensätta sig i en lärandesituation och tack vare utbudet av friluftslivsaktiviteter 
och turer som skolan erbjöd fanns det en möjlighet för varje elev att hitta just detta rum. För 
eleverna i årskurs 9 var nu friluftsliv något som verkligen uppskattades. Kraeppelin (2011) diskuterar 
kring hur viktigt det är för elever att känna en trygghet och säkerhet i naturen. Skolan ger här ALLA 
elever en chans att lära och uppleva detta. Här kopplas familjens socioekonomiska standard bort och 
varje elev får möjlighet att utföra friluftsliv och friluftslivsaktiviteter som för vissa kan ses som väldigt 
avlägset. Grahn (1997) diskuterar även fördelen av stor del utomhusaktivitet och hur det gynnar 
elevernas koncentrationsförmåga och samarbetsförmåga, något som kan synas i annan undervisning. 
Ser man till de andra lärarna så har de möjligtvis förstått detta då de har sett vilken positiv effekt 
friluftslivsprofilen har gett den vanliga teoretiska ämnesundervisningen samt klassens sammanhållning. 

 

Friluftslivet hade fått ett helt annat symboliskt kapital för eleverna, något som kan ha påverkat 
elevernas vilja att sätta sig i en lärandesituation. Den undervisning som skedde i årskurs 8 och 9 
under turerna var i form av elevernas diskussioner mellan varandra. Lärandet skedde i en 
sociokulturell miljö där eleverna hjälpte varandra och lärandet skedde i samspel med varandra. Även 
om det inte fanns några inslag av lektionsundervisningen skedde på så sätt lärande indirekt. Trots att 
friluftsliv inte är inpräntats i elevernas habitus, påverkades kanske elevernas smak för friluftsliv och 
lärande tack vare turerna. Gällande elevernas kunskaper hade de gått från i årskurs 3 ha lite 
kännedom om naturen till i årskurs 6 utvecklats ytterligare för att sedan ha blommat ut under 
årskurs 8 och 9. Ser man på betygskriterierna går utvecklingen hand i hand med viss kunskap, till 
relativt god kunskap till i årskurs 9 ha god eller väl kunskap inom friluftsliv. 

 
7.3 Vilka verktyg ger skolan eleverna för att utveckla en positiv inställning och 
möjligheten till ett livslångt lärande och intresse? 
Ser man till eleverna i årskurs 3 fanns det en tydlig förkärlek till att vara utomhus och leka. Även om 
det inte fanns någon uttalad profil för årskurs 1-4 valde skolan att försöka vara ute så mycket som 
möjligt. Uteligan sågs som lite av en prestigetävling och även om eleverna möjligtvis inte tävlade 
direkt mot varandra uppfattade jag detta som att det skapade lite extra motivation. Eleverna som jag 
intervjuade i årskurs 3 hade alla föräldrar som var ute mycket på fritiden och detta kan eventuellt 
spegla sig i Backmans (2010) teorier om hur föräldrarnas intresse påverkar elevernas intresse. Ser 
man till dessa elevers habitus, smak och symboliskt kapital fanns det en koppling till familj och vänner. 
Eleverna var alla vana vid att vara utomhus och detta hade möjligtvis färgat deras habitus. Skolan 
skapade många positiva minnesbilder av utomhusaktiviteter och tillsammans med föräldrarnas 
utomhusvana hade eleverna skapat en smak för utevistelse, en smak som ännu inte hade haft 
möjlighet att förändras. Bland eleverna fanns det ett högt symboliskt kapital att vara ute också. 
Eleverna pratade väldigt öppet och positivt om friluftsliv mellan varandra och jag kunde uppleva att de 
hade som roligast när de fick vara utomhus tillsammans. Backman (2004) diskuterade även hur 
intressen inte är beroende av genetik utan det handlar om en effekt av tillägnelsearbete och 
lärprocess. Detta kan möjligtvis kopplas till L2’s notiser om hur elevernas utveckling inom t.ex. 
längdskidåkning där elevernas glädje gentemot skidåkningen förändrades i takt med elevernas 
utveckling av färdigheter. Återigen försökte skolan även ge eleverna fler rum (Lundvall, 2011) att lära 
(och utveckla intresse) genom att driva fram ett försök att bygga två olika skidlekparker i närhet till 
skolan. 

 

Ser man till eleverna som intervjuades i årskurs 6 hade inställningen till friluftsliv och utevistelse 
förändrats radikalt. Eleverna hade en negativ syn på utomhusaktiviteter och ansåg att det mesta var 
långtråkigt. Backman (2004) beskriver dock om hur äventyrsliknande friluftslivsaktiviteter kan skapa 
ett intresse och detta kunde man se lite utav. Klättring och paddling var de roligaste aktiviteterna de 
genomfört, även om det inte pratades allt för positivt om dessa heller. Ser man till elevernas 
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bakgrund var det bara en elev (Elever nr. 3) som antydde på litet större intresse för friluftsliv men 
eftersom han var ensam om detta blev hans röst inte lika hörd utan de övriga tre, med betydligt mer 
negativa synpunkter, visade sig tydligare. Detta visade också lite på i vilket symboliskt kapital friluftsliv 
och utevistelse hade för eleverna men speglade även elevernas habitus och smak. De skrattades rätt 
mycket åt friluftsliv och det fanns inget som var det minsta häftigt. Elevernas tidigare erfarenheter 
inom området speglade sig ganska tydligt också. Flickornas tidigare erfarenheter av naturmöten 
handlade om att gå ut med hundar alternativt ta en ridtur i skogen och det var precis detta som de 
trodde att de skulle fortsätta med i framtiden.  

 

I årskurs 9 hade inställningen förändrats till det positiva igen. De olika rum (Lundvall, 2011) som 
skolan hade kunnat erbjuda hade verkligen gett eleverna möjligheter att upptäcka och uppskatta 
friluftsliv på ett nytt sätt. Yttergren (2006) diskuterar hur friluftslivet hade sett som en lyx men när 
eleverna hade gått ut årskurs 9 hade alla blivit erbjudna denna lyx och det hade skapat en möjlighet 
för ett lärande och intresse. Även Svanström (2011) utvecklar hur sociokulturella faktorer kan 
begränsa människans utnyttjande av naturen, något skolan lyckades arbeta mot och gav alla elever 
med olika kulturella bakgrunder möjligheter att upptäcka friluftsliv.  

 

De olika äventyrliknande friluftslivaktiviteternas inverkan på elevernas intresse (Backman, 2004) hade 
visat sig. Förutom det faktum att eleverna uppskattade att få vara med varandra under turerna 
upplevde tre av fyra elever att friluftslivsaktiviteter som klättring och paddling hade varit det roligaste. 
Elev nummer 3 hade en lite mer gedigen bakgrund av friluftsliv med tältning, fiske och vistelse i 
utemiljöer och uppskattade upplevelsen av att bara vara väldigt mycket. Eleverna uppskattade alltså 
den aktiva anpassningsstilen (Sandel, 2007) mest och såg friluftslivaktiviteter som ett medel för att 
uppnå ett visst stimuli (t.ex. underhållning, och spänning). Samtidigt uppskattade de friluftsliv som ett 
mål i sig också. Även om det inte var det som eleverna fokuserade på uppskattade de möjligheterna 
att komma bort och bara vara. Ser man på elev nummer 3’s svar var det just friluftslivet som ett mål i 
sig som var det mest positiva.  

 

Lundvall (2011) beskriver hur friluftsliv bör utgå från ett egenvärde där eleven får chans att 
producera upplevelser, utveckla en identitet och öka elevernas medvetenhet om sociala värden, 
något som skolan hade lyckats med. Skolan hade lyckats påverka elevernas uppfattning om friluftsliv 
och vad det kunde handla om, möjligheter för elever att hitta nya intressen och utmana sig själv 
samtidigt som eleverna hade fått jobba i grupp med nya och gamla vänner och fått lära känna 
varandra på ett annat sätt. På sätt och vis hade eleverna omedvetet fått en uppfattning om delar av 
Tordssons (2007) idéer om vad ett naturmöte ska innehålla; nämligen förtrogenhet, frihet, glädje och 
trivsel i naturen. Eleverna kände sig lite mer hemma i naturen nu och kunde tänka sig vistas i naturen 
under några dagar. Eleverna hade även förstått att det fanns ett visst investeringsvärde i den 
bemärkelsen att friluftsliv var nyttigt för hälsan och det är nyttigt att prova på, även om de tyckte att 
det fanns bättre alternativ till motionsformer.   

 

Det symboliska kapitalet för friluftsliv och utevistelse hade blivit väldigt stort. Backman (2004) påstår 
att friluftsliv inte är särskilt häftigt bland elever men eleverna på denna skola upplevde att det var rätt 
häftigt att genomföra dessa turer och aktiviteter. Elevernas uppväxt och habitus påverkade säkert 
men tre av eleverna med familjer var inte särskilt aktiva inom utomhusaktiviteter. Det fanns 
visserligen en liten vana men den var inte särskilt utvecklad. Däremot hade elevernas smak för 
friluftsliv förändrats väldigt mycket. Två av eleverna kom ihåg hur det såg på friluftsliv i årskurs 6 och 
deras syn hade förändrats väldigt mycket. Genom möjligheten att pröva olika aktiviteter hade 
eleverna fått upp ögonen för vad friluftsliv kunde handla om och på så sätt förändrat smaken för 
momentet. Backmans (2010) teorier om hur föräldrarna påverkar elever kan man till viss del se här 
men detta visar även på hur viktig skolan är för intresset. Humberstone (2001) diskuterade även hur 
friluftsliv framför allt varit för män men på denna skola var det flickorna som hade varit väldigt aktiva 
och tagit för sig. Elevernas intresse för friluftsliv var tydligt och det var stort. 
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8. DISKUSSION 
Jag kommer här presentera mina diskussioner och slutsatser och icke-slutsatser. För att underlätta 
för läsaren har jag valt att dela in diskussionen i fyra delar; profilens organisation och syfte, hur skolan 
lägger upp sin undervisning, elevernas kunskaper samt elevernas intresse som kommer diskuteras en 
efter en. Även om det inte är en del av syftet att diskutera profilens organisation och syfte anser jag 
att det ger studien ett högre värde och skapar ett större intresse för profilen. Här belyses även 
svårigheter och eventuella lösningar som finns med profilens upplägg. Det är efter detta jag kommer 
gå in djupare på undervisningens upplägg, elevernas kunskaper samt elevernas intresse för friluftsliv 
och utevistelse.  

 

8.1 Organisation och profilens syfte 
Först och främst är valet av friluftslivsprofil väldigt intressant. Skolan har fokuserat på att 
undervisningen ska följa kursplanen för Idrott och hälsa. Friluftslivet har fått en större del av 
undervisningen och skolan har kapat ner något på bollspelsundervisningen, något som i vanliga fall tar 
väldigt stor plats i undervisning i idrott och hälsa (Sandahl, 2004 & NU-03, 2003). Detta tycker jag är 
väldigt intressant då jag anser att man kan ifrågasätta bollsporternas mängd och plats i undervisningen 
i det avseendet av vad som händer med klassen. Av egen erfarenhet innefattar bollspelsmomenten 
tävling och prestation, något som försvinner inom större delar av friluftsliv och utevistelse. Det 
återkommer till viss del under friluftslivsaktiviteter men jag är ganska övertygad att det inte sker i 
samma omfattning som inom bollspelsundervisning. När det blir ett tävlingsmoment förändras 
elevernas attityder och på grund av klassens spridning av förmågor är det lätt att det blir 
exkluderande och till och med utstötande i form av glåpord och utfrysning när det kommer till 
bollsport. Mitt resultat visar att många av eleverna anser sig saknar kunskap i yngre åldrar när det 
kommer till friluftsliv och utevistelse, något som innebär att de flesta är på samma kunskapsnivå. 
Trots den svenska traditionen av liv i naturen är det kunskaperna inte lika fördelade bland eleverna. 
När en grupp sedan ska ta sig från en punkt till en annan eller kanske slå upp ett tält innebär det att 
gruppen måste hjälpas åt för att uppnå målet, bland annat genom en diskussion mellan varandra. Det 
finns inte samma utrymme för den tävlingsinställning och ”vi-mot-dem”-känsla som bollsporter för 
med sig. På det sättet för friluftsliv och utevistelse med sig en mer positiv anda som i sin tur ger 
bättre sammanhållning i gruppen. Här generaliserar jag olika klasser väldigt mycket och det stämmer 
inte helt fullt ut men det som jag beskrivit inom bollspelsundervisningen har jag ofta sett och reagerat 
på, därav denna teori.  
 
Undervisningen hade även ett syfte att vara könsneutral, något som skolan till synes hade lyckats 
med. Ser man till bollsportsundervisning sker det en tydlig indelning mellan flickor och pojkar, bland 
annat på grund av de fysiska skillnader som finns mellan pojkar och flickor. Även om Humberstone 
(2011) menar att friluftsliv framför allt varit för män tror jag att detta försvinner till viss del inom 
friluftsliv och utevistelse. Även om det finns risker att det är t.ex. flickorna som lagar maten kan man 
arbeta mot traditionella könsmönster genom att antingen fördela sysslor inom gruppen eller där det 
behövs, poängtera att alla ska ta ansvar för olika delar och hoppas på att gruppen fördelar sysslorna 
på ett könsneutralt sätt. Om jag ser till egen erfarenhet är det ofta pojkarna som är mest aggressiva 
och högljudda i idrottssalen under bollspelsundervisning och det är ett fält där det är lätt för pojkarna 
att hävda sig själva. Ett behov att bekräfta sig själv och visa vad man går för kan leda, enligt mig, till 
dålig i stämning i gruppen. Här finns det dessutom en större vana och en trygghet när man rör sig i 
salen, något som underlättar möjliggörandet att göra sig hörd. Denna trygghet finns inte i samma 
utsträckning inom friluftsliv och utevistelse. Mitt resultat visar på att det är flickor som lättare tar för 
sig och pojkarna som tar ett litet steg bakåt. Pojkarna känner eventuellt inte samma trygghetskänsla i 
naturen och kan därför inte hävda sig på samma sätt, något som kan leda till att flickorna lättare vågar 
ta för sig. På så sätt har undervisningen även gynnat flickorna men samtidigt måste man ställa sig 
frågan om skolan har gjort något fel då pojkarna inte vågar ta för sig och vad det kan bero på. 
Handlar det om att eleverna inte riktigt vågar och när en inte vågar följer då den stora gruppen med? 
Går det att höja och sänka det symboliska kapitalet så snabbt inom en grupp? 
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Skolan i Sverige ska även vara kostnadsfri för eleverna. Att skolan har lyckats driva igenom en profil 
som kostar en hel del pengar är av den anledningen imponerande. Karppinen (2012) visar hur 
äventyrsprogrammen mest synliga och framträdande resultat har varit att man har kunnat se 
förändringar i individens utveckling, men skolan har även kunnat se en positiv effekt på gruppens 
utveckling. Skolan har lyckats skapa ett samarbete mellan de olika ämnena eftersom lärarna på skolan 
har förstått vilken positiv effekt friluftslivsprofilen har skapat för klassens samanhållning, något som i 
sin tur påverkar elevernas samarbete i grupp och lärande. Därför verkar det ha varit lättare att 
motivera varför skolan har lagt ner mer pengar på profilen. Beedie (2000) menar även att framför allt 
ekonomiska resurser ofta skjuts fram som ett huvudsakligt motiv till varför elever har svårt att delta i 
utomhusaktiviteter men genom att erbjuda utrustning till de som behöver samt hjälp hemifrån har 
skolan lyckats få med alla i undervisningen. Visserligen ska det inte finnas ett krav på att eleverna ska 
behöva ta med sig något hemifrån och det skulle vara intressant att se hur skolan skulle lösa ett 
problem där elevgrupperna inte har lyckats få med sig alla delar av utrustningen. De organisatoriska 
problemen som storlek på grupper, ekonomi, utrymme samt närhet till natur och lärarnas trygghet i 
naturen, något som ofta speglar undervisningsinnehållet (Backman, 2010. Lundvall & Meckbach, 2008) 
var inte några problem. Detta tyder på ett gediget samarbete mellan de olika ämneslärarna och 
friluftslivsgruppen och kräver fullt stöd från skolan. Frågan är om det skulle gå att genomföra utan 
detta stöd? Vad händer när ett lärarlag sätter sig emot detta och anser att pengar till deras ämne är 
viktigare än profilen? Nu verkar skolan arbeta åt samma håll men om det förändras kan det eventuellt 
skäras ner på budgeten samt minska möjligheterna att få med klasslärarna på turerna. Något som är 
av absoluta vikt här är i alla fall hur skolans modell visar på hur en skola genom gediget samarbete 
och uppoffringar har lyckats skapa en meningsfull undervisning i friluftsliv och utevistelse. 

 

Ett problem som skolan hade var att det inte fanns någon eventuell lösning för elever som hade 
rörelsehinder (t.ex. rullstolsbunden). Skolan hade jobbat med profilen i ungefär åtta-nio år men hade 
inte stött på något liknande problem. Inkluderingen av flickor, pojkar, elever med kulturella skillnader 
och till viss del fysiskt handikapp hade skolan löst men det saknades här en hanteringsplan. Skulle det 
gå att göra om turerna? Skulle majoriteten av klassen mista undervisningsformen för att klassen skulle 
anpassas efter en elev eller skulle skolan behöva sätta upp en individuell handlingsplan för eleven? Hur 
inkluderande är det? 

 

8.2 Hur skolan lägger upp sin undervisning? 
Ser man till själva undervisningens upplägg ser man tydligt en progression från årskurs 1-9. Fokus låg i 
tidigare ålder på upplevelse och skapa en glädje av att vara i naturen. Årskurs 5-6 började fokusera 
lite mer på friluftstekniker och vana i naturen samtidigt som friluftsaktiviteterna fick lite mer plats. 
Årskurs 7-9 fokuserade sedan på att sätta ihop upplevelse, friluftslivstekniker och 
friluftslivsaktiviteter. Det är en ganska tydlig progression som enligt mig känns väldigt genomtänkt. 
Alla aktiviteter, delmoment inom friluftstekniker och turerna bygger på varandra och bygger 
framförallt ihop varandra och det bildar en struktur i arbetet kring friluftsliv och utevistelse. Om man 
vill se turerna som det som utmärker profilen kan då se den ordinära friluftslivsundervisning som en 
grund till turerna. Genom undervisning lärde sig eleverna genom åren att orientera, åka skidor, 
simma, hantera nödsituationer vid vatten samt klättring. Dessa är alla moment som eleverna var 
tvungna att hantera vid turerna. På så sätt skapar skolan en röd tråd och kan bygga sin profil utifrån 
kursplanen för Idrott och hälsa. Tack vare en tydlig progression i undervisning har eleverna även fått 
chansen att utveckla sina kunskaper inom de olika delarna. Sandell (2007) diskuterar även 
friluftslivsmotiv. Genom denna röda tråd går det att skapa en bättre förståelse (motiv) till varför den 
vanliga undervisningen är utformad som den är för eleverna. Även om eleverna kanske inte förstår 
varför de måste åka skidor i årskurs 7 så är jag övertygad att de förstår varför i årskurs 9 efter dem 
har varit ute på vinterturen och har haft användning av sina kunskaper. Två av eleverna i årskurs 9 
hade förstått det här sambandet mellan undervisningen i skolan tillsammans med turerna och tack 
vare det förstod de vikten av den vanliga undervisningen också. Om lärarna skulle utveckla detta 
perspektiv jag tror lärarna skulle ha lättare att få elever som var mer mottagliga till vanligt friluftsliv. 
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Skulle det dessutom gå att be en elev i årskurs 9 skriva någon form av ett brev till elever i årskurs 6 
där de berättar vad som väntar dem? Skulle detta höja elevernas inställning till att lära ett snäpp till? 

 

Själva innehållet för friluftsliv och utevistelse fokuserade alltså mycket på upplevelse i tidigare åldrar 
men, förutom turerna, dominerades undervisningen under senare år av framför allt 
friluftslivsaktiviteter som orientering, skidåkning, skridskor och simning m.fl. Friluftslivstekniker tog 
lite mer plats men utomhuspedagogiken lämnades helt utanför undervisningsinnehållet. Den delen av 
friluftsliv och utevistelse som svarade för utomhuspedagogiken var den kompletterande kunskapen 
lärande besatt och delade med sig av under turerna. Backman (2010) anser att undervisningsinnehåll 
av växter djur, matlagning m.m. skulle utveckla friluftslivet i skolan och även om jag har förståelse för 
att skolan vill lämna undervisningstillfällen utanför turerna så skulle jag själv vilja lägga in lite fler 
moment av utomhuspedagogik i turerna för att utveckla sammanhanget av friluftsliv och naturens 
krafter. Jag tror att många elever skulle tycka att det var rätt häftigt att känna till lite av vad som är 
ätbart i skogen och annat som skulle sätta friluftslivet i ett större perspektiv, speciellt när de fått en 
till viss trygghet till att vara i naturen. Jag tror det skulle vara lättare för eleverna att ta åt sig 
kunskaperna. Sätter man in kunskapen om naturen enbart i ämnet biologi tror jag att skolan tappar 
några elever eftersom ämnet möjligtvis inte har hög status och metoden att gå ut en lektion och sen 
in igen inte ger samma effekt som när eleverna har varit ute på tur i mer än en dag. Sätter skolan 
däremot in mer kunskaper i en situation där eleverna redan har en positiv inställning (under turer 
alltså) tror jag att det kan ge en mer positiv effekt. Jag tror dock inte på att lämna ute fysiska aktivitet 
som eleverna får under lektionstid i syfte för att vandra i skogen och lära under en lektion då 
eleverna behöver röra på sig. På något sätt måsta man försöka finna tid till både teori och praktik och 
inte utesluta den ena eller andra.  

 

De elever som intervjuades klarade alla av kunskapsmålet i simning men de lade fram något som var 
av stor vikt: läggs det ner tillräckligt mycket tid på simningen i skolan? Elever som kommer från andra 
skolor där de inte har haft lika mycket simning eller flyktingbarn som inte har simmat tidigare, hur 
löser skolan det problemet? Det var intressant att skolan gav eleverna två tillfällen i veckan för 
eleverna att öva på det ämne som de hade mycket i just då alternativt problem med. Frågan är dock 
hur skolan löser det med en elev som behöver lära sig simma för att få sitt grundskolebetyg godkänd. 
Finns det tid för att en lärare på skolan ska ha individuell simundervisning med denna elev? Behöver 
skolan lägga in fler simlektioner under den vanliga undervisningen i idrott och hälsa för att försäkra 
sig om att alla elever klarar av kunskapsmålet? En annan del av simundervisningen är att hantera 
nödsituationer i vatten i olika årstider. Skolan har lyckats få med räddning i simhallen men frågan är 
om de inte bör sätta in en dag för att eleverna ska få chansen att prova bada isvak. Eleverna skulle få 
ytterligare möjligheter att utveckla förståelse och kunskaper om dessa situationer och känslan att 
bada i väldigt kallt vatten är något som är svårt att beskriva. Sedan är detta även en chans för 
eleverna att testa sina egna gränser och utvecklas både som grupp och individuellt. 

 

Lundvall (2011) påstår att det som styrt undervisning påverkas av lärarens eget habitus och idrottsliga 
bakgrund och det visade sig tydligen på denna skola. Utan initiativ från lärarna i idrott och hälsa samt 
friluftslivsgruppen hade det inte varit genomförbart. Detta påstående är kanske inte konstigt med 
tanke på att en lärare som är osäker på att undervisa i naturen skulle ha svårt att undervisa i naturen. 
Just därför är det viktigt med denna styrka som finns i friluftslivsgruppen. Frågan är varför det inte har 
tillkommit en friluftslivsgrupp även för de yngre åldrarna. Grahns (1997) studie visade att barn som är 
ute mycket lär bättre och även om skolan hade en del utomhusundervisning berodde det på 
klasslärarnas vana och intresse också. Detta kunde leda till att alla elever eventuellt inte fick den 
undervisning som möjligtvis skulle förbättra elevernas inlärningsförmåga. Att tillsätta en 
friluftslivsgrupp redan i lågstadiet skulle möjligtvis innebära att eleverna skapade en mer positiv bild 
till friluftsliv och kunskaper vilket skulle kunna leda till mer avancerade turer i högstadiet och 
möjligtvis nå en ännu högre kunskapsnivå. Detta skulle även kunna leda till en ännu tydligare röd tråd 
samtidigt som det har skulle finnas risker, något som diskuteras senare i texten. 
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8.3 Elevernas kunskaper 
Ser man till progressionen av kunskaper inom friluftsliv och utevistelse så är den ganska tydligt. 
Eleverna går från att i årskurs 3 ha vissa grundläggande kunskaper om naturen men de har relativt 
nyligen blivit introducerade till orientering och simning. Huruvida de hanterade dessa moment lade 
jag inte ner någon större vikt vid då undervisningen framför allt fokuserade på upplevelse och vana. 
För årskurs 6 tillkom kunskapskraven och eleverna som jag intervjuade saknade relevanta kunskaper 
kring orientering och allemansrätten. Jag tror dock att detta speglade elevernas intresse för friluftsliv 
samt det symboliska kapitalet som fanns i gruppen och vid ett annat urval av elever hade jag möjligtvis 
fått en mer sanningsenlig bild av elevernas kunskaper som speglade undervisningen innehåll. Frågan är 
sedan hur man skulle kunna förbättra dessa elevers kunskaper. Vad skulle skolan kunna genomföra 
för aktiviteter för att väcka elevernas intresse och i sin tur skapa bättre förutsättningar för kunskap? 
Kanske förtydligande av den röda tråden genom att införa en friluftslivsgrupp i låg- och mellanstadiet 
skulle hjälpa? Dessa elever hade ännu inte genomfört någon mer avancerad tur och kanske kommer 
det med tiden och det handlar mer om en mognadsprocess? På något sätt måste man finna sätt att 
förbättra de mindre intresserades kunskaper av friluftsliv också. Även om det är intressant att se en 
utveckling i kunskaperna hos eleverna från årskurs 1-9 är jag även intresserad av produkten av 
profilen och av den anledningen har de kunskaper som eleverna i årskurs 9 besitter varit av allra 
största intresse.  

 

De två grupperna jag intervjuade i årskurs 9 besatt alla goda kunskaper inom friluftsliv och utevistelse. 
De hanterade friluftstekniker som matlagning, lägeruppsättning och nödhjälp samtidigt som de hade 
visat att de också hanterade kajak- och kanotpaddling, klättring, reppilering , en längre vandring med 
packning och skidåkning med packning. De uppfyllde även kunskapskraven för simning och till större 
del orientering. Gällande orienteringen hade de dock goda kunskaper och även om de inte trodde att 
de skulle finna i okänd natur så är jag ganska säker att om de hade gett det ett seriöst försök skulle 
de nog lyckas. Något som var viktigt för lärandet för eleverna var chansen att lära i en sociokulturell 
miljö (Säljö, 2010). De fick under turerna möjligheten att samarbeta och föra en dialog mellan 
varandra där det behövdes. På så sätt kunde de dela med sig och komplettera varandras kunskaper 
och på så sätt utveckla dessa. På detta sätt skapar även lärarna en möjlighet för eleverna att utveckla 
kommunikationen mellan varandra och tillsammans med att eleverna lär känna varandra bättre tror 
jag att det är det som skapar positiva förändringar i klassrumsundervisningen. Vid grupparbeten lär 
det vara väldigt givande också då eleverna även lär känna varandra bättre. 

 

Tack vare att man skapar förtrogenhet i naturen, den där känslan av frihet, glädje och trivsel 
(Tordsson, 2007) tror jag att skolan hade skapat förutsättningar för eleverna att lära i ett livslångt 
perspektiv, något som Lundvall (2011) påstår är viktigt för att främja den hälsosamma aspekten av 
friluftsliv. Eleverna förstod de positiva effekterna friluftsliv och utevistelse hade men när de skulle 
utföra fysisk aktivitet för att främja hälsan trodde de att de skulle använda sig av andra metoder. 
Samtidigt är de idag unga och tack vare de kunskaper de har förvärvat tillsammans med de positiva 
upplevelser de haft är jag ganska övertygad att när de kommit upp till en viss ålder och allt mer 
känner behov av ett miljöombyte så finns kunskapen och vetskapen om vad naturmöten kan innebära 
för hälsan. Även färdigheter inom skidåkning och skridskor har det skapats förutsättningar för och 
om dessa elever har närhet till natur i framtiden tror jag det finns goda chanser till att de tar sig ut, 
antingen själva eller med familjen. Detta tror jag samtidigt skulle kunna belysas än mer i 
undervisningen. Effekten av aktiviteten (träningen) som de utför skulle kanske få upp ögonen för fler 
fördelar i arbetet mot bättre hälsa, både fysisk, psykisk och social. Eleverna skulle kunna utveckla mer 
kunskaper om friluftsliv som ett mål och ett medel (Sandell, 2007) och dess investeringsvärde samt 
egenvärde (Engström, 1999) för att skapa mer reflektion och sätta det i större perspektiv samt skapa 
en djupare förståelse hur man kan använda sig av friluftsliv. 

 

Eftersom alla elever har fått ta del i undervisning innebär detta även att elever som kommer från 
sämre socioekonomiska förhållande eller har en annan kulturell bakgrund ges möjlighet att se vad 
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svenskt friluftsliv kan innehålla. För de skolor som genomför alla de typiska friluftslivsundervisningarna 
utan att sätta in det i ett större perspektiv riskerar att tappa dessa elever eftersom de inte förstår 
helheten och inte heller skulle ges möjligheten att genomföra aktiviteterna med familj eller vänner. På 
detta sätt blir undervisning inkluderande samtidigt som det även kan få en exkluderande effekt om 
elever från dessa förhållanden tänker att ”det här är ändå inte för mig” eller ”det här har vi ändå inte 
råd med”. Samtidigt anser jag att den övervägande positiva effekten av arbetet väger över. Eftersom 
undervisningen dessutom ska vara könsneutral innebär det att man måste jobba mot de traditionella 
könsmönster som finns och detta gör man genom att bland annat belysa dessa. På detta sätt bildar 
man även kunskaper hos eleverna om de traditionella könsmönster som finns i samhället och kan på 
sätt motverka dessa.  

 
8.4 Elevernas intresse 
Det är väldigt intressant att se hur elevernas intresse förändras i takt med årskurserna och trots vissa 
negativa åsikter i vissa åldrar har arbetet kring profilen visat sig väldigt positivt i slutändan. Backman 
(2004) tar upp hur tillägnelsearbete och lärprocessen har för betydelse för att utveckla en individs 
intresse. Tack vare skolans profil och utbud ges eleverna chans att utveckla detta intresse och det har 
klart och tydligt gett resultat. Chansen att öka detta intresse skulle också möjliggöras om en 
friluftslivsgrupp skulle påbörja redan i tidigare åldrar. Man skulle visserligen kunna ställa sig frågan om 
eleverna skulle bli less på ett sådant upplägg i längden och självklart måste skolan se över eventuella 
negativa följder av det. Risken finns trots allt att det inte blir lika speciellt eftersom det genomförs 
över en längre tid. På något sätt måste skolan då hitta möjligen mer avancerade turer för att fortsatt 
hålla uppe intresset. Det som händer med eleverna på högstadiet tror jag trots allt har mycket att 
göra med att det är väldigt speciellt att få åka iväg på dessa turer. Sen skulle man kunna diskutera om 
området friluftsliv och utevistelse skulle bli det nya bollspelet där eleverna känner sig så pass trygga 
att det skulle ske en liknande form av bekräftelsebehov här istället? Att det blir friluftsliv och 
utevistelse som tar över den rollen? Skulle det gå även om man lämnade ute tävlingsmoment? Frågan 
är hur skolan ska skulle kunna lämna ute tävlingsmoment då det krävs att göra friluftsliv och 
utevistelse attraktivt för eleverna för att kunna hålla uppe intresset och eleverna gillar i regel trots 
allt tävlingar. 

 

Ser man till årskurs 6 negativa bilder av friluftsliv och utevistelse är detta kanske inte någon större 
chock. Eleverna i den åldern har generellt sätt en mer negativ inställning till vissa aktiviteter, av egen 
erfarenhet speciellt de som de är vana vid. Risken skulle alltså finnas att de har tagit en negativ 
inställning till friluftsliv och utevistelse som i sin tur blir svårare att förändra under högstadiet. Det är 
hur som helst väldigt spännande att se hur elevernas negativa inställning förändras med tiden. Det 
motståndet mot naturmöten, som även jag upplevde, förändras allt eftersom och skolan har tack vare 
profilen gett eleverna en möjlighet att förändra sina uppfattningar. 

 

Eleverna i årskurs 3 och 9 uppskattade friluftslivet medan eleverna i årskurs 6 inte upplevde på 
samma sätt och man skulle kunna ställa sig frågan varför. Elever i årskurs 3 har en tendens att 
uppskatta i princip allt och rörelse för dem är kul. När eleverna har kommit till årskurs 6 har de 
förändrats och även om man ska undvika att generalisera finns det en mer negativ inställning som är 
lätt att inta. Om man ser på resultatet bör man dessutom beakta att eleverna inte fått uppleva 
turerna än. Eleverna i årskurs 9 har haft chansen att utvecklas inom profilen och fått prova på alla 
olika former av friluftsliv och tack vare den positiva upplevelsen hade det givits ett högt symboliska 
kapital där eleverna hade tagit en mer positiv inställning till friluftsliv och utevistelse. Vad eleverna i 
årskurs 6 inställning kan bero på kan vara puberteten och elevernas sökning efter att skapa sin egen 
identitet men här kan jag inte ge ett direkt svar då det skulle behöva göras en djupare undersökning. 
Kan det ha något att göra med skolans upplägg? Lättare är det att ge en förklaring till årskurs 9 
inställning då de har fått möjlighet att pröva på allt skolan arrangerar. Självklart är det även intressant 
att se hur habitus påverkar elevernas intresse. Det fanns en koppling mellan elever som hade mindre 
erfarenheter och elever med mer erfarenheter och deras inställning, något som visar även på 
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föräldrarnas ansvar mot eleverna. Föräldrar som ger sina barn möjlighet att prova på och utveckla 
fler intressen har möjligtvis lättare att utveckla en mer positiv inställning till skolans aktiviteter. I 
enlighet med Backman (2010) är jag övertygad att intresse skapas av kontinuerliga upplevelser från 
naturen under uppväxten och oftast inte av några enstaka lektioner. Därför är det än viktigare att 
eleverna får pröva många aktiviteter och att det sker frekvent. Det är på detta sätt elevernas smak 
ges möjlighet att förändras, något skolan har i uppdrag att möjliggöra.  

 

Det är intressant att se hur skolans val av aktiviteter har för påverkan på elevernas intresse. 
Utomhusövernattning, klättring, paddling och skidåkning på fjäll kan alla ses som rätt spännande 
aktiviteter. Backman (2010) menade att dessa typer av aktiviteter var lättare att göra mer attraktiva 
för elever och det var i detta fall ganska rätt då klättring och paddlingen var det roligaste eleverna i 
årskurs 9 hade genomfört. Problemet kvarstår dock att de även är mer svårtillgängliga för elever. 
Backmans rapport från 2004 visar att de aktiviteter som genomförs mest frekvent är de som är 
närmast till hands och just klättring och paddling är aktiviteter som kräver mer utrustning och finns 
längre bort. Det är alltså inte aktiviteter som eleverna lätt kan genomföra själva utan det krävs hjälp, 
eventuellt av föräldrar. Kan man på något sätt hitta aktiviteter för eleverna som är attraktiva men 
fortfarande är lättillgängliga för eleverna att genomföra i närområdet? Samtidigt kan man använda sig 
av Bischoff & Mytting (1999) som visar att det finns studier på att de aktiviteter som bedrivs som 
barn ofta är de aktiviteter som tas upp i vuxen ålder och ser man till denna studie lägger skolan en 
väldigt fin grund till fortsatt utförande av friluftsliv och utevistelse. Samtidigt var dessa moment alla en 
del av ett mer utvecklat och större friluftsliv och bör därför fortfarande genomföras. 
 

8.5 Sammanfattning 
Arbetet kring denna profil är byggt på erfarenhet och samarbete och är väl genomtänkt. Det har gett 
eleverna bättre kunskaper om friluftsliv och utevistelse samtidigt som det har påverkat elevernas 
intresse väldigt positivt. Tack vare denna profil är jag övertygad att skolan har lyckats väcka elevernas 
intresse för lärande för livet i naturen. Eleverna har utvecklat förmågan att vistas i utemiljöer och 
naturen under olika årstider och utvecklat förståelse för värdet av aktivt friluftsliv. Det är väldigt 
intressant att se hur inställningarna har förändrats från årskurs 6 till årskurs 9. Jag uppskattar att 
skolan försöker arbeta med en röd tråd genom hela skolgången och även om den skulle kunna 
utvecklas så kan det hända att det finns risker med det. Det har varit spännande att se en progression 
av undervisningsmetoder, kunskaper och intresse och jag är övertygad om att denna modell skulle 
vara överförbar på en del andra skolor och även där ge en positiv effekt. Något jag inte hade 
förväntat mig inför arbetet var vilken positiv effekt undervisningen hade på klassens sammanhållning, 
något som gav modellen extra tyngd. Något som skulle vara intressant att se är självklart att utveckla 
storleken på arbetet och följa upp eleverna i senare år. Det hade varit spännande att se om dessa 
elevers inställning hade förändrats eller om eleverna i årskurs 9 själva hade åkt ut på en tur med ett 
kompisgäng eventuellt familjen. Att även se hur dessa elever sedan har klarat sig på gymnasiet skulle 
visa hur effektivt arbetet var. Det skulle även vara intressant att se hur kunskapsnivåerna skiljer sig 
från andra skolor och möjligtvis jämföra undervisningsmetoder och leta efter olikheter och se vilka 
fördelar och nackdelar som finns. Sen kan man ställa sig frågan om denna modell skulle vara aktuell 
vid en skola i inlandet där denna typ friluftsliv och utevistelse är vanligare och eleverna, i större 
utsträckning, är uppvuxna med samma aktiviteter denna skola erbjuder. Hur speciellt ses detta som 
då? Vad skulle man kunna utveckla där istället? Skulle det här fungera med en innerstadsskola, en 
skola som har elever där fler har en annan kulturell bakgrund eller en skola som inte har samma 
ekonomiska möjligheter? 

 

Jag har under denna studie sökt efter material eller forskning som visar på olika modeller för 
undervisning inom friluftsliv och utevistelse, utan att egentligen har funnit något i dess slag. Min studie 
visar på hur ett undervisningsupplägg med en tydlig progression som tack vare ett 
ämnesövergripande samarbete med stöd från ledningen, lösningar på tid, materiella och ekonomiska 
problem samt engagerade lärare har lyckats skapa en meningsfull undervisning där elever har 



E R R O R !  S T Y L E  N O T  D E F I N E D .  

36 
 

utvecklat intresse, kunskaper och samarbete. Skolan har visat hur de har knytt ihop den vanliga 
friluftslivsundervisning som sker i den svenska skolan med något som ger denna mening i ett större 
perspektiv för eleverna. De har även visat på en modell som ger elever möjligheter att till fullo 
genomföra vad kursplanerna visar för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse.  

 

Om det hade getts mer tid skulle fler intervjuer genomföras för att skapa en högre validitet och 
reliabilitet i arbetet. Jag hade även velat undersöka hur en annan elevgrupp i årskurs 6 för att se om 
eleverna jag intervjuade verkligen kan motsvara vad majoriteten i årskursen hade svarat. Här fallerar 
studien lite och det är något som hade kunnat förändra mitt resultat och genom det delar av mitt 
arbete. I sin helhet tror jag dock att elevintervjuerna och lärarintervjuerna kan svara för majoriteten 
och det har varit väldigt spännande att ta del av många individers olika perspektiv.  
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10. BILAGOR 
10. 1. Intervju till lärare för årskurs 1-4. 
Vad har du för utbildning? 
Hur stor del av utbildningen uppskattar du att ni hade i undervisningsmomentet friliuftsliv? 
 
Hur länge har du jobbat som idrott och hälsa-lärare? 
Hur länge har du jobbat på denna skola? 
 
Skolan har valt att skapa en friluftslivsprofil på denna skola. Vad skulle du vilja påstå är syftet med 
detta projekt? 
Hur upplever du att detta projekt stöds av övrig personal på skolan?  
 
Har friluftslivprofilen på något sätt förändrat skolans attraktivitet? 
 
Ser du någon skillnad på utomhuspedagogik, friluftsliv och friluftsaktiviteter?  

-‐ Tar allt plats i undervisningen i skolan? 
-‐ Hur? 
-‐ Vad skulle kunna vara extra viktigt för yngre elever? 

 
Är det någon skillnad på friluftsliv i skolan och på fritiden? 
 
Hur ser din egen bakgrund ut när det gäller friluftsliv?  

-‐ Intresse, kunskap? Uppväxt? 
 

Har det här speglat ditt val av undervisning tror du? På vilket sätt? 
 
Hur motiverar ni friluftsliv och utevistelse i undervisningen för eleverna? 
 
Vad ingår i undervisningen friluftsliv och utevistelse? 

-‐ Har ni samma timantal undervisning i friluftsliv och utevistelse från årskurs 1-4? 
-‐ Hur många timmar per termin läser eleverna om friluftsliv? 

 
Du undervisar i årskurs 1-4 och får kanske inte göra dessa större turer som eleverna i högstadiet 
gör. Hur speglar sig profilen som skolan har i de yngre åldrarna i undervisningen?  
 
Vad består undervisning i friluftsliv och utevistelse utav för elever i årskurs 1? 
Vad består undervisning i friluftsliv och utevistelse utav för elever i årskurs 3? 
 
Hur skulle du vilja beskriva utvecklingen i undervisningen från årskurs 1-4? 

-‐ Vilka moment utvecklas? 
-‐ Läggs några moment till? 

 
LGR 11 skriver att det centrala innehållet från årskurs 1-3 ska vara: 
• Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. 
• Lekar och rörelse i natur och utemiljö. 
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• Allemansrättens grunder.  
• Säkerhet och hänsynstagande I samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser 
 
Kan man se spår av dessa moment i er undervisning? På vilka sätt? 
Eftersom det här ska vara en del av alla skolors moment, vad skiljer er från andra skolor tror du? 
 
Om man ser på skolans uppgift att främja en hållbar utveckling, på vilket sätt drar ni ett strå till 
stacken? 
 
Hur upplever du skillnaderna i undervisningen mellan LGR 11 och Lpo94? 
Vad har ni förändrat i undervisningen? 
 
Vad har det för betydelse för eleverna att ni börjar tidigt med denna profil? 
 
Om vi tittar på de centrala innehållen lite som kunskapsmål eller kunskapskrav, hur många av 
eleverna uppnår de önskvärda kunskaperna? 
 
Vilka kunskaper belyser ni som viktiga för eleverna när det gäller friluftsliv och utevistelse?  

-‐ Har ni satt upp egna krav? 
-‐ Hur mäter ni kunskapen? 
-‐ Använder ni er av mätbara fysiska prestationer? 
-‐ Påverkar det här känslan av friluftsliv? 

 
Vad får eleverna för verktyg att uppnå de mål ni sätter upp med undervisningen? 

-‐ Ser du att ni behöver mer tid eller fler resurser? 
 
Upplever ni eller har ni noterat någon skillnad kring elevernas kunskaper inom friluftsliv och 
utevistelse jämfört med andra skolor? 
 
Vad har eleverna för inställning till friluftsliv och utevistelse i undervisningen? 

-‐ Är det häftigt bland eleverna? 
 
Vad för möjligheter tror du att ni har att påverka elevernas intresse av friluftsliv? 
Vilket samband ser ni mellan elevernas intresse av friluftsliv och deras föräldrar och deras intressen? 
 
Vad för utveckling hinner du se hos elevernas när det kommer till deras intresse? 
 
Vad känner du att ni får för respons när det gäller elevernas upplevelser och intresse? 
 
I längden, vad upplever ni att ni får för inverkan på elevernas framtida intresse för friluftsliv? 

-‐ Hur motiverar ni dem att fortsätta att leva i naturen? 
 

 
10.2. Intervju till lärare för årskurs 5-9. 
Vad har du för utbildning? 
Beskriv ditt intresse för friluftsliv? 

-‐ Familj och uppväxt? 
-‐ Nutida aktiviteter? 

 
Beskriv syftet med friluftslivsprofilen ni har valt att genomföra på denna skola? 

-‐ Spelade området roll? 
-‐ Många eldsjälar i lärarlagen? 
-‐ Hur kopplar ni projektet till styrdokumenten? 
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Beskriv övriga lärare och rektorers stöd? 
-‐ Diskussioner kring tid och ekonomi? 

   
Skolan ska vara kostnadsfri, hur löser ni det här när det gäller mat, resor och liknande? 

-‐ Hur mycket beräknar ni att ni lägger ner på detta projekt? 
 
Om vi fokuserar på det stora hela, vad ingår i undervisningen i friluftsliv och utevistelse? 

-‐ (Koppla till friluftslivsaktiviteter, friluftsliv och utomhuspedagogik) 
-‐ Varför? 
-‐ Konsekvenser? 

 
Beskriv hur ni tänker lite kring upplägget i helhet för årskurs 6?  

-‐ Börjar med målet? Intresse och kunskap… 
-‐ Hur stor del av idrott- och hälsaundervisningen ges till friluftsliv och utevistelse? 
-‐ Vilka aktiviteter består friluftsliv och utevistelse utav?  
-‐ Hur genomförs de? 
-‐ Syftet? 
-‐ Hur stor vikt lägger ni på teoretiskt undervisning? (Fördelar/Nackdelar) 
-‐ Beskriv lite kring arbetet med hållbar utveckling? 
-‐ Hur lyser denna profilering genom undervisningen? (mer än turer) 
-‐ Lägger ni speciellt fokus på någon del? 
-‐ Hur förbereds eleverna inför turerna? Teoretiskt och praktiskt? 
-‐ Beskriv turen lite ytterligare (Syfte, undervisning under turen, förväntade kunskaper att 

uppnå, reflektioner?) 
 
Beskriv progressionen från 6-9 år för år. 
 
Hur förbereder ni eleverna inför en tur? 

-‐ Vanliga hinder och möjligheter? 
-‐ Packning? 
-‐ Kläder? 
-‐ Tält? 
-‐ Mat? 
-‐ Säkerhet? 
-‐ Teoretiskt och praktiskt? 
-‐ Vilket undervisningssätt hade varit önskvärt? 

 
Beskriv samarbetet mellan olika ämnen? 

-‐ Sker det någon gemensam undervisning? 
-‐ Vad tillför ett samarbete till undervisningen? 

 
På vilket sätt jobbar ni med efterarbete? 

-‐ Reflektion? 
-‐ Utvärderingar? 
-‐ Kunskapsprov? 

 
Beskriv lite om elevernas bakgrundskunskaper? 
Beskriv hur ni anpassar er efter elever som behöver extra stöd? 
 
Beskriv lite hur du upplever att profilering spelar in på elevernas kunskaper? 
 
Beskriv kunskapsutvecklingen bland eleverna? 

-‐ Relaterar de till tidigare kunskaper under turerna? 
-‐ Tydlig? 
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Om vi tittar på utomhuspedagogiken (räknar med att den får mindre plats), vad skulle detta tillföra 
elevernas kunskap? 
 
Vilka mål förväntas eleverna ha uppnått i årskurs 6 och 9? 
 

-‐ Årskurs 6. Resonera kring fysisk arbete, vad friluftsliv har för påverkan för kroppen hälsa? 
-‐ Allemansrättens regler? 
-‐ Orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor? 
-‐ Nödsituation vid vatten? 
-‐ Beskriv hur ni arbetar med eleverna för att uppnå kunskapsmål som nödsituationer för 

vatten? 
-‐ Planering och genomföring av friluftslivsaktivitet i förhållande till olika miljöer, förhållande och 

regler? 
-‐ Simkraven. 200m+50m. 
-‐ Orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel 

 
Hur många av skolans elever går ut godkända betyg? 
- Någon som missar tack vare sämre kunskaper i bara friluftsliv och utevistelse? 
 
Är det många elever som kommer till skolan tack vare denna profil? 
Upplever du att många föräldrar har ett intresse av friluftsliv, något som speglar sig hos eleverna? 
 
Beskriv utveckling av intresse för friluftsliv hos eleverna? 

-‐ Rädsla till längtan? 
 

Beskriv din roll som ledare och dess betydelse för eleverna? 
 
Är skolans friluftsliv och utevistelse könsneutral? 

 
10.3. Eldsjäl i friluftslivgruppen 
Vad har du för utbildning? 
Beskriv ditt intresse för friluftsliv? 

-‐ Familj och uppväxt? 
-‐ Nutida aktiviteter? 

 
Beskriv din roll i denna profil? 
 
Beskriv syftet med friluftslivsprofilen ni har valt att genomföra på denna skola? 

-‐ Spelade området roll? 
 
Beskriv övriga lärare och rektorers stöd? 

-‐ Diskussioner kring tid och ekonomi? 
-‐ Samarbete? 
-‐ Många eldsjälar i lärarlagen? 

 
Skolan ska vara kostnadsfri, hur löser ni det här när det gäller mat, resor och liknande? 

-‐ Hur mycket beräknar ni att ni lägger ner på detta projekt? 
 
Du som är med under årskurs 6 turer, vill du beskriva lite om vad fokus ligger på under dessa turer? 

-‐ Upplevelse? 
-‐ Samarbete? 
-‐ Kunskaper om att överleva i naturen? 
-‐ Chansen att prova olika friluftslivsaktiviteter? 
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-‐ Individens utveckling? 
 
Beskriv kunskapsutvecklingen du kan se hos eleverna under dessa turer? 

-‐ Mer initiativ? 
-‐ Ansvar? 
-‐ Läger och mat? 
-‐ Säkerhet? 

 
 
Om vi tänker på förberedelser inför turerna, beskriv hur ni lägger upp det? 

-‐ Vill här få fram lite om dem fokuserar på teoretiskt eller om dem kanske kombinerar 
praktiskt med teoretiskt. Fördelar och nackdelar där? Lite om det blir med 
utomhuspedagogikliknande eller friluftslivsliknande.. 

-‐ Fördjupningsuppgifter för vissa grupper? 
-‐ Binder samman det med andra ämnen? 

 
Sker det någon form av efterarbete? 

-‐ Reflektionsuppgifter? 
-‐ Utvärderingar? 

 
Beskriv vilken förändring av intresse du kan se? 

-‐ Någon som frågar efter möjligheter att göra detta på fritiden? 
-‐ Förtvivlan till glädje? 

 
10.4. Intervju elever i årskurs 3. 
Vad brukar ni göra när ni är utomhus? Vad är roligt/tråkigt? 
 
Brukar ni vara ute med familjen mycket? 

-‐ Har det påverkat er hur ni tycker om det idag? Dra själv 
 
Är ni ute mycket på fritiden?  
- Kanske promenader i skogen, plockar bär och svamp, alpint, längdskidor eller fiskar? 
 
Har ni varit med i någon form av Scouterna eller Skogsmulle? 

-‐ Vad har ni fått lära er? 
-‐ Vad har ni fått göra? 

 
Vad gör man när man är ute? 
 
Har ni fått göra någon utflykt? 

-‐ Vad gjorde ni? 
-‐ Vad lärde ni er på den? 
-‐ Tyckte ni att den var rolig eller tråkig? 

 
Får ni göra mer saker nu i årskurs 3 än i årskurs 1? 

-‐ Vad? 
 

Är det friluftsliv om man åker skridskor? 
-‐ Snowboard? 
-‐ Längskidor? 
-‐ Plockar svamp? 
-‐ Promenerar i skogen? 

 
Finns det någon bra anledning till varför man bör vara ute i skolan? 
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-‐ Är det bra att lära sig hitta rätt i skogen om man går vilse? 
-‐ Lära sig om olika växter och djur? 
-‐ Lära sig åka skidor? 
-‐ Lära sig att simma och hjälpa varandra om det är en farlig situation? 

 
Vad tycker ni är bäst med friluftslivet? 

-‐ Spänningen? 
-‐ Att vara tillsammans? (fika och leka?) 
-‐ Rädd? 

 
Om ni ska gå ut i naturen, vad tycker ni är roligast att göra då? 

-‐ (Ger förslag om det behövs) 
 
Om vi tänker på all orientering, simning, skogslekar, tycker ni det är kul? 
Tycker ni att er lärare är bra?  

-‐ (För att förklara ytterligare) Har det varit häftigt eller tråkigt?  
-‐ Inspirerande  

 
Kan ni hitta i skogen med hjälp av kartor?? 

-‐ Hur har ni lärt er det här? 
 
Vilka kläder har ni när ni ska vara utomhus när det är höst och vinter? 

-‐ Hur har ni lärt er det här? 
 
Vad tror ni att ni lär er när ni har lekar och uppgifter utomhus? 
 
Kunskapsinvåer 
Skolverkets:  
Får ni öva på att simma? 
 
Vet ni vad allemansrätten är?  

-‐ Vad? 
-‐ Hur 

 
Skulle ni klara av att hjälpa en kompis om han eller hon gjorde sig illa?  

-‐ Stukad fot eller om någon började blöda? 
-‐ Vad skulle ni göra då?  
-‐ Vad skulle ni kunna göra för att det inte ska hända? 

 

 
10.5. Intervju elever i årskurs 6. 
 
Bakgrundsfrågor:  
Har ni haft föräldrar som har tagit med er ut i naturen mycket? 

-‐ Har det påverkat er hur ni tycker om det idag? 
 
Håller ni själva på med någon form av friluftslivsaktivitet på fritiden?  

-‐ Kanske promenader i skogen, plockar bär och svamp, alpint, längdskidor eller fiskar? 
 
Har ni varit med i någon form av Scouterna eller Skogsmulle? 

-‐ Vad gjorde ni där? 
-‐ Vad har ni lärt er? 

 
Friluftsliv och utevistelse 
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Vad tycker ni är friluftsliv och utevistelse? 
-‐ Vad är att ta en promenad i skogen?  
-‐ Vad är åka bräda? 
-‐ Vad är plocka svamp? 
-‐ Vad är att åka längdskidor? 
-‐ Vad gör ni i skolan? 
-‐ Vad gör ni hemma? 

 
Har ni fått göra någon tur? 

-‐ Vad lärde ni er på den? 
-‐ Tyckte ni att den var bra eller dålig? 

 
Får ni göra mer saker nu i årskurs 6 än i årskurs 3? 

-‐ Vad? 
 
Finns det någon bra anledning till varför man bör ha friluftsliv i skolan? 

-‐ Är det bra att lära sig hitta rätt i skogen om man går vilse? 
-‐ Lära sig om olika växter och djur? 
-‐ Lära sig åka skidor? 
-‐ Lära sig att simma och hjälpa varandra om det är en farlig situation? 

 
Intresse  
Vad tycker ni om friluftsliv? 

-‐ Är det långtråkigt? 
-‐ Tycker ni att ni behöver lära er allt som ni lär er i skolan? 

 
Vad tycker ni är bäst med friluftslivet? 

-‐ Spänningen? 
-‐ Upplevelsen?  
-‐ Att vara tillsammans? 
-‐ Rädsla? 

 
Vad hade du velat göra när du är ute? 

-‐ (Ger förslag om det behövs) 
 
Har er lärare påverkat er tycker ni? 

-‐ (För att förklara ytterligare) Har det varit häftigt eller tråkigt?  
 
Kommer ni fortsätta att utöva friluftsliv i framtiden? 

-‐ T.ex gå på tur? Gå och fiska? 
 
Vet ni vad ni får göra för turer på högstadiet? 

-‐ Vad tycker ni om det? 
-‐ Där får ni vandra, klättra, paddla, sova utomhus både på vår och på vintern. 

  
Kunskaper 
Har er lärare varit tydliga med vad ni ska lära er när ni simmar, orienterar och har annat friluftsliv? 

-‐ Kan ni förklara vad ni ska lära er inom simning och orientering? 
-‐ Vad mer har ni lärt er? 

 
Har ni lärt er hur man ska klä sig när ni är ute? 

-‐ Hur har ni lärt er det? 
-‐ Vad har ni lärt er? 
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Kan ni mer eller mindre nu än tidigare?  
-‐ Vad har ni lärt er i 6:an? 

 
Kunskapsinvåer 
Skolverkets:  
Tycker ni att ni har fått träna för att klara av att simma 200m och 50m rygg? 

-‐ Hur?  
-‐ Mycket eller för lite? 

 
Har ni genomfört aktiviteter i natur och utemiljöer?  

-‐ Vad har ni gjort? 
 
Har ni kommit ihåg regler som finns för allemansrätten?  

-‐ Vad har ni lärt er? 
 
Hittar ni med hjälp av karta i områden som ni känner till lite granna? 

-‐ Hur har ni tränat på det här? 
 
Har ni övat på att hantera nödsituationer vid vatten med olika hjälpredskap under olika årstider? 

-‐ Hur då? 
-‐ Tror du att ni skulle klara av det? 

 
Klarar ni av att åka skidor och skridskor? 

-‐ Har ni fått träna mycket på det? 
 

Vad har ni lärt er om samarbete? 
-‐ Är det många övningar där ni tränar samarbete? 

 
10.6. Intervju elever i årskurs 9. 
Bakgrundsfrågor:  
Vad tycker ni om friluftsliv? 
 
Har ni haft föräldrar som har tagit med er ut i naturen mycket? 

-‐ Har det påverkat er hur ni tycker om det idag? 
-‐ Varför? 
-‐ Hur? 

 
Håller ni själva på med någon form av friluftslivsaktivitet på fritiden?  

-‐ Kanske promenader i skogen, plockar bär och svamp, alpint, längdskidor eller fiskar? 
 

Har ni varit med i någon form av Scouterna eller Skogsmulle? 
-‐ Lärde ni er där? 
-‐ Hur? 

 
Friluftsliv och utevistelse 
Vad tycker ni är friluftsliv och utevistelse? 

-‐ Vilka aktiviteter? 
-‐ Vad gör ni hemma?  
-‐ Vad gör ni i skolan? 
-‐ Vad är att ta en promenad i skogen?  
-‐ Vad är åka bräda? 
-‐ Vad är plocka svamp? 
-‐ Vad är att åka längdskidor? 
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Har ni fått göra någon tur? (Kommer komma svar på 4 turer varav jag går in på alla en efter en) 

-‐ Vad lärde ni er på den? 
-‐ Vad var det bästa och det sämsta? 

 
Har friluftslivsundervisningen förändrats från 6:an till 9:an? 

-‐ Vad? 
-‐ Positivt eller negativt? Varför? 
-‐ Vad har ni fått lära er? 

 
Finns det någon bra anledning till varför man bör ha friluftsliv och utevistelse? 

-‐ Är det bra att lära sig hitta rätt i skogen om man går vilse? 
-‐ Lära sig om olika växter och djur? 
-‐ Lära sig åka skidor? 
-‐ Lära sig att simma och hjälpa varandra om det är en farlig situation? 

 
Gör dessa anledningar ämnet till roligare och mer intressant? 
 
Intresse  
Vad tycker ni är bra och dåligt med friluftsliv? 

-‐ Är det långtråkigt eller kul? 
-‐ Tycker ni att ni behöver lära er allt som ni lär er i skolan? Varför? 

 
Vad tycker ni är bäst med friluftslivet? 

-‐ Spänningen? 
-‐ Upplevelsen?  
-‐ Att vara tillsammans? 
-‐ Rädsla? 

 
Om ni får välja mellan olika aktiviteter i naturen, vilken tycker ni är roligast? 

-‐ (Ger förslag om det behövs) 
 
Om vi tänker på all orientering, simning, skogslekar, tycker ni det är kul? 

-‐ Är det någon aktivitet som ni kommer fortsätta med i framtiden? 
-‐ Något ni gör på fritiden? 

 
Har det varit bra eller dåligt med friluftsliv i skolan?  

– Varför? 
–  

Har er lärare påverkat er tycker ni? 
-‐ (För att förklara ytterligare) Har det varit häftigt eller tråkigt?  

 
Har alla dessa turer ni har gjort tillsammans på något sätt påverkat erat intresse? 

-‐ På vilket sätt då? 
-‐ Varför tror ni? 

 
Kommer ni fortsätta att utöva friluftsliv i framtiden? 

-‐ T.ex gå på tur? Gå och fiska? 
  
Kunskaper 
Har er lärare varit tydliga med vad ni ska klara av när ni simmar, orienterar och har annat friluftsliv? 

-‐ Kan ni förklara vad ni ska lära er inom simning och orientering? 
-‐ Vad mer har ni lärt er? 

 



E R R O R !  S T Y L E  N O T  D E F I N E D .  

 

Om vi tittar tillbaka på dessa turer en efter en, vad har ni lärt er? 
-‐ Hur förberedde ni er? (Gick ni igenom packning, klädsel och mat?) 
-‐ Hur gick det här till? Teorilektioner? 
-‐ Vad gick ni igenom vid klädsel? 
-‐ Hade ni någon kontroll över färdväg (karta t.ex?)? 
-‐ Mat och lägetuppsättning? 
-‐ Paddling och säkerhet? Klättring och säkerhet? Skidåkning och säkerhet? Tältning och 

säkerhet? Sjukvård? 
 
Känner ni att era kunskaper har utvecklats mycket tack vare dessa turer? 

-‐ På vilket sätt? 
 
Upplever ni att ni kan ta mer ansvar nu än tidigare? 

-‐ Skulle ni klara av att ta en tur själva med några kompisar? 
-‐ Om inte, hur bör ni förbereda er inför en sådan tur? 
-‐ Har ni tagit del av skolans information som ligger ute? 

 
När tycker ni att ni lär er som bäst? 

-‐ När man utför själva handling? Alltså att man lär sig genom att pröva? 
-‐ Är det nödvändigt att ni har teorigenomgångar eller vill ni hellre ut i naturen och prova att 

packa en väska? 
 

Kunskapsinvåer 
Skolverkets:  
Klarar ni av att simma 200m och 50m rygg? 

-‐ Hur?  
-‐ Mycket eller för lite? 

 
Har ni planerat och genomfört friluftsaktiviteter i förhållande till förutsättningar, miljö och regler?  

-‐ Vad har ni gjort? 
 

Kan ni orientera i okända miljöer?  
-‐ Karta och kompass? 
-‐ Hur har ni tränat på det här? 
-‐ Behöver ni träna mer tycker ni? 

 
Kan ni hantera nödsituationer vid vatten med olika hjälpredskap under olika årstider? 

-‐ Har ni fått öva på det här? 
-‐ Hur då? 

 
Vad är allemansrätten?  

-‐ Vad har ni lärt er? 
-‐ Hur har ni lärt er det? (Teori eller praktik?) 

 
Tycker ni att ni har utvecklat eget ansvarstagande, samarbetsförmåga? 

-‐ Hur då? 
-‐ Varför? 

 
Hur har er självförtroende och er självinsikt påverkat? 

-‐ Vet ni hur långt ni orkar gå innan ni blir trötta? 
-‐ Hur reagerar ni när ni blir trötta och hungriga? 
-‐ Vågar ni mer nu än tidigare? 

 
Tycker ni att killar och tjejer har haft samma ansvarsområden under turerna? 
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-‐ Vem har lagat maten? 
-‐ Vem har fått mer ansvar? 
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10.7 Skolans syfte, mål, kursplan och bedömningsunderlag 
Syfte: 
Friluftsverksamheten strävar efter att ge eleven kännedom om vad Umeå med omnejd har att erbjuda 
vad gäller friluftsliv. Med olika typer av friluftsaktiviteter skall varje elev erbjudas upplevelser från 
miljöer såsom berg, hav, sjö och skog och under olika årstider. Genom nya kunskaper och 
färdigheter, spännande upplevelser och utmaningar skall friluftsverksamheten utveckla elevers 
emotionella kompetens i form av ansvarstagande, samarbetsförmåga, stärkt självförtroende och ökad 
självinsikt. ���Friluftsverksamheten strävar efter en könsneutral undervisning. Genom att låta alla elever, 
flickor och pojkar, utföra samma uppgifter ( matlagning, ordna vindskydd, rigga klätterrep m.m) kan 
gamla könsroller och tankar utmanas. ���I största möjliga mån strävar vi efter att klassernas handledare 
deltar, så de och eleverna kan träffas utanför skolan under helt andra former än de som finns inom 
skolans väggar. 
 
Kursplan 
Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 
Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 
Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för 
förlängda armen. 

 
Mål: 
År 7: Eleverna skall få kunskaper och färdigheter för att kunna genomföra en enklare utflykt, i detta 
fall med cykel, och en övernattning. Teori och praktik vad gäller utrustning och kläder, allemansrätt 
och kajakpaddling. 
År 8: Eleverna skall få grundläggande kunskaper och färdigheter inom teknikerna klättring, paddling, 
matlagning och övernattning samt sjukvård. 

År 9: Eleverna skall få grundläggande kunskaper vad gäller vandringstur med två tältnätter och en 
vintertur med övernattning i stuga alt. utomhus 

 
BEDÖMNING I FRILUFTSLIV 
Friluftsliv ingår som ett delmoment i ämnet Idrott och Hälsa och bedöms efter följande punkter: 
 
* Du visar att  du förstått hur du tar hand om dig själv, din utrustning och att du har förmågor som 
gör att du klarar dig i naturen. 
 
* Du visar att du känner till och tillämpar de grundtankar som finns i allemansrätten 
 
* Du bidrar till en positiv stämning i gruppen 
 

* Du visar samarbetsförmåga och hjälper de som behöver det i gruppen 
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