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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Niclas Lindström för stöd och handledning under examensarbetet. 

Vi vill även tacka samtliga pedagoger som deltog i studien och bidrog till att den kunde ge-

nomföras. Slutligen vill vi även tacka våra kurskamrater för feedback och synpunkter som 

möjliggjorde förbättringar i arbetet. 
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Sammanfattning 
Detta arbete behandlar fritidspedagogers syn på friluftsliv, samt hur deras erfarenheter och 

kunskaper påverkar fritidshemmets innehåll gällande friluftsliv.  

I arbetet tar vi upp olika faktorer som påverkar fritidshemsverksamheten gällande friluftsliv, 

till exempel ramfaktorer som tid, ekonomi, barngruppens storlek och personaltäthet, vilka vi 

sett har stor betydelse för bland annat eventuella utflyktsmål. Även pedagogernas intresse och 

hur det påverkar viljan och motivationen att arbeta med friluftsliv i verksamheten behandlas. 

Vi kan tydligt se att pedagogers intresse påverkar verksamhetens innehåll samt att de pedago-

ger med större intresse och erfarenheter säger sig önska mer tid för friluftsaktiviteter i fritids-

hemmet. Det är även tydligt att friluftsdagars innehåll ofta har en tydlig idrottslig prägel trots 

namnet friluftsdag, medan rastlekar allt som oftast ej klassas som friluftsliv av pedagogerna 

oftare faller in i innebörden av begreppet friluftsliv än friluftsdagarnas innehåll.  

Ur ett historiskt perspektiv kan vi även se att friluftsdagarnas antal minskat sedan de skrevs in 

i styrdokument för svensk skola. I dagsläget finns inga obligatoriska friluftsdagar inskrivna i 

läroplan eller skollag och det är upp till varje skola att själva välja om de vill anordna dessa 

eller inte. Friluftsliv finns endast som moment i kursplanen för idrott & hälsa i dagsläget. 

 

Nyckelord: Friluftsdagar, Friluftsaktivitet, Utomhusaktivitet, Utflykt, allemansrätt, friluftssti-

lar 
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1. Inledning  

I inledningen beskriver vi varför vi valt att skriva om ämnet friluftsliv i fritidshemmet, syftet 

med arbetet, vilka frågeställningar vi utgått ifrån samt vilken metod vi använt oss av. 

1.1 Bakgrund 

Vi som skrivit detta arbete är uppväxta i mindre orter Norrland. Vi är båda intresserade av fri-

luftsliv och har haft goda erfarenheter inom detta område såväl privat som under vår egen 

skolgång. Vi upplever att friluftsliv är en viktig del i barns uppväxt och därför ville vi under-

söka hur bilden av friluftsliv ser ut på olika skolor och fritidshem i Umeå kommun. 

 

Allemansrätten är en unik företeelse för Sverige och en förutsättning för att kunna bedriva fri-

luftsliv. Tack vare allemansrätten har envar möjligheten att vistas i skog och mark utan att för 

den skull söka om tillstånd i förväg. Detta låter oss bedriva friluftsliv utan större hinder och 

gör friluftsliv tillgängligt för alla vare sig envar är markägare eller ej.1 

 

Friluftsliv har länge varit en del av undervisningen i skolan och vi ville ta reda på hur delaktig 

fritidspedagoger är i det arbetet. Yrkestiteln fritidspedagog är i förhållande till skolväsendet 

en relativt ny yrkeskategori. SIA-utredningen (SOU 1974:53) föreslog att fritidspedagoger ge-

nom en förändring av skolans inre arbete kunde leda kreativa och praktiska aktiviteter på sko-

lan. En universitetsutbildning om 2.5 inrättades dock först 1977.2 Då utbildningen på vårt 

valda studieprogram, grund lärare i fritidshem, ej varit särskilt omfattande inom ämnet fri-

luftsliv tyckte vi det var relevant att fråga pedagogerna vad de fick med sig från sin universi-

tetsutbildning. 

Det finns skilda meningar kring vad som ryms i begreppet friluftsliv och i detta arbete kom-

mer vi att granska och analysera begreppet. Det finns olika stilar inom friluftsliv som innefat-

tar olika typer av aktiviteter. Arbetet syftar till att undersöka och belysa hur friluftsliv tilläm-

pas i verksamheterna och hur pedagogernas intresse, erfarenheter och kunskaper påverkar ar-

betet med friluftsliv på fritidshemmet. 

I detta arbete kommer vi fokusera på hur pedagogerna arbetar med friluftsliv på fritidshem-

met. Vi kommer att bearbeta frågor som rör vad pedagogerna försöker förmedla samt vilka 

bakomliggande faktorer som styr, exempelvis intresse, utbildning, erfarenheter samt ramfak-

torer. 

1.2 Syfte  

Uppsatsens syfte är att belysa området friluftsliv och hur det tillämpas på fritidshem, samt 

vilka faktorer som påverkar tillämpningen i verksamheterna. 

1.3 Forskningsfrågor 

De frågeställningar vi kommer utgå ifrån i detta arbete är: 

 Hur ser fritidslärare och fritidspedagoger på friluftsliv och vad associerar de med be-

greppet friluftsliv? 

 I vilken omfattning arbetar fritidslärare och fritidspedagoger med friluftsliv samt hur 

nyttjas närmiljön i verksamheten? 

                                                 
1 Bengtsson. B, (2004) 
2 Nordin. H, (2013) 
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 Hur påverkar fritidslärares och fritidspedagogers synsätt, kunskap och erfarenhet verk-

samhetens innehåll avseende friluftsliv? 

1.4 Metod 

Vi kommer att genomföra en kvalitativstudie där vi vill undersöka friluftsliv i samhället, sko-

lan och styrdokument ur ett historiskt perspektiv.  

Syftet med den kvalitativa studien är att försöka förstå människors sätt att resonera och rea-

gera3 Vi valde den kvalitativa forskningsintervjun är att få förståelse för ämnet utifrån peda-

gogens syn på ett särskilt fenomen i deras värld.4 Vi ville ge pedagogerna möjligheten att 

kunna beskriva sin personliga- och professionella syn på friluftsliv. Då vi ansåg det viktigt för 

pedagogerna att kunna prata förutsättningslöst om vårt valda forskningsområde valde vi kvali-

tativ intervju som metod.  

Att vi valde denna metod grundar sig i hur vårt syfte och frågeställningar är formade, då syftet 

för studien ligger till grund för vilken metod som är lämplig att använda.5 Eftersom frågeställ-

ningarna syftar till att hitta och förstå mönster skall studien vara kvalitativ då det är den metod 

som är bäst lämpad för denna typ av studie.6 

1.4.1 Urval 

Efter samtal med vår handledare kom vi fram till att ca åtta intervjuer var ett rimligt antal för 

att kunna svara mot syftet. Vi kontaktade sedan verksamma fritidspedagoger och bokade in-

tervjuer, nio pedagoger visade intresse att delta i studien. Vi ansåg att varken kön, ålder eller 

yrkesverksam tid var faktorer som skulle kunna vara hinder för att delta i studien. Vi ansåg 

även att nio pedagoger var ett rimligt antal att intervjua, både i förhållande till den tid vi hade 

till förfogande och till den mängd information vi kunde få för att bearbeta och analysera sva-

ren på forskningsfrågorna.7 Efter att kontakt tagits med pedagogerna skickades ett informat-

ionsbrev ut för att informera om studiens syfte och etiska principer. (Se bilaga 3) 

1.4.2 Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet handlar om dess tillförlitlighet. Reliabiliteten behandlas i relation med 

frågan om huruvida det är möjligt att återskapa resultaten vid andra tidpunkter och andra fors-

kare med hjälp av samma underlag som använts vid en annan tidpunkt. För att säkerställa reli-

abiliteten i denna studie har vi varit noggranna vid transkriberingar och haft i åtanke att män-

niskor kan svara olika vid olika tillfällen. Det kan vara svårt att återupprepa studien då männi-

skor konstant utvecklas och förändras. Vi har även haft i åtanke att det är vi som författare har 

tolkningsföreträde av den information vi fått från intervjuer. Det kan på så sätt skilja i hur in-

formation transkriberas, tolkas och presenteras beroende på vem som utför studien.8 För att 

säkerställa god reliabilitet transkriberades intervjuerna direkt efter att intervjun skett.  

                                                 
3 ibid, 
4 Kvale. S, (2009) 
5 Trost. J, (2010) 
6 ibid, 
7 Stukát. S, (2011) 
8 Kvale. S, (2009) 
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Att fastslå en transkriberings validitet är mer problematiskt än att fastslå dess reliabilitet anger 

Kvale och pekar speciellt på att det är vanligt att språkliga komplikationer eller förbiseenden 

som är nära förbundna med övergången från muntligt till skriftligt språk kan förekomma.9 

Kroppsspråk och betoning på orden kan gå förlorade vid transkribering. Kvale menar att det 

är omöjligt att svara på frågan om vilken som är den mest valida formen av transkribering. 

Han menar att det inte finns någon sann objektiv omvandling av intervjun till skriftlig form. 

Det viktiga är att finna en transkriberingsform som bäst lämpar sig för det valda forsknings-

syftet.10 

För att säkerställa validiteten i arbetet transkriberade vi våra inspelade intervjuer nära inpå in-

tervjutillfället. Vi valde en transkriberingsform med en mer litterär prägel för att göra det lät-

tare att förmedla intervjuns innehåll till läsaren.11 

1.4.3 Etiskt förhållningssätt 

Inför intervjuerna informeras pedagogerna om vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

vilket innefattar fyra grundkrav: 

 Informationskravet, vilket innebär att forskaren skall informera de av forskningen be-

rörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

 Samtyckeskravet, där deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 Konfidentialitetskravet, där uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett så-

dant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Samt nyttjandekravet som innefattar att uppgifter insamlade om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål.12 

1.4.4 Intervjuguide och genomförande 

Vi utformade vår intervjuguide utifrån syfte och forskningsfrågor samt vår litteraturbakgrund. 

Intervjuguiden kategoriserades utifrån forskningsfrågorna och vi formulerade huvudfrågor 

med underfrågor för att få ett så brett och relevant underlag som möjligt till studien. Vi formu-

lerade öppna frågor för att pedagogerna själva skulle kunna tolka och svara på frågorna uti-

från deras egna synsätt och få tala så fritt som möjligt. Trost förespråkar att frågorna i inter-

vjuguiden skall vara så enkla och raka som möjligt, då innebär att den insamlade data blir re-

levant för studiens syfte.13  

Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplatser och i miljöer där samtal kunde ge-

nomföras ostört.14 Pedagogerna informerades innan intervjuns start om de forskningsetiska 

principerna och mottog ett informationsbrev. För att dokumentera pedagogernas svar använde 

vi oss av PC och mobil med inspelningsfunktion.  

                                                 
9 Trost. J, (2010) 
10 Kvale. S, (2009) 
11 ibid, 
12 Vetenskapsrådet 
13 Trost, J (2010) 
14 ibid, 
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Vid intervjutillfällena var en av författarna närvarande och vi fördelade antalet intervjuer så 

jämnt som möjligt mellan oss författare. Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 35-45 

minuter och tidsaspekten var den huvudsakliga anledningen till att vi utförde intervjuerna var 

för sig. 

1.4.5 Analys 

I vår analys har vi tolkat empiriska material med stöd av litteraturgenomgången och framför-

allt de friluftslivsstilar som går att finna under rubriken 2.4 Friluftsliv idag – olika stilar inom 

friluftsliv  

1.4.6 Begreppsförklaring 

Friluftsliv kan definieras på flera olika sätt. Vi kommer utgå från friluftsgruppens definition 

av friluftsliv; Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att få miljöombyte och na-

turupplevelse utan krav på prestation eller tävling.15 Vi kommer inte att göra skillnad på fri-

luftsaktivitet och friluftsliv vilket vi bearbetar under rubriken 2.2 Friluftsliv- ett problematiskt 

begrepp. Ett annat centralt begrepp som återkommer i arbetet är utflykt. Med utflykt inom fri-

tidshemmets verksamhet avser vi vistelse på annan plats än skolgården och som planeras av 

pedagoger oavsett aktivitet eller innehåll.  

2. Friluftsliv i Sverige - en genomgång och begreppsförklaring 

I kommande stycken kommer vi ge en överblick över hur friluftsliv utövats och förändrats i 

Sverige sedan dess intåg, vad som innefattas inom begreppet friluftsliv och vilka olika stilar 

det finns, hur friluftsliv lärts ut i skolan och de övergripande principerna i allemansrätten. 

2.1 Friluftslivets framväxt och betydelse i Sverige 

Enligt Christensson så började friluftslivets framväxt i Sverige under slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet, framförallt på grund av de förändringar i livsvillkor som industria-

liseringen och urbaniseringen medförde.  Industrialismens sätt att organisera arbete och pro-

duktion medförde en reglerad uppdelning av tiden mellan arbete och fritid vilket kan sägas är 

en av förutsättningarna för friluftslivets framväxt.16   

Grunden till det moderna turist- och reselivet sammanfaller med byggandet av järnvägsnätet. 

Under senare delen av 1800-talet lades grunden för det svenska transport- och järnvägssyste-

met. Parallellt med att ångbåtstrafiken byggdes ut och vägnätet förnyades kom de första bi-

larna och bussarna vid sekelskiftet. Detta var en följd av industrisamhällets ökande krav på 

transport och kommunikationer. Fortfarande var cykeln det vanligaste transportmedlet bland 

befolkningen i Sverige. Under denna tidiga period efter sekelskiftet var det främst överklassen 

som hade möjlighet att göra längre resor i rekreations- eller forskningssyfte17.  

Svenska turistföreningen (STF) grundas 1885 i Uppsala av geologerna Hjalmar Sjögren och 

Torbern Fegraeus.18 STF:s etablering av de första fotvandringslederna i fjällen och fjällstu-

gorna har haft stor betydelse för det svenska friluftslivets utveckling. Stugornas egentliga 

                                                 
15 Friluftsgruppen, (1999), s.134 
16 Christensson. J (red.), (2008),  
17 ibid, 
18 ibid,  
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syfte var att fungera som härbärge för forskare under tiden de bedrev sina studier i fjällmiljö. I 

och med anläggandet av fjällstugorna har STF spelat en stor roll i uppbyggnaden av friluftsli-

vets infrastruktur. Möjligheten för allmänheten att nyttja fjällstugorna ökade först en bit in på 

1900-talet, då STFs huvudsakliga insatser som riktades mot allmänheten genomfördes. Då 

STF grundades antog de som sin huvudsakliga uppgift; att underlätta för svenska befolk-

ningen att turista i och lära känna sin egen miljö och land.19 

Christensson framhäver också vandrarhemmens anläggande som en vital del av friluftslivets 

framväxt. Under tidigt 1930-tal ställde sig STF positiva till utbyggnaden av vandrarhemmen. 

STF hade uppmanats av olika ungdomsorganisationer att anlägga boenden för turister. STF 

var dock tydliga med att de skulle vara tillgängliga för alla turister oavsett ålder. 1933 öppna-

des 29 enklare övernattningshem runt Mälaren, längs Götakanal och Vätterns östrastrand samt 

runt Skånska kusten.20 De första vandrarhemmen låg på cykelavstånd från varandra, och det 

var först på 50-talet som bilen tog över från cykeln som det huvudsakliga transportmedlet för 

att färdas mellan vandrarhemmen.21 

Semesterlagstiftning från 1938 gav arbetande rätten till 12 dagars betald semester22, vilket 

medförde ökad turism i rekreationssyfte. Friluftsliv ansågs som en nyttig motvikt till det 

osunda stadslivet med dess faror för kropp och själ. Den ökade urbaniseringen som följd av 

industrialiseringen medförde trånga stadsdelar, där levnadsvillkoren var dåliga. Där små bo-

städer, dålig arbetsmiljö uppmärksammades som problem för folkhälsan av läkare. Många lä-

kare påpekade ett samband mellan den yttre miljön och de hälsoproblem som befolkningen i 

städerna led av. En vanlig rekommendation från läkare under denna tid var att vistas i naturen 

för att läka kropp och skäl från städernas skadliga luft. Att utevistelse såg som hälsofrämjande 

var inget nytt i samhället, länge hade kurorts och brunnsliv varit besöksmål under sommartid. 

Syftet med att besöka dessa orter var rekreation och hälsofrämjande23  

Efter första världskriget blir bilen som privat transportmedel mer framträdande och sedan 

1950-talet har den varit det viktigaste transportmedlet för svenska fritidsresenärer.24 Vidare in 

på 1960-talet, i samband med efterkrigstidens utveckling mot ett välfärdssamhälle, förändra-

des även friluftslivet i en mer materialiserad inriktning i form av husvagnar, fritidsbåtar och 

mer avancerad friluftsutrustning.25 Under 1960-talet börjar staten styra i friluftslivet på ett mer 

påtagligt sätt genom bland annat inrättandet av Statens naturvårdsnämnd (1964).26  Tre år se-

                                                 
19 ibid, s.371  
20 ibid, 
21 Svenska turistföreningen (STF) 
22 Nationalencyklopedin,  
23 Christensson. J, (2008) 
24 Sandell. K, Sörlin. S (red.), (2008) 
25 Berggren. L, (red.), (2000) 
26 Sandell. K, Sörlin. S (red.), (2008) 
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nare byter Statens naturvårdsnämnd namn till Statens Naturvårdsverk (1967) och fick då fri-

luftsfrågor som ett av de viktigaste arbetsområdena.27 1965 beslutades det att en fysisk riks-

planering skulle utföras28 och 1967 påbörjades arbetet. Inslag som friluftsanläggningar, in-

formation om områden, parkeringsplatser, vindskydd och vandringsleder ingick i den offent-

liga friluftspolitiken i och med den fysiska riksplaneringen.29 

Myndigheternas engagemang som tidigare varit starkt tonas succesivt ned från 1970-talet och 

fram till 1990-talet, medan intresset för miljöpedagogik i form av exempelvis I ur och skur- 

förskolor har ökat.30 1985 startade den första I ur och skur- förskolan och var i början ett för-

äldrakooperativ vilket utgick till stor del från friluftsfrämjandets mulleskolas koncept i sina 

riktlinjer för verksamheten.31 Friluftsfrämjandets mulleskola startade 1957 och var en frilufts-

skola som riktade sig till åldersgruppen 5-7 år. Syftet var att genom lek stimulera barns in-

tresse för skog och mark samt skapa intresse för ett livslångt engagemang i miljöfrågor och 

friluftsliv.32 Vidare in på 1990-talet kännetecknas friluftslivet av en ökande kommersialisering 

där en stark trend mot äventyrs- och ekoturism kan skönjas. 33 Exempel på äventyrsturism kan 

vara heliski och exempel på ekoturism kan vara valsafari. 

2.2 Friluftsliv – ett problematiskt begrepp 

Begreppet friluftsliv rymmer många typer av aktiviteter, en del med rekreationskaraktär och 

en del med mer idrottslig karaktär.  Det som är kärnan i begreppet och som återfinns i de 

flesta begreppsförklaringar är att friluftsliv sker utomhus och utom tävlan.34 

Enligt Larsson har många olika forskare och andra intressenter försökt definiera vad friluftsliv 

är, men påpekar att det inte föreligger någon konsensus kring begreppet och dess innehåll.  

Han menar att det framgår tydligt att begreppets innehåll har skiftat över tid beroende på vem 

som skrivit definitionen och vem som är personens uppdragsgivare. Larsson anser att det som 

skapar mest debatt kring friluftsliv är hur det skall avgränsas mot idrottsrörelsen. I en statlig 

utredning från 1969 fastslogs det att idrott och friluftsliv skulle ha en gemensam definition 

och organisation, dessa två ansågs oskiljbara. Idrott och friluftsliv definierades som fysisk ak-

tivitet som människor utför för att få motion eller uppnå tävlingsresultat.35 Friluftsrörelsen 

hade dock invändningar mot att förknippas med idrottsrörelsens fokus på tävlande verksam-

het. Friluftsfrämjandet ansåg att friluftsliv handlade mer om rekreation och avkoppling än täv-

lan36 och enligt naturvårdsverket definition är friluftsliv; Vistelse utomhus i natur- eller kul-

turlandskap för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.37 

                                                 
27 Berggren. L, (red.), (2000) 
28 Sandell. K, Sörlin. S (red.), (2008) 
29 Berggren. L, (red.), (2000) 
30 ibid, 
31 Sandell. K, Sörlin. S (red.), (2008) 
32 Sandell. K, Sörlin. S (red.), (2008) 
33 Berggren. L, (red.), (2000)  
34 Friluftsgruppen, (1999) 
35 Larsson. H, Redelius. K, (red.) (2004), s.175 
36 ibid, 
37 Mårtensson. F; et al, (2011) s.11 
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Larsson påpekar att på senare tid har det poängterats från statligt håll att friluftsrörelsen och 

idrottsrörelsen skall särskiljas. I en rapport från regeringskansliet framhålls friluftslivets upp-

levelse och frånvaron på krav och tävlande. 38 Friluftsgruppen tillsattes 1999 som en arbets-

grupp efter beslut från regeringskansliet. Arbetsgruppens syfte var att göra en översyn av sta-

tens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer och framtida inriktning av administration.  

Friluftsgruppen utformade då följande definition av friluftsliv; Friluftsliv är vistelse och fysisk 

aktivitet utomhus för att få miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller täv-

ling.39 Larsson framhåller vikten av att hålla begreppen friluftsliv och friluftsaktiviteter sär-

skilda och påpekar att dessa begrepp ofta blandas samman i skolan. Friluftsliv är att leva i na-

turen och friluftsaktiviteter har ett bredare innehåll där idrottsliga inslag är ganska vanligt fö-

rekommande.  Larsson anser att friluftsgruppens definition är den mest korrekta och bör vara 

vägledande för begreppsbildningen.40 Enligt Igerud och Johansson skiljer sig också begreppen 

friluftsliv och friluftsaktiviteter. Med friluftsaktiviteter avser Igerud och Johansson aktiviteter 

som bedrivs utomhus, ofta av idrottslig karaktär exempelvis lekar och spel, samt aktiviteter 

som innebär att utövaren lever i, med eller av naturen.41 Vidare i arbetet kommer vi utgå från 

friluftsgruppens definition då vi ser att verksamheten och de aktiviteter som bedrivs på fritids-

hem ryms under den definitionen (se rubrik 1.4.6 Begreppsförklaring).  

2.3 Friluftslivets utrymme i läroplanerna 

Under 1890-talet började folkskolan att använda exkursioner och skolresor som pedagogiskt 

hjälpmedel. Dessa exkursioner och resor kunde pågå under en dag eller längre och det var 

vanligast med vandringar. Friluftsliv i folkskolan hade ett syfte att illustrera tidigare inhäm-

tade lärdomar och teoretiska kunskaper, men också ge betydelse för elevernas estetiska, mora-

liska och fysiska fostran vilket då förknippades med friluftsliv och vistelse i naturen. Ytterli-

gare ett syfte med skolvandringar var att väcka och främja elevernas fosterlandskärlek. Sam-

manfattningsvis var friluftsliv ett medel att nå andra mål; fostran och nationell samling. 42 

Sedan friluftsverksamhet infördes i folkskolan har inriktning och begreppsinnebörden varierat 

i och med införandet av nya läroplaner. Det första riksdagsbeslutet om att friluftsliv skulle in-

föras i läroverken beslutades 1927 och då fastslogs det att minst 15 dagar per läsår skulle äg-

nas åt friluftsliv. 43  

I en folkskolestadga från 1942 finner vi att antalet friluftsdagar varierar i landet. 8-12 dagar 

(16-24 halvdagar) per läsår i städer och 6-10 dagar (12-20 halvdagar) per läsår på andra orter. 

Ansvarig för friluftsundervisningen var klassläraren och det var upp till denne att planera in-

nehållet. Enligt stadgan ska friluftsdagar innehålla följande grenar; smålekar, bollekar, boll-

spel, fri idrott, simning och livräddning, skidlöpning och skridskoåkning, terränglekar, orien-

tering, avståndsbestämning, lägertjänst och trafikundervisning.44 På orter där växellov före-

                                                 
38 Larsson. H, Redelius. K, (red.) (2004) 
39 Friluftsgruppen, (1999), s.134 
40 Larsson. H, Redelius. K, (red.) (2004) 
41 Igerud. C, Johansson. J, (2011)  
42 Christensson. J (red.), (2008)  
43 Svenning. S, (2001) 
44 Frankman. F (red.), (1956) 
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kom bestämde skolstyrelsen huruvida och i vilken utsträckning friluftsverksamhet skulle före-

komma, dock högst 4 heldagar (8 halvdagar) per läsår.45 Växellov innebar att klassen delades 

i två grupper varav ena gruppen undervisades i skolan medan den andra gruppen arbetade 

hemma. Dessa elevgrupper växlade mellan hemmet och skolan olika veckor, varav namnet 

växellov.46 

Enligt 1962 års skollag skulle 6-12 dagar per läsår ersättas med lekar, idrott, kroppsarbete i 

det fria, studieutflykter eller dylikt. Dessa dagar som i skollagen kallas friluftsdagar kunde 

även delas in i halvdagar och på så sätt utnyttjas under 12-24 dagar per läsår.47 Syftet med fri-

luftsdagarna under 60-talet var att bereda rekreation och omväxling i det dagliga skolarbetet 

och ge möjlighet till utevistelse. Eleverna bör även genom verksamheten lära sig inse värdet 

av friluftsliv och bli förtrogna med motionsformer och idrottsgrenar.48 

I Lgr 69 präglas friluftsdagarnas innehåll av samverkan med andra ämnen. Främst idrottsäm-

net men även geografi kopplat till orientering och biologi kopplat till fysisk hälsa.49 Syftet 

med friluftsverksamheten i Lgr 69 var i likhet med syftet i Lgr 62; att genom aktiv rekreation 

bereda eleverna möjlighet till omväxling i det dagliga arbetet och ge möjlighet till vistelse i 

naturen. Eleverna bör även genom verksamheten lära sig inse värdet av friluftsliv och bli för-

trogna med motionsformer och idrottsgrenar. Samt att friluftsverksamheten bör simulera till 

ett varaktigt intresse för idrottslig verksamhet och regelbunden konditionsstärkande utevis-

telse.50 Då syftet med friluftsundervisningen överensstämmer med syftet i tidigare läroplan, 

Lgr 62, kan vi anta att antal friluftsdagar är detsamma som skrivits in i 62 års skollag. 6-12 

dagar som kan delas i halvdagar och på så sätt utökas till 12-24 halvdagar.  

Enligt Svenning reducerades antalet obligatoriska friluftsdagar i läroplanen (Lgr80) till fyra, 

dessa kunde även delas in i halvdagar och på så sätt kunde skolor utöka antalet friluftsdagar 

till åtta.51 Syftet med verksamheten var att ge eleverna möjlighet att vistas i naturen och få 

omväxling i det dagliga arbetet genom aktiv rekreation. Målet med friluftsverksamheten i sko-

lan var att eleverna skulle lära sig se värdet i att känna sig förtrogna med olika motionsformer 

och idrottsgrenar som de både skulle kunna ägna sig åt under sin uppväxt och vidare i livet 

under sin fritid. Regelbunden konditionsstärkande utevistelse ansågs som nödvändigt för att 

bibehålla hälsa och god arbetsförmåga, samt att eleverna skulle få en ansvarskänsla jämtemot 

naturen och skapa sig förståelse för miljövård och ta sitt ansvar i samhället i de frågorna. 52 

                                                 
45 ibid, 
46Svensk Läraretidning, (1924)  
47 1962 års skollag, skolstadga och läroplan för grundskolan, (1962) 
48 Läroplan för grundskolan, Kungliga skolöverstyrelsens skriftserie 60, (1962) 
49 Skolöverstyrelsen, Lgr 69, Läroplan för grundskolan – allmän del, (1969) 
50 ibid, 
51 Svenning. S,(2001) 
52 ibid, 

http://runeberg.org/svlartid/
file:///C:/Users/bian0001/Downloads/43:e%20årg,1924
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Antalet obligatoriska friluftsdagar har efter att de introducerats i skolan varierat mellan 15-20 

dagar per läsår fram till 1994 då friluftsdagar ej finns inskrivna som obligatoriska i läropla-

nen. 53 Obligatoriskt friluftsliv i skolan ingår numera i ämnet Idrott och hälsa i kursplanen se-

dan 199454. Vilket betyder att antal friluftsdagar i skolan succesivt minskat med varje ny läro-

plan sedan 1890-talet fram till 1994 då de togs bort helt ur läroplanen. I nuvarande läroplan 

(Lgr11) nämns inte friluftsdagar alls.55 

Ansvaret för fritidshemsverksamheten låg ursprungligen hos socialstyrelsen. 1988 utformade 

socialstyrelsen ett pedagogiskt program för fritidshemmet, vilket bland annat behandlar att fri-

tidshemmen skall arbeta med frågor som rör natur.56 I det pedagogiska programmet för fritids-

hem framgår det att friluftsliv värderades högt. Konkreta erfarenheter av friluftsliv och fri-

luftsteknik kan lägga grunden till ett livslångt och aktivt naturintresse.57 Fritidshemmens 

verksamhet skulle ge barn möjlighet till lek, avkoppling och friluftsliv, lära sig innebörden av 

allemansrätten och förstå samband i naturen. Att upptäcka närmiljön och utveckla intresse för 

växt- och djurliv sågs även som viktiga delar i verksamheten. De möjligheter till upptäckter 

och upplevelser som närmiljöns växt- och djurliv kan ge bör tas till vara.58 Även utflykter 

skrevs fram i det pedagogiska programmet för att barn ska lära sig vistas i naturen. Genom cy-

kelutflykter, vandringar, exkursioner, lägervistelser och övernattningar i naturen kan barnen 

på ett roligt och spännande sätt lära sig vistas i skog och mark.59  

En utredning tillsattes under 1990-talet av regeringen angående hur fritidshemsverksamheten 

kunde utvecklas och bidra till en bättre helhetssyn över dagen. 1998 övertog skolverket till-

synsansvaret över fritidshemmen och dess verksamhet.60 Som följd av detta ingår numera fri-

tidshemsverksamheten i läroplanen.61 

I skolverkets allmänna råd och kommentarer- kvalitet i fritidshemmet går det att läsa att 

det behövs en utemiljö som ger utrymme för såväl platsbundna lekar, som utforskande aktivi 

teter.62Att utemiljön kring fritidshemmet har stor betydelse för barns utveckling och lärande 

samt utgör en viktig del av barnens uppväxtvillkor.63 Samt när det gäller säkerhet och peda-

gogik är det viktigt att lokalerna och utemiljön är överblickbara och underlättar kontakt mel-

lan personal och barn.64 I de allmänna råd och kommentarer skolverket publicerat angående 

kvalitet i fritidshem framgår att utemiljön kring fritidshemmet är viktigt och det ska finna ut-

rymme för utforskande och lekar. Barnens säkerhet och pedagogers uppsikt över barnen lyfts 

primärt fram. Friluftsliv nämns inte över huvud taget i denna publikation från skolverket. 

                                                 
53 ibid, 
54 Skolverket, Grundskolan kursplaner betygskriterier, (1996) 
55 Skolverket, Lgr 11, (2011) 
56 Socialstyrelsen, (1988) 
57 ibid, s.32, 
58 ibid, s.32, 
59 ibid, s.32, 
60 Andersson. B, (2013)  
61 Skolverket, Lgr 11, (2011) 
62 Skolverket, (2007), s.21, 
63 ibid, s.21, 
64 ibid, s.21, 
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2.4 Friluftsliv idag – olika stilar inom friluftsliv 

I dag kan friluftsliv klassas in i tre olika stilar som formats efter bland annat intressen och 

ekonomiska resurser. I detta avsnitt behandlas dessa tre stilar; dominansstilen, aktiva anpass-

ningsstilen och passiva anpassningsstilen samt hur de kan påverka pedagogisk verksamhet.65 

2.4.1 Dominans - stilen 

Aktiviteten är i fokus i detta sätt att se på friluftsliv. Enligt Sandell finns en medveten ambit-

ion att försöka dominera, behärska och anpassa naturen efter de krav på aktiviteter som efter-

frågas. Den huvudsakliga inriktningen inom denna stil går mot upplevelseindustrin. Aktivite-

ter som utförs under dominansstilen sker oftast i tillrättalagda miljöer. Det kan vara aktiviteter 

som exempelvis klättring, bad eller skidåkning som flyttats från naturlig miljö och istället ge-

nomförs på klätterväggar, i äventyrsbad eller i skidbackar. På platser där närmiljön inte kan 

bistå med möjligheter att utöva dessa aktiviteter eller om aktiviteterna är årstidsberoende, är 

dessa skapade arenor ett alternativ. Det är inte ovanligt med förändringar då denna stil är 

känslig för trender och kan betraktas som ombytlig och flyktig och mötet med den egentliga 

naturen blir litet eller obefintligt. Typiskt för dominansstilen är att aktiviteterna ofta är resurs 

och miljökrävande, samt att det kan krävas stora ingrepp i natur och ekosystem för att dessa 

aktiviteter ska bli möjliga. Ur ett rent pedagogiskt perspektiv har stilen klara fördelar. Miljö-

erna är ofta lättillgängliga, det är enkelt att väcka intresse och göra attraktivt och det finns 

mycket information att tillgå. En nackdel är det blir svårt att visa på kvaliteten i naturmötet 

förutsatt att det inte sker i små grupper samt att det kan vara kostsamt att genomföra.66  

2.4.2 Aktiva anpassnings - stilen 

Utgångspunkten i detta synsätt att se på friluftsliv är enligt Sandell att personen anpassar sig 

efter landskapets förutsättningar, för utvecklingstänkande, naturnyttjande och friluftsliv. Det 

centrala är att personen anpassar sig efter naturens karaktärsdrag, vegetation, vatten, snö etc. 

Naturen ses som hembygd där personen verkar och lever och aktivt förändrar eller nyttjar na-

turen efter hens behov. Kommersiellt inriktar sig denna stil på till exempel ekoturism och 

hållbar naturturism där jakt, fiske och hantverk ges utrymme i from av aktivt deltagande. Den 

påtagliga naturrelationen ger klara pedagogiska fördelar hävdar Sandell. Bland annat är det 

möjligt att genom goda markägarkontakter leva och nyttja de pedagogiska fördelarna fullt ut. 

Men att leva nära naturen på ett enkelt sätt innebär för en ovan person en del påfrestningar 

främst på grund av väder och vind.67 

2.4.3 Passiva anpassnings - stilen 

Detta synsätt innebär en anpassning till närmiljön som gör minsta möjliga ingrepp eller för-

ändringar i närmiljön där hen befinner sig. Perspektivet kan beskrivas som att naturen är som 

ett museum med natur och kulturrelaterande sevärdheter i exempelvis nationalparker. Per-

spektivet kan också beskrivas som observerande där personen är i naturen och observerar ett 

eller flera olika fenomen. Fenomen kan exempelvis vara fjällkedjor eller fågelskådning. Den 

gemensamma nämnaren är ett passivt betraktande av närmiljön, som i väldigt liten utsträck-

ning påverkar naturen hen vistas i. Som tidigare påpekats är ett reservatstänkande typiskt för 

                                                 
65 Bugge. B, Glantz. M, Sandell. K, (2011) 
66 ibid, 
67 ibid, 
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detta synsätt. En pedagogisk fördel som kan nämnas i jämförelse med det aktiva synsättet är 

att det i regel inte krävs några markägare kontakter för att bedriva friluftsliv. Allt som oftast 

ryms det hen tänkt göra inom allemansrätten och dess huvudregel om att inte störa och inte 

förstöra. Det kan dock vara svårt att väcka intresse för friluftsliv då synsättet kan uppfattas 

som relativt passivt och betraktande.68 

Se bilaga 2 för en sammanfattande modell över friluftsstilar och dess olika syften. 

2.5 Allemansrätten – möjligheter och gemensamt ansvar. 

Allemansrättens huvudregel lyder enligt följande; Inte störa – inte förstöra69 och innebär att 

alla som vistas i naturen ska visa hänsyn och ta ansvar för sin vistelse. 

De tidiga källor som går att hänvisa till gällande allemansrätten är Adolf Åström som 1899 

skrev en förfoganderätt gällande vatten vilken har titeln Om svensk vattenrätt. I början av se-

kelskiftet författade lagberedningen ett förslag till jordabalk 1909 om ansvarstagande hos 

markägare där frihet i hur de kunde bruka sin egen jord begränsades om brukandet påverkade 

närliggande markägares jord. Förslaget skulle alltså förhindra enskilda markägare att rubba 

ekosystem över större yta än de själva ägde.70 

Allemansrätten och dess rättigheter och skyldigheter är mer eller mindre kända för de som le-

ver i Sverige och har sedan 1994 lagstadgat stöd i 2 kap. 18 § regeringsformen. Där slås det 

fast att alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Det innebär att var och en har 

en begränsad rätt att färdas över annans mark och vatten, främst i syfte att transportera sig till 

fots och under en kortare tid uppehålla sig där. Rätten gäller även om mark eller fastighetsä-

garen inte gett sitt samtycke att marken kan användas på sådant sätt. Men var och en har inte 

rättighet att ta sig friheter på marken eller fastigheten så den skadas eller det är till olägenhet 

för de boende.71 

Allemansrätten är en sedvanerätt som finns upptagen i regeringsformen vilken ger människor 

laglig rätt att vistas i och nyttja naturen efter de skyldigheter som finns i texten. Dessa skyl-

digheter rör områden som bland annat eldning, avfallshantering, camping, ridning, cykling, 

vandring, bär- och svampplockning, koppling av hundar, båtar och bad, jakt och fiske, for-

donstrafik samt regler för vistelse i olika skydds- och naturområden. En del skyldigheter är 

bundna till årstider och handlar då ofta om skydd av djurlivet och främst under sommarhalv-

året då många djur får sina ungar.72 

3. Resultat 

I detta avsnitt kommer pedagogernas syn på de valda problemområdena att presenteras. Re-

sultatet är indelat i tre underrubriker vilka svarar mot våra forskningsfrågor.  

                                                 
68 ibid, 
69 Naturvårdsverket, (2011), s.2 
70 Christensson. J (red.), (2008) 
71 Bengtsson. B, (2004) 
72 ibid, 
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Pedagogerna Ludvig, Lukas och Lennart arbetar alla på Lervikens skola, pedagogen Nils på 

Norlunds skola och pedagogerna Karl, Krister, Karin, Klas, Klara arbetar alla på Karlavag-

nens skola. 

3.1 Pedagogernas fritidsintressen och syn på friluftsliv 

I detta avsnitt behandlas pedagogernas syn på friluftsliv, intressen och erfarenheter. 

3.1.1 Pedagogernas fritidsintressen 

Samtliga pedagoger säger sig ha intresse av att göra någon aktivitet utomhus, några anser sig 

vara uttalade friluftsmänniskor som spenderar mycket tid på friluftsaktiviteter. Några säger 

sig spendera mindre tid på friluftsaktiviteter på grund av att andra aktiviteter eller familjen 

prioriteras.  Svaren varierar väldigt mycket, men en gemensam nämnare är att de har ett in-

tresse av att röra sig utomhus. Skidåkning och löpning är vanligt återkommande svar. Få utö-

var friluftsliv exakt enligt definitionen Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för 

att få miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling, men det kan sä-

gas att flera utövar aktiviteter som till viss del stämmer överens med definitionen.  

De pedagoger som uppger att de har ett intresse av friluftsliv och frekvent utövar det är Lud-

vig, Karin, och Nils. Ludvig beskriver sig som en uttalad friluftsmänniska som både vandrar i 

fjällen, åker mycket skidor på vintern och har upprepade gånger varit ledare på friluftsläger 

för barn. Även Karin tycker om att röra sig i naturen, framförallt att fjällvandra, att röra sig 

ute i naturen och framförallt fjällen är riktigt friluftsliv. Nils anser sig vara friluftsmänniska, 

gör många dagsutflykter för att plockar bär, grillar ute i skogen med familjen eller fiskar. 

Lennart och Klara anser sig vara människor som sällan utövar friluftsliv. Men båda uppger att 

de gillar att vara ute och motionera.  Lennart anser sig inte vara någon större friluftsmänniska, 

som; går ut och sätter sig i skogen. Även om Lennart ofta är ute och springer, så säger sig han 

vara lite osäker på om den aktiviteten verkligen kan ses som friluftsliv. Klara säger att bar-

nens idrottande tar upp en stor del av fritiden, men gillar att vara ute och springa; tidigare var 

man mycket iväg med barnen och grillade men nu är jag i en annan fas i livet. 

Vi kan genom pedagogernas svar konstatera att samtliga uppger att de har något intresse de 

utövar utomhus på sin fritid. En del av de aktiviteter de uppgett ryms under begreppet frilufts-

liv och andra inte. 

3.1.2 Pedagogernas uppfattning om begreppet friluftsliv 

Pedagogerna var överens om att friluftsliv bedrivs utomhus, det kan handla om både plane-

rade och mer spontana aktiviteter i naturen. De är även överens om att friluftsliv kan ske i 

olika miljöer. De som förekommer mest frekvent är; i skogen, på fjället eller på vatten. Men 

alla nämnde inte samtliga naturmiljöer. Många av pedagogerna ansåg att lämplig utrustning 

krävs för att utöva friluftsliv, en gemensam nämnare är kläder och ryggsäck. Men även skidor, 

tält och matlagningsutrustning nämns av en del av pedagogerna som väsentlig utrustning vid 

vissa tillfällen, till exempel vid fjällvandringar eller längre skidturer. Måltider som intas i ute-

miljö anges som ett vanligt inslag när pedagogerna utövar friluftsliv, Klara anser att få äta ute 

i naturen är pricken över i. 



 

14 
 

Karls bild av friluftsliv är ... att någon har på sig en fjällräven-outfit och ryggsäck, också är 

man ute och tältar eller fiskar. Ludvig ser friluftsliv i tre aspekter där kondition och styrka ses 

som en, upplevelsen av; det vackra och häftiga med att vara ute i orörd snö eller paddla i 

norska havet ses som den andra och rekreation att känna sammanhang och bara få vara en 

stund på jorden lyssna på fåglarna och känna värmen stiga från backen som den tredje 

aspekten. Nils däremot tycker att friluftsliv är både att var ute i naturen, samt att köra skoter 

och åka skidor både alpint och klassiskt i längdskidspår.  

Utifrån pedagogernas svar kan vi se att de har olika syn på vad friluftsliv kan innefatta. Dock 

ryms samtliga pedagogers svar inom friluftsgruppens definition; Friluftsliv är vistelse och fy-

sisk aktivitet utomhus för att få miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller 

tävling.73 

3.1.3 Praktiska erfarenheter 

Pedagogernas erfarenheter skiljer sig väldigt mycket åt. Några har med sig friluftsliv och ute-

vistelse från barnsben, andra har funnit friluftsliv som intresse i vuxen ålder och en del har 

väldigt lite erfarenheter och intresset är ganska lågt. Vanliga erfarenheter är fisketurer, skidtu-

rer och vandringar, oftast i form av dagsutflykter med medhavd matsäck eller grillning av 

korv som ständigt återkommande inslag. 

Ludvig och Karin är de pedagoger i vår undersökning som visats sig ha mest erfarenhet av fri-

luftsliv. Ludvig menar sig ha många fina upplevelser i naturen. Han säger sig känna till väl-

digt artrika biotoper i skogen i närheten av Vännäs som han ofta besöker. Vidare har han fågel 

skådat, paddlat kanot på de flesta av älvarna i Västerbotten och fjällvandrat. Karin har vandrat 

väldigt mycket men också paddlat på sommaren och åkt mycket skidor på vintern. Hon har 

också övernattat mycket i tält under hela sitt liv. Det är tydligt i ovanstående pedagogers svar 

att de har mycket erfarenhet inom friluftsliv, och utövar olika typer av friluftsliv frekvent över 

alla årstider. 

Klas, Lukas och Krister är förtrogna med friluftsliv och har relativt goda erfarenheter. Klas 

har erfarenhet av flera typer av aktiviteter som fisketurer, men även vandring och övernatt-

ning i tält. Lukas säger att hans familj... ofta har ett specifikt utflyktsmål innan de far iväg; 

klättra upp på ett berg, fika och träffar vänner eller bara ta sig ut till en speciell plats. För 

Lukas kan friluftsliv även vara en social aktivitet i och med att de träffar vänner. Även Klas 

anser at friluftsliv är något man gör tillsammans och utomhus. Enligt Kristers erfarenhet är det 

viktigt att ha rätt utrustning då han påpekar att: om man har dåliga saker kan det bli tråkigt 

och svårt att ta sig för och göra någonting nästa gång. Krister syftar då till exempelvis kläder 

och utrustning då undermåliga materiella saker lätt kan medföra en negativ upplevelse av fri-

luftsaktiviteter. 

Klara och Krister är stugägare och säger sig oftast utöva friluftsliv i närområdet kring dessa. 

Då sker det i form av kortare utflykter och att måltider serveras och/eller tillagas då vanligen 

utomhus. Lennart säger sig inte ha så mycket praktiska erfarenheter av friluftsliv då han inte 

är den som sätter sig i skogen och filosoferar direkt men väl springer ett par gånger i veckan.  

                                                 
73 Friluftsgruppen, (1999), s.134 
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Klara och Lennart uppger sig ägna generellt ganska lite tid åt friluftsliv och friluftsaktiviteter. 

Erfarenheter och kunskaper kring friluftsliv skiljer sig mellan pedagogerna. En del säger sig 

ha lite erfarenhet och kunskaper medan vissa säger sig ha både praktiska erfarenheter och ge-

nomgått olika typer av utbildningar i ämnet utanför sin yrkesutbildning. 

3.1.4 Teoretiska erfarenheter 

Gällande pedagogernas teoretiska erfarenheter kan vi urskilja tre typer av kunskapsnivåer, en 

lägre, en medel och en högre nivå. Den första, den lägre nivån är att pedagogen varit aktiv 

deltagare i någon förening med inriktning mot friluftsliv. Den andra, medel nivån är att peda-

gogen även varit aktiv ledare i någon förening med inriktning mot friluftsliv. Samt den tredje, 

högre nivån är att pedagogen själv varit föreningsaktiv som deltagare och ledare och aktivt 

sökt kurser som innehållit olika moment som ryms inom begreppet friluftsliv.    

Ludvig och Karin uppger båda att de gått olika utbildningar inom friluftsliv och ledarskap och 

har båda arbetat som ledare i olika sammanhang utanför yrket med friluftsliv. Ludvig berättar 

att han är utbildad ledare i KFUM, samt gått en kanotutbildning via friluftsfrämjandet och var 

ledare i IKSU under studietiden. Ludvig anser att de utbildningar han deltagit i varit breda, 

med välutbildade lärare, samt haft en bra tillgång på material och litteratur. Karin har både va-

rit aktiv som deltagare i skidskola för vuxna och har gått på fågelskådnings-kurser, via förra 

arbetet gått kurser med inriktning på klädmaterial och des funktioner och detaljer samt olika 

typer av kök tält och annan utrustning. Karin har även arbetat flera säsonger på barnläger i 

USA och Sverige, där friluftslivs aktiviteter varit central i lägerverksamheten. 

Nils och Klara har liknande teoretiska erfarenheter av föreningar med friluftsliv som inrikt-

ning. Nils var aktiv i scouterna en kortare period som barn och funderar tillsammans med fru 

på att gå med i friluftsfrämjandet när barnen blir större och om de har intresset. Klara har tidi-

gare varit aktiv med familjen som deltagare i friluftsfrämjandet, men har nu äldre barn som 

gör att prioriteringarna har skiftat mot idrottsväsendet.   

Utifrån de svar pedagogerna gett kan vi se att de teoretiska erfarenheterna hos pedagogerna 

skiljer sig åt och att innehållet i de kurser och aktiviteter de deltagit i varierar. 

3.2 Friluftsliv i fritidshemsverksamheten och nyttjande av närmiljön 

I detta avsnitt behandlas hur pedagogerna använder sig av närmiljön och hur de arbetar i fri-

tidshemsverksamheten med friluftsliv. 

3.2.1 Aktiviteter i utomhusmiljö 

Vi frågade pedagogerna om vilka uteaktiviteter de genomför inom verksamheten och vilka de 

anser rymmas inom begreppet friluftsliv. Samtliga pedagoger nämner utevistelse som ett dag-

ligt inslag i verksamheten. Krister uppger att; det är planerat att gå ute varje dag, det ska 

vara en naturlig del av vardagen att vara ute och leka och röra sig helt enkelt. 

Några av Pedagogerna uppger även utflykter som ett vanligt återkommande inslag i verksam-

heten. Dessa planerade aktiviteter skiljer sig åt på grund av var pedagogen är yrkesaktiv. 

Större planerade aktiviteter som nämns av pedagogerna är grupplekar, måltider utomhus och 



 

16 
 

utflykter i närområdet. Det kan tilläggas att pedagogerna uppger att aktiviteterna varierar och 

anpassas efter årstider.  

Lukas säger att leken är grunden i deras utevistelse, de är ute varje dag. Sen har de planerade 

aktiviteter som återkommer varje vecka som de kallar onsdagsleken och äter mellanmål utom-

hus. Även Karin uppger att de har en ute-dag varje vecka då de tar med mellanmål ut, oftast 

till någon plats i skogen.  

Lennart anser att det finns en pedagogisk mening med att vara ute. Barnen kan lära sig mycket 

genom att leka i grupp och enskilt, Lennart nämner turtagning, regler och socialt samspel som 

exempel. Han upplever även att många barn är väldigt mycket inomhus sittande vid dator eller 

tv. Han tycker att de ska ge barnen chansen att vara ute och att det är okej att till exempel äta 

utomhus, det är inget hinder. 

Klas berättar om ute-ligan, ett poängsystem som ska motivera barnen att vara ute och röra sig 

åka skidor, skridskor och leka utomhus. Då samlar de poäng per aktivitet och perioden avslu-

tas med prisutdelning och fest. Ute-ligan pågår under vinterhalvåret, men ute-ligan räknas inte 

som en frilufts aktivitet enligt avslutar Klas. 

Krister anser att fritids fyller en viktig funktion till skolan och att det är viktigt att; ...lära bar-

nen vara ute mycket, dom sitter stilla mycket i skolan och då är det bra att fritids är ett kom-

plement till skolan, att dom kan få vara ute och få frisk luft och röra på sig, och träna motorik 

och relationer. Och att man kan lära dom hur man ska klä sig och att de lär sig att ha bra 

kläder, även om det också ligger hos föräldrarna. 

Samtliga pedagoger i denna studie anser att utevistelse är en viktig del i vardagen. De lyfter 

aspekter som rör hälsa, sociala färdigheter och motorik. 

3.2.2 Närmiljön och hur den nyttjas 

I detta stycke behandlas pedagogernas beskrivningar av sin närmiljö och hur de nyttjar den i 

sin verksamhet. Fritidshemmen där pedagogerna arbetar ligger i urban stadsmiljö, men när pe-

dagogerna får beskriva sin skolgårdsmiljö är det tydligt att dessa är olika till sin utformning. 

Nils beskriver sin närmiljö som; ... beläget i stan med mycket vägar och byggnader. Skolgår-

den bjuder inte in till så mycket enligt mig. Mest asfalt en liten kulle och en liten fotbollsplan 

av grus. Samtliga Pedagoger uppger att de har någon typ av skogsområde i närmiljön, men 

avståndet till dessa kan variera alltifrån i direkt anslutning till skolgården, eller inom ett gång-

avstånd på ca 5-10 minuter. Karl berättar; vi har väldiga resurser utomhus eftersom vi har vår 

enorma skog just runt knuten. 

Krister och Klara arbetar på samma fritidshem och beskriver närmiljön på olika sätt. Krister 

beskriver främst skolgårdens utformning och Klara beskriver närområdet utanför skolgården. 

Krister beskriver närmiljön som en traditionell skolgård med en asfalterad yta, en gräsyta, en 

lekpark med gungor, klätterställning och fotbollsplan som på vintern är hockeyrink, samt att 

skolgården ligger intill en skog där barnen tycker om att vara. Klara beskriver närområdet 

som fantastiskt med flera möjligheter. Både för att det finns en del lekplatser i närliggande bo-

stadsområden och för att det finns flera anlagda vindskydd och grillplatser samt ett elljusspår i 
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närliggande skogsområde. Nils påpekar att den tid de kan vistas ute är till viss del beroende på 

om de har mat med sig eller inte, då det begränsar den tiden de kan vara utomhus. Barnen 

måste kunna äta mellanmål för att orka med dagen konstaterar Nils.   

Ludvig och Lukas är yrkesverksamma på samma skola, delar en liknande syn och för ett lik-

nande resonemang när det gäller nyttjande och möjligheter kring sin närmiljö. Ludvig anser 

att närmiljön är bra, de har nära till älv, skog, stenar att klättra på; men det är klart att när 

man jobbat ett tag kan det vara tjatigt att gå till samma ställen, å andra sidan är de ställen vi 

har väldigt bra för de som växer upp att upptäcka och utforska. Lukas för ett resonemang som 

i vissa aspekter liknar Ludvigs och tycker att närmiljön är lite begränsad, då det finns ganska 

få naturliga utflyktsmål. Lukas påpekar att älven finns i närheten men att vattnet är ganska 

strömt där och Lukas tycker att de saknar en rejäl skog och att antal utflyktsmål är begränsat 

och det blir samma sak efter ett tag. 

Lennart tycker att närmiljön är ganska bra, de har nära till skog och vatten. Men skolgården 

finns det visserligen mer att önska av påpekar han. Generellt anser Lennart att de nyttjar 

närmiljön på ett bra sätt. Nils säger sig säkert veta att skolan har tillgång till skolskog, övriga 

pedagoger säger att de inte har tillgång till en specifik skolskog och några är osäkra på om den 

skog i närområdet som nyttjas är skolskog eller inte.  

Alla pedagoger vi intervjuat nyttjar någon form av skogsparti i sin verksamhet. Avståndet till 

dessa varierar, likaså storlek och skogstyp. Även lekparker uppges som utflyktsmål i närmil-

jön av samtliga pedagoger. 

3.2.3 Aktiviteter utanför närområdet 

Andra former av utflykter än de som görs i närmiljön förekommer vid ganska få tillfällen. De 

vanligaste orsakerna till att det sällan förekommer är ramfaktorer i from av ekonomi, tid och 

personaltäthet i förhållande till stora barngrupper. Förutom dessa orsaker anger Karl att mo-

dersmålsundervisning ofta är schemalagda på eftermiddagar och att det också begränsar deras 

möjligheter att lämna skolgården. 

Krister uttrycker att utflykter utanför närområdet förekommer sällan då det är väldigt dyrt att 

åka buss med stora barngrupper och att tidsramarna för att hinna med längre utflykter på fri-

tids är för snäva. Ofta är det gratis, själva aktiviteterna, men bussresorna kostar väldigt 

mycket 

Karin berättar att de gånger hon lämnat skolgården så är det utflyktsmål i närmiljön. Vanligast 

är lekparker i närområdet och till olika platser i skogen intill skolgården. Nils går vanligtvis 

till skolskogen eller någon lekpark om de lämnar skolgården. De går iväg ca 5-8 gånger per 

termin och det varierar från termin till termin och under våren blir besöken mer frekventa då 

de jobbar med ett naturtema. Lennart berättar att de aktiviteter de gör när de lämnar skolgår-

den är att gå till älven eller en närliggande pulkabacke. Han menar att det finns en pedagogisk 

vinning med att komma bort från skolgården; 

man kanske kommer bort från de strukturer som finns i barngruppen, man fast-

nar i samma vanor, samma kompisar. Gör man utflykter kan jag tycka att ibland 

bryts det upp litegrann, att barnen söker sig till varandra från vad som är kul att 
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göra på platsen. Man kanske leker man andra kompisar och exempelvis bygger 

koja, medans man gör de vanliga sakerna är man bara med de vanliga man le-

ker med, barnen hittar nya kompisar och intressen. 

Ludvig, Lukas och Lennart säger alla att de nyttjar loven på deras skola till att bedriva frilufts-

liv. Lukas berättar men det vi kan göra är att utnyttja loven, det gör vi nästan var enda lov. då 

gör vi heldagsutflykter, till exempel på skidor med lunchstopp. Ludvig är av samma mening; 

... på lovet då man har mer tid och kan fara iväg över den.  Lennart bekräftar vad de övriga 

sagt; ... fritids åker vi iväg mer på loven då det finns tid över. 

Förekomsten av antal utflykter varierar mellan skolorna. Vanligast är utflykter i närområden 

då pedagogerna uppger att de ramfaktorer de har att förhålla sig till utgör hinder för andra ty-

per av utflykter. 

3.2.4 Pedagogernas delaktighet i friluftsdagar  

Då vi frågade Pedagogerna om friluftsdagar och hur ofta de genomförs på skolan varierade 

antalet dagar mellan 1-2 per termin eller 2-4 per läsår. Innehållet på friluftsdagarna är ganska 

varierande,. Pedagogerna uppger att fokus på är friluftslivsaktiviteter men vi kan se att även 

aktiviteter av idrottslig karaktär är vanligt förekommande. Det är vanligt att är friluftsdagarna 

en kombination av friluftsliv med idrottsliga inslag typ friidrott, längdskidor eller utförsåk-

ning. 

När det gäller ansvar och delaktighet under friluftsdagarna ser vi två huvudgrupperingar bland 

Pedagogerna. Den första gruppen säger sig ta stort ansvar för planering och genomförande av 

friluftslivsaktiveter. Den andra gruppen uppger att de aktivt deltar under friluftsdagarna men 

är inte lika involverade i planeringen. Nils och Lukas säger sig vara drivande i planering, ge-

nomförande och utvärdering när det gäller friluftsdagar och de anser sig vara en drivande 

kraft för att friluftsdagarna skall genomföras och ta mycket stort ansvar för planering utfö-

rande och utvärdering av friluftsdagarna. Lukas berättar att han tyckte de skulle ha en frilufts-

dag för lågstadiet då de inte haft det tidigare. Det är lite konstig men han vet inte varför det 

varit så. I år och ifjol så hade de friluftsdagar med lågstadiet.  

Mellanstadiet har alltid sin friluftsdag då de åker till en skidbacke då tyckte jag 

att vi skulle hade det med. Så jag var drivande och planerade det mesta. Det var 

vi i fritidsarbetslaget som tog på oss att planera och genomföra friluftsdagen, 

och de andra lärarna fick finna sig i vår planering. -Lukas 

 

Lennart, Karl, Krister, Karin och Klara säger alla att de aktivt deltar på friluftsdagar men att 

det tidigare legat på klasslärare att planera och numera på idrottslärarna att planera. De anser 

sig dock högst delaktiga undersjälva friluftsdagen. Lennart säger sig ha väldigt stor delaktig-

het under friluftsdagarna och han uttrycker sig; vi kan ju sånt, det är det vi gör 

Ja, man får som uppgifter att man ska anordna, eller se till så att någon bana 

funkar. Sen kan det vara att man ska gå med en grupp...det handlar om att lösa 

det för barnen och hur man stöttar de som tycker att det är jobbigt, för det finns 
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det alltid någon som tycker när verksamheten faller utanför de ordinarie ra-

marna. -Karl 

Nils och Klas är aktiva i egenskap av idrottslärare på friluftsdagar, och har därför ett huvudan-

svar i planeringen, genomförandet och utvärderingen. 

Vi, jag och den andra idrottsläraren har pratat om att till hösten dra igång nå-

got nytt till friluftsdagen, men vi har inte kommit så långt, bara hunnit börja 

spåna på det. Nåt med >stora äventyret< som tema. -Nils 

Samtliga pedagoger uppger att de aktivt deltar på skolans friluftsdagar. De pedagoger som 

även deltar i planering och utvärdering är de som antigen uppger att de har intresse av att ta 

det ansvaret och tar för sig i arbetet, eller de som har en delad tjänst vilket innebär en anställ-

ning som idrottslärare och fritidslärare. 

3.2.5 Samarbete med skolan kring friluftsliv 

Att samarbete kring friluftsliv sker utanför friluftsdagarna är ovanligt enligt Pedagogerna. De 

gånger samarbete sker kring friluftsliv är det under skoltid på lärarnas premisser. Lukas berät-

tar om naturpromenader de hade förra terminen på NO-lektionerna. Han gick med en tredjedel 

av klassen och letade vårtecken, dokumenterade och pratade om årstiderna. Vi pratade lite om 

flyttfåglar som började komma tillbaka på våren, lite om växter och hur de knoppar, vi letade 

knoppar nämligen.  Klara berättar att de ibland avslutar skoldagen tidigare för att hinna med 

utedag. Dock kan tiden skolan förlorar tas igen vid senare tillfälle. 

Ja, vi har ju i början brukar vi ju ha för att stärka gruppen så går vi iväg på utflykter för att 

lära känna varandra. - Lennart  

Karin har tidigare haft elevensval i ämnet natur och uteaktiviteter då hon var ute varje vecka 

med en grupp elever.  

3.3 Pedagogers friluftsintressen och erfarenheter samt dess påverkan på friluftsliv i verk-

samheten 

I kommande stycken behandlas pedagogernas utbildningar och hur kunskapshämtning påver-

kar friluftsliv i verksamheterna. 

3.3.1 Utbildning via lärarprogram och fortbildning 

Inslag av friluftsliv under pedagogernas utbildning på högskola eller universitet varierar. Van-

ligast återkommande är att pedagogerna har varit på lägervecka eller hajk. Några har även läst 

mer omfattande kurser med innehåll av friluftsliv, där längre turer med mer pedagogiska verk-

tyg som en del av innehållet. Pedagogernas syn på vad de anser ha lärt sig och senare haft 

nytta av skiljer sig åt. En del tyckte att var kul och nyttigt en annan tyckte sig inte fått ut något 

alls av det. Klara berättar att de hade en lägervecka i utbildningen den var väl bra, men vi 

hade inte så mycket utav det men att de själva har haft ett nätverk där flera pedagoger delade 

med sig av olika tips på uteaktiviteter.  

Nils uttrycker att han dumt nog inte efterfrågat fortbildning, men säger sig skulle vilja ha det i 

och med Lgr11 för att; få lite mer kött på benen för att kunna göra ett bättre jobb. 
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Lukas säger sig ha fått viss utbildning i natur och friluftsliv på lärarprogrammet, men att det 

var ett tag sen och han kommer inte exakt ihåg vad det var för innehåll. Dock ansåg han att 

utbildningen i friluftsliv var bra; men att innehållet kanske var lite fel med tanke på vilken år-

gång de skulle undervisa i. Lukas är osäker på om han lärde sig något under utbildningen som 

han har användning av idag.  

Klas har läst en universitetskurs i friluftsliv och att en del friluftsliv ingick i lärarutbildningen 

där de bland annat ordnade ett läger för barn med sammarbetsbanor och andra aktiviteter. 

Lennart har läst utomhuspedagogik på lärarprogrammet som innehöll bland annat varit på tur 

på fjället och fågelskådat. Lennart tycker att dessa kunskaper är bra att ha för att känna sig 

trygg i naturen och det är bra att ha kunskap om vad man kan göra ute och att man får mer 

koll på läget. Karin berättar att hela hennes utbildning hade inriktningen natur och kultur och 

säger att de var mycket utomhus och på olika kulturevenemang. Hon har också deltagit i na-

turskolans utbildningsdagar, den senaste handlade om hur man kan arbeta med snö i verksam-

heten på fritidshemmet.  

Beroende på när pedagogerna gick sin utbildning skiljer sig innehållet gällande friluftsliv åt. 

Vi kan också se att utbildningarna haft olika inriktningar vilket påverkat innehållet. Pedago-

gerna uppger alltså att deras kunskaper de skaffat sig inom friluftsliv under sin universitetsut-

bildning är väldigt olika. Vad det gäller fortbildning varierar pedagogernas svar, en del uppger 

att de gått någon kurs, andra att egna nätverk upprättats för att lära av varandra och andra att 

de skulle vilja ha mer fortbildning.  

3.3.2 Betydelsen av kunskapsinhämtning och hur det påverkar verksamheten 

Flera pedagoger påpekar vikten av det ska finnas en pedagogisk prägel på utbildning inom fri-

luftsliv, men att var kunskaperna kommer ifrån spelar mindre roll. Intresse inom ämnet kan 

avgöra hur benägen pedagogerna är att planera aktiviteter, men att utbildning kan bidra med 

kompetens för att kunna använda friluftsliv i verksamheten. 

För själva genomförandet tror jag inte att det har betydelse var man anskaffat 

sig kunskapen, men rent pedagogiskt tror jag att det är viktigt att få ha testat på 

och kunna så man vet vad som passar barn kontra vuxna. Jag tror att om den 

kommer från skolan är den mer pedagogiskt inriktad och det gagnar barnen. -

Lukas 

Nils tror inte heller att det spelar någon större roll var man skaffar sig kunskap om friluftsliv 

även om det kan vara en fördel om det finns en pedagogisk grund. Krister påpekar att det är 

bra att ha gått externa ledarutbildningar för att man då får ett vidare perspektiv, en till vinkel 

på ledarskap. Han tycker också att man i arbetet kan ha nytta av kunskaper man skaffat sig 

privat. Karl anser att egna intressen påverkar det som förmedlas till andra, men att utbildning 

kan bidra till att lära sig motivera andra att vara ute och få med friluftsliv i sin yrkesroll på det 

sättet.  

Pedagogerna i den här studien anser att var de skaffat sig kunskap om friluftsliv är av mindre 

vikt än att det finns en pedagogisk grund, samt att innehållet är anpassat efter den åldersgrupp 

de arbetar med.  
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4. Analys & diskussion 

I följande avsnitt kommer vi analysera och diskutera det resultat vi fått. 

4.1 Fritidslärares och fritidspedagogers syn på friluftsliv och vad de associerar med be-

greppet friluftsliv 

I intervjuerna kan vi se att de pedagoger som har ett intresse av friluftsliv är de som också har 

mest erfarenhet och själva är aktiva utövare. Alla pedagoger uppger dock att de har intressen 

som utövas i utomhusmiljö. Om vi utgår från friluftsgruppens definition av begreppet frilufts-

liv. Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att få miljöombyte och naturupple-

velse utan krav på prestation eller tävling74 kan vi se att pedagogernas fritidsintressen till viss 

del ryms i begreppet. Exempelvis kan löpning eller skidåkning räknas som friluftsliv förutsatt 

att det sker utom tävlan och i rekreationssyfte.  

Pedagogernas uppfattning om vad friluftsliv är överensstämmer i stora delar med den definit-

ionen av begreppet friluftsliv vi valt att använda oss av. Dock beskriver pedagogerna vad be-

greppet friluftsliv innebär på olika sätt och fångar en eller flera av de tre friluftsstilar som pre-

senteras i bakgrunden, dominansstilen, aktiva anpassningsstilen och passiva anpassningssti-

len.75 Den stil som beskrivs mest frekvent av pedagogerna är den aktiva anpassningsstilen.  

... att någon har på sig en fjällräven-outfit och ryggsäck, också är man ute och tältar eller fis-

kar - Karl. Karl ger här tydligt uttryck för den aktiva anpassningsstilen vilket innebär att en 

lever i och nyttjar naturen, samt hur det kan se ut när han utövar friluftsliv. Denna beskrivning 

ryms även inom ramen för begreppsdefinitionen, dels för att det omfattar miljöombyte, natur-

upplevelse samt att aktiviteten sker utom tävlan.  

Den typ av friluftsliv som pedagogerna beskriver är typisk för den aktiva-anpassningsstilen. 

Det kan bero på att den är väldigt lättillgänglig och ställer inga stora krav på utövaren eller 

material. En fördel med denna typ av friluftsliv är att personen själv kan välja hur mycket tid 

och förberedelser man vill lägga på sin aktivitet. Allt från att grilla korv i skogen till att 

vandra en vecka i fjällen ryms inom ramen för denna typ av friluftslivs utövande. Den är såle-

des väldigt lätt för den aktiva ett anpassa efter sina egna förutsättningar gällande tid material 

erfarenhet, intresse familjesituation och ekonomi. Aktiviteter som ryms i den kategorin kan vi 

anta är aktiviteter som pedagogerna är förtrogna med från sin egen uppväxt, skolgång och fri-

luftsdagar.  Den typ av aktivitet pedagogerna utövar kan ha påverkats av uppväxtförhållanden 

avseende miljö, närhet till natur, samt sociokulturella och socioekonomiska förutsättningar. 

De kulturgeografiska skillnader vi kan tänka oss är exempelvis en person som är bosatt vi 

kusten äger en båt och en person som är bosatt i norra delens inland, mer troligt äger en sko-

ter. 

Vilket syfte friluftsliv har enligt pedagogerna varierar väldigt mycket, några tar upp sociala 

aspekter som att umgås och äta ute, göra gemensamma utflykter och fiska tillsammans. Ofta 

är det en aktivitet i fokus vandra och åka skidor längre turer eller åka slalom uppges som ex-

empel. Några pedagoger uppger även att rekreation finns med som ett bakomliggande syfte 

oavsett aktivitet, Karin tycker om fjällvandring och anser att; ...det är som balsam för själen. 

                                                 
74 Friluftsgruppen, (1999), s.134 
75 Bugge. B, Glantz. M, Sandell. K, (2011) 
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Rekreation är något vi kan se hos övriga pedagoger med även om de inte direkt uttalar detta, 

att planera en friluftsaktivitet på fritiden för nöjes skull kan vi anta görs för att det är avkopp-

lande och lustfyllt.  

Pedagogerna uppger att de har olika syften med att utöva friluftsliv. Några nämner det sociala, 

att umgås med vänner och familj som huvudskäl för friluftsliv, andra den rekreativa aspekten 

där semester och vila är viktigt. Resmål och upplevelser är också en viktig del av att utöva fri-

luftsliv. Vilket syfte pedagogerna har då de utövar friluftsliv kan bero på erfarenheter, utbild-

ning och till viss del den sociala kretsens intressen.  

Pedagogerna uppger att rätt utrustning för den aktivitet som de planerar att utföra är viktigt. 

Främst nämns kläder och ryggsäck vilket vi kan applicera på alla tre frilufts-stilar. Vidare tar 

de upp andra typer av utrustning som är mer aktivitetsspecifika vilket vi anser oss höra till två 

av de tre friluftsstilarna; Dominans-stilen där friluftsaktiviteter utförs i en tillrättalagd miljö 

exempelvis alpina skidanläggningar och aktiva anpassnings-stilen där friluftsaktiviteter inne-

bär att utövaren nyttjar naturen och lever av och i den exempelvis en fisketur. 

Det finns en koppling mellan vad pedagogerna anser vara friluftsliv och vad de själva har för 

erfarenheter inom friluftsliv. Det finns en tydlig tendens som pekar på att om pedagogerna ut-

övar olika typer av friluftsliv, gör att de lättare har kan beskriva och föra ett bredare resone-

mang kring hur de uppfattar och tolkar begreppet friluftsliv. En trolig orsak till detta mönster 

kan vara att de pedagoger som har uppgett att de har mest erfarenhet av friluftsliv är de som 

gått olika kurser på sin fritid och skaffat sig praktiska och teoretiska kunskaper.  

Flertalet av de aktiviteter pedagogerna säger sig utöva eller innefattar i begreppet friluftsliv 

förutsätter att allemansrätten är gällande. Många aktiviteter beskrivs som besök i olika typer 

av natur, vilka kräver att vistelse i dessa lämnar orörd mark för att kunna fortsätta vara den-

samma exempelvis skogar, sjöar och fjäll utan nedskräpning. 

4.2 Omfattningen av arbetet med friluftsliv och nyttjande av närmiljön i fritidshemsverk-

samheten 

I detta avsnitt kommer vi analysera och diskutera hur pedagogerna arbetar med friluftsliv i 

sina verksamheter. 

4.2.1 Nyttjande av närmiljön 

Samtliga fritidshem har daglig utevistelse. Aktiviteterna varierar i innehåll mellan de olika fri-

tidshemmen och är ofta årstidsbundna. Samtliga pedagogerna anser att friluftsliv är något som 

utövas i naturmiljöer, skog, vatten, fjäll e.c.t. samt att lek är ett stående inslag i friluftsaktivite-

ter. Skolgårdaktiviteter anses av pedagogerna vara uteaktiviteter, vilket innefattar lekar i ur-

ban stadsmiljö. Kontakten med naturen kan vi konstatera är ett kriterium för att pedagogerna 

ska klassa en aktivitet som en friluftsaktivitet. Varför pedagogerna anser att uteaktiviteter i 

tillrättalagda miljöer inte kan klassas som friluftsliv kan diskuteras. Typiskt för dominanssti-

len är att friluftsaktiviteter utövas i tillrättalagda miljöer. Utevistelse på skolgårdar där lekpar-

ker är anlagda kan då genom dominansstilen klassas som friluftsliv, tillexempel klättring eller 

skid-och skridskoåkning då dessa aktiviteter sker utom tävlan. 



 

23 
 

Samtliga pedagoger uppger att de har tillgång till skog och naturområden i närområdet. På 

Karlavagnens skola planerar pedagogerna veckovisa utflykter under hösten och våren. Peda-

gogen på Norlunda skolan uppger att de gör utflykter 5-8 gånger per termin. På Lervikens 

skola görs också utflykter i närområden regelbundet. Mellan skolorna varierar antalet utflyk-

ter som genomförs i fritidshemsverksamheten. Vi kan anta att det beror på skolornas place-

ringar i stadsbilden och då pedagogerna uppger att de har tillgång till naturområden behöver 

det inte nödvändigtvis betyda att dessa ligger nära skolan.  Ludvig säger sig å ena sidan vara 

nöjd med närmiljön, men ger uttryck för ett visst missnöje med det antal utflyktsmål som 

finns i närheten till fritidshemmet. En anledning till missnöjet med antal utflyktsmål kan bero 

på att Ludvig arbetat länge på samma arbetsplats och upplever det repetitivt att frekvent be-

söka samma platser, samt att Ludvig känner att han får få möjligheter att använda sin kreativi-

tet för att skapa nya inlärnings möjligheter då de besöker samma platser år efter år.  

Klara anser att de har stora möjligheter i skogen i närområdet, med flera olika platser att be-

söka. Klara har arbetat länge på samma arbetsplats och en anledning till varför hon ser möjlig-

heter skogen i närområdet täcker en väldigt stor yta och det är lätt för dem att ta sig ut i natu-

ren. Då många av barnen de har är relativt unga är längre utflykter inte ett alternativ och sko-

gen i närområdet passar bra utifrån behoven i den pedagogiska verksamheten. En av ramfak-

torerna som styr utövandet av friluftsliv är följaktligen barngruppen. Då barnen är unga kan 

en förutsättning för vidare intresse av friluftsliv vara att de får känna sig trygga i den miljö de 

befinner sig i. Vistelse i områden nära skolgården kan vara en grund att bygga på för att suc-

cesivt göra längre utflykter i takt med att barnen blir äldre och bekant med skogen. En annan 

aspekt kan vara tiden, att göra utflykter närmare skolan gör att tid som annars skulle gå till att 

transportera barngruppen kan nyttjas till aktiviteter istället. 

Utflykter till andra platser än de alternativ som finns i fritidshemmens närmiljöer förekommer 

sällan. Pedagogerna uppger ekonomiska faktorer, stora barngrupper och låg personaltäthet 

som de främsta orsakerna. Pedagogerna antyder att det finns en viss säkerhetsrisk med att gå 

iväg med tre pedagoger på ca 40 barn. Det är förståeligt att pedagogerna vill undvika situat-

ioner där barnens säkerhet kan äventyras. Eftersom det ofta är låg personaltäthet väljer peda-

gogerna att minimera risken för situationer där barnen kan ta skada i utemiljön, eller riskera 

att försvinna från gruppen. En trolig orsak till detta kan vara att pedagogerna upplever att de 

har sämre möjlighet att hålla uppsikt över samtliga barn, vilket leder till att de hellre är på en 

bekant än en okänd plats för att minimera risken för tillbud eller olycksfall. 

Vi kan alltså se ett mönster hos pedagogerna där stora barngrupper försvårar arbetet med att 

hålla uppsikt över barnen och att pedagogerna då drar sig för att besöka platser där eventuella 

risker ökar.  

Pedagogerna uppger även att det är kostsamt att besöka andra utflyktsmål än de i den omedel-

bara närheten till skolan. Besöksmålen i sig är ofta gratis, som till exempel museer eller hem-

bygdsgårdar, men det är transporter till och från platserna som medför kostnader vilka kan 

vara svåra att täcka. De prioritera då hellre att använda sina pengar till material för mer be-

ständiga aktiviteter på skolgården som leklådor och sportartiklar. Efter skolans slut finns 
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också en tidsram att förhålla sig till då barnen hämtas av vårdnadshavare. Modersmålsunder-

visningen som ofta ligger på eftermiddagarna kan också medföra att det är svårt att planera 

längre utflykter efter skolan för eleverna.  

Trots att många pedagoger anger tid som en begränsning för att utöva friluftsliv så har några 

kommit runt problemen genom att göra saker på loven. Ludvig, Lukas och Lennart säger alla 

att de nyttjar loven på deras skola till att bedriva friluftsliv. Det är tydligt att under loven ses 

ej tid som ett lika stort hinder då fritidsverksamheten fritt kan disponera tiden över hela da-

gen. Ett rimligt antagande kan vara att barngrupperna generellt minskar under lov och då före-

ligger inte de hinder angående låg personaltäthet och stora barngrupper som vanligtvis upp-

levs som hinder under vanliga veckor.  

Flertalet pedagogerna uppger att stora barngrupper och låg personaltäthet är ett hinder för att 

genomföra exempelvis utflykter. Om det skulle vara möjligt att dela in barnen i mindre grup-

per och göra flera utflykter med samma mål skulle det fungera i vissa fall. Det förutsätter att 

pedagogerna helt planerar utflykterna själva. Det kan vara svårare utifrån ett tidsperspektiv att 

med smågrupper besöka exempelvis museer och bygdegårdar då museets eller gårdens perso-

nal i regel står för aktiviteten på plats. Med mindre grupper krävs det fler utflykter under en 

längre tidsperiod för att inkludera alla barn som vill delta.  En annan faktor som påverkar är 

huruvida pedagogerna nyttjar lov och dagar med mindre barn i verksamheten, då det vore ett 

tillfälle att bedriva friluftslivsaktiviteter. Det som kan diskuteras med detta tillvägagångssätt 

är hur mängden friluftsliv möjligen kan öka i verksamheten. Något att ha i åtanken vid plane-

ring av friluftsaktiviteter som är förlagda under lovdagar är att alla elever inte har möjligheten 

att ta del av den planerade friluftsverksamheten. 

4.2.2 Friluftsdagar 

Sedan 1994 har inga friluftsdagar varit inskrivna i läroplanen, dock anordnas 1-2 friluftsdagar 

per termin enligt de pedagoger vi intervjuat. De uppger att de är aktivt delaktiga och några 

uppger även att de ansvarar för planering, genomförande och utvärdering.  

Historiskt har friluftsdagar länge funnits med i skolansläroplan, det kan vara en anledning till 

att friluftsdagar förekommer som ett inslag i skolansverksamhet. Trots att de inte längre finns 

inskrivna i läroplanen, är ett rimligt antagande att traditionens makt är stark inom skolan och 

därför förekommer friluftsdagar fortfarande. Vi kan även anta att pedagogernas egen bild av 

vad friluftsdagar inneburit under deras egen skoltid reproduceras och att det är ytterligare en 

orsak till varför friluftsdagar fortfarande förekommer i verksamheterna. Friluftsdagarnas inne-

håll har varierat under åren och gått från ett fostrans-perspektiv där syftet var att skapa sunda 

starka kroppar och en stark fosterlandskänsla, till ett frisklufts-perspektiv där rekreation och 

friskvård stod i fokus som kontrast mot det smutsiga och ohälsosamma stadslivet. På senare 

tid har det utvecklas mot ett friluftsliv med äventyrliga och idrottsliga inslag. Denna utveckl-

ing går även att följa i skolans läroplaner. Parallellt med den historiska synen på friluftsliv har 

antalet friluftsdagar succesivt minskat i antal till att i dagsläget upphört att förekomma i skrift. 

I dagsläget är det upp till idrottsläraren att uppfylla kursplanen mål om att friluftsliv ska ingå 

som ett moment i idrottsundervisningen.  
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Pedagogerna som deltagit i studien uppger att friluftsdagarna har stort fokus på vilket innehåll 

de har och inte alltid så fokuserade på utevistelse och friskluft i sig, de är ofta väldigt aktivi-

tetsstyrda. Vi fick bland annat svar som slalom, friidrotts-dag och OS-dag där innehållet var 

av mer idrottslig karaktär än friluftslivsinriktning. Detta kan bero på att av tradition har dessa 

aktiviteter varit återkommande på skolorna samt att det är vanligast att idrottslärare är ansva-

riga för planerandet av friluftsdagar. Ytterligare en anledning är att begreppet friluftsliv kan 

innehålla aktiviteter av idrottslig karaktär då de sker utan prestationskrav och utom tävlan. 

Under friluftsdagar på Karlavagnsskolan serveras lunch utomhus, vilket flera av pedagogerna 

ansåg vara en del i friluftsliv och som också kan förstärka intrycket att aktiviteterna under fri-

luftsdagar tillhör friluftsliv trots sin idrottsliga karaktär, samt att aktiviteterna bryter det van-

liga skolschemat. 

Pedagogerna anser att friluftsliv genomförs i naturen, men säger samtidigt att friluftsdagar 

ofta har inslag av aktiviteter med idrottskaraktär. I de svar som pedagogerna uppgett finns det 

ett mönster, där friluftsdagarnas innehåll liknar de aktiviteter som sker på raster. Vilket peda-

gogerna inte anser vara friluftsliv. Det går att diskutera huruvida en aktivitet är friluftsliv eller 

inte beroende under vilken omständighet den sker. Till exempel skidor som färdmedel till ett 

mål utom tävlan, så vad händer om några av deltagarna gör aktiviteten till en tävling? Ett kri-

terium för friluftsliv är att aktiviteten sker utom tävlan och utan krav på prestation. Om några 

av deltagarna väljer att börja tävla för att först hinna till ett utflyktsmål eller en kontroll i sko-

gen som en del av ett tipsrunda är det fortfarande friluftsliv eller är det idrott som genomförs? 

Plötsligt kan begreppet och den hårfina skillnaden mot idrotten göra det svårt att veta vad som 

egentligen genomförs. Är det friluftsliv eller idrott som sysslas med under friluftsdagen. En 

anledning kan vara att det är personaleffektivt att till exempel ha hockey-bockey som alterna-

tiv på friluftsdag då färre vuxna krävs för att ha översyn över en större barngrupp än om 

samma antal barn ska på utflykt i skogen.  

Friluftsdagarnas innehåll är väldigt brett och varierar mellan skolorna och beroende på årstid. 

Flera skolors friluftsdagar har innehåll av idrottslig karaktär eller aktiviteter som ryms under 

dominansstilen. Då majoriteten av pedagogerna uppgett att friluftsliv handlar om aktiviteter 

som ryms under aktiva anpassningsstilen, är det högst relevant att diskutera hur det kommer 

sig att friluftsdagarnas karaktär skiljer sig från pedagogernas uppfattning. 

En anledning till att friluftsdagarnas karaktär har en idrottslig inriktning kan vara att friluftsliv 

enbart definieras i kursplanen i idrott & hälsa och att ansvaret för planering av friluftsliv van-

ligen ligger på idrottsläraren. Då friluftsdagar har den prägeln kan det vara relevant att ställa 

frågan om det snarare är idrottsdagar som ingår i skolverksamheten än friluftsdagar. Det kan 

vara relevant med ett namn byte då innehållet i friluftsdagar i många fall ej speglar frilufts-

gruppens definition av friluftsliv; Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att få 

miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.76  

Avsaknad av naturupplevelse är en anledning till varför exempelvis OS-dagar och friidrotts-

dagar som arrangerats i skolgårdsmiljö inte ryms inom begreppet. Att det dessutom ingår en 
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viss typ av tävlingsmoment i de grenar som förekommer under dessa dagar gör att dagarna yt-

terligare hamnar längre ifrån begreppets innebörd. Då vi resonerar kring hur en dag i slalom-

backen ryms inom begreppet friluftsliv kan vi se att det finns ett miljöombyte. Vi kan även se 

att det till viss del kan vara en naturupplevelse beroende på slalombackens placering. Samt att 

utförsåkning i rekreationssyfte och utan arrangerade tävlingsmoment ryms under dominanssti-

len där friluftsliv kan utföras i tillrättalagda miljöer. 

Den pedagog som ger uttryck och visar en vilja att vara självständig och drivande i planering 

av friluftsdagar för lågstadiet är Lukas som uttryckte att: Lärarna får finna sig i vår plane-

ring. I övrigt uppger de flesta pedagogerna att de deltar aktivt men inte är särskilt involverade 

i planering och utvärdering i egenskap av fritidspedagog. Det tolkar vi som att Lukas vill göra 

sig delaktig för att de yngre barnen ska få möjlighet att ha en friluftsdag. Lukas visar även att 

han vill att något ska hända och tar därför saken i egna händer. Det skall även påpekas att lä-

rarna visar sin uppskattning för att slippa ta ansvaret för planeringen av friluftsdagen. Det kan 

bero på att det minskar arbetsbelastningen och frigör tid för att göra annat. Till exempel pla-

nering och efterarbetning av undervisningen. Det kan ses som att det finns två vinnare i detta 

utbyte då fritids får inflytande över skolverksamheten och lärarna får tid till annat. Men det 

sker fortfarande på lärarnas premisser och goda vilja då de i första läget sagt ifrån sig ansvaret 

fast planeringen i vanliga fall tycks ligga som en av deras arbetsuppgifter.   

Nils som även är idrottslärare på sin skola, är tillsammans med sin kollega ansvariga för att 

planera och genomföra friluftsdagar. De har som mål att nästa hösttermin presentera en fri-

luftsdag med det > stora äventyret< som tema. På Norlundsskolan genomförs det även årligt 

återkommande utflykter. Bland annat till närliggande ängar på cykel och en fotvandring runt 

en närliggande sjö på våren. Dock tolkar vi det svaret som att det är klasslärarna som är an-

svariga för planering och genomförande och Nils är bara delaktig då han har tid över eller då 

klasslärarna anser att det finns behov av mer personal. 

4.2.3 Friluftsliv i praktisk verksamhet 

Lukas, Lennart, Klas och Klara tycker alla att det finns en pedagogisk vinning med att vara 

ute på fritidshemmet. Uteaktiviteterna ses som ett komplement till den inrutade skoldagen och 

ger barnen möjlighet att öva sociala färdigheter och bryta relationsmönster samt få uppleva 

miljö ombyte. Lukas menar främst att så sker när de lämnar skolgården, medan Klas och 

Klara anser att det sker även i skogsdungar intill skolgården. Lennart menar främst på att de 

får öva sociala färdigheter men specificerar ej vilka. Han säger också att fritids kompletterar 

hemmen då barnen får chansen att vara ute. Eftersom han upplever att de sitter väldigt mycket 

inne vid tv, dator och surfplattor hemma och antagligen anser att den kan behöva mer fysisk 

aktivitet under dagen.  

Om vi nu tänker oss att friluftsdagarnas innehåll har en idrottslig karaktär och vi har tidigare 

diskuterat om de kan klassas som friluftsliv eller ej enligt begreppsdefinitionen, ställer vi nu 

fri lek på skolgården mot samma begrepp. Enligt pedagogerna bedrivs inte friluftsliv under 

raster och utevistelser kring skolgården. Friluftsliv sker om det är en pedagogiska initierad ak-

tivitet.  Så om vi då ställer den fria leken som sker under raster mot vår definition av begrep-
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pet friluftsliv, anser vi fallet tvärtom mot vad pedagogerna anser kunna definieras som fri-

luftsliv. Då fri lek i naturen täcker delar av begreppet i form av miljöomväxling då barnen 

lämnar skolgården och går ut i exempelvis en skogsdunge för att leka. De får även där natur-

upplevelse i och med att det finns varierande vegetation och djurliv att utforska och leka 

bland. Samt att denna lek sker allt som oftast utom tävlan, exempelvis kojbyggen, lekar eller 

spontana upptäckter. Vi kan konstatera att det absolut kan ske spontant friluftsliv från barnens 

sida på raster utan pedagogisk iblandning. Den typ av fri aktivitet under raster stämmer bättre 

in i begreppet friluftsliv än innehållet under vissa tidigare nämnda friluftsdagar. 

Även om Klas Klara och Lukas säger att sociala mönster bryts vid utevistelse menar de att det 

sker på olika platser. Klar och Klara anser att mönster även bryts i skolgårdsmiljö, medan Lu-

kas främst ser detta när de lämnat skolgården. Detta kan bero på skolornas placering i stads-

bilden, då pedagogerna på Karlavagnsskolan beskriver att skolan ligger precis intill skogen, 

medan Lervikens skola ligger i ett bostadsområde med en mindre skogsdunge intill skolan. 

Lennart tycker sig se i och med den ökade digitaliseringen av samhället att barnen blir mer 

stillasittande i hemmen och anser att utevistelse oavsett form är viktigt alternativ som främjar 

barns välbefinnande. 

De vanligast förekommande stilar vi kan se i fritidshemsverksamhet är dominans-stilen och 

aktiva anpassnings-stilen. Den passiva anpassnings-stilen anser Ludvig passa unga barn sämre 

då intresset för utevistelse lätt kan svalna, av att exempelvis spana efter djur och lära sig arter 

i naturen. Ludvig anser att en positiv upplevelse av naturen är väldigt viktigt för att bygga ett 

fortsatt intresse för friluftsliv. För yngre elever är det nog att vara ute och titta och bekanta sig 

med naturen på ett lust- och lekfullt sätt. Vilket överensstämmer väl med mulleskolans syfte, 

att genom lek stimulera barns intresse för skog och mark samt skapa intresse för ett livslångt 

engagemang i miljöfrågor och friluftsliv.77 Här kan vi anta oss se att denna typ av aktivitet, att 

på ett lekfullt och lustfyllt sätt bekanta sig med naturen, är en ingång till friluftsliv som ryms 

under den passiva-anpassningsstilen. Stilen kan för barn upplevas tråkig och oinspirerad men 

genom lek har barn chans att få upp ögonen för naturen som den är och sedan forma intressen 

som är mer tålamodskrävande och bygger på exempelvis art kunskap, som fågelskådning eller 

fotografering. Anledningar till att den aktiva anpassningsstilen förekommer mer frekvent än 

den passiva anpassningsstilen kan bero på olika faktorer. Det kan bero på vuxnas förutfattade 

meningar att barn hellre leker aktivt än att upptäcka olika företeelser i naturen, eller att plane-

ringen inför uteaktiviteter med art kunskaper och djurspaning kräver mer tid och förberedelser 

än planering av lekmoment. 

Vid samarbete med skolan kring friluftsliv utanför friluftsdagar är det fritidspedagogerna som 

tar initiativ till samarbete med skolan och sällan tvärtom. Det undantag vi kan se är Klara som 

arbetar i förskoleklass och är med samma barngrupp även på fritids. Lukas bedrev på NO-

lektionerna naturpromenader under en termin och Nils beskriver en liknande verksamhet med 

naturrutor som de brukar besöka i sin skolskog under året för att titta på hur naturen förändras 

genom årstiderna. Utifrån detta går det att se att den passiva anpassningsstilen har en plats i 

pedagogernas vardag även om den får väldigt lite utrymme.  

                                                 
77 Sandell. K, Sörlin. S (red.), (2008) 
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Vi kan dra slutsatsen att det är viktigt att göra innehållet spännande och lockande för att bar-

nen inte skall förlora intresset för naturen. Det är lättare att bedriva friluftsliv med yngre ele-

ver om det ständigt är aktivitet och eleverna har något att fokusera på, annat än bara gå och 

titta efter företeelser i naturen exempelvis djur och växtliv.    

Vi kan se ett envägssamarbete vad det gäller samarbete kring friluftsliv mellan skola och fri-

tidshem. Fritidspedagoger stödjer lärare eller planerar egna lektioner i exempelvis elevensval 

eller naturorienterande ämnen. Det kan påpekas att fritidspedagoger ofta har en tjänst där det 

ingår att de stödjer lärare i klassverksamhet ett visst antal timmar i veckan. Samtidigt som 

lärartjänster ej har motsvarande tid i schemat under eftermiddagar på fritidshemmet.  

I skolverkets allmänna råd och kommentarer- kvalitet i fritidshemmet kan vi inte hitta något 

skrivet om friluftsliv. Publikationen tar upp utomhusmiljö kring fritids och hur den bör vara 

formad samt att utforskande aktiviteter är viktiga för barns utveckling.78 Mycket lämnas till 

den enskilda pedagogen att tolka utifrån denna publikation angående friluftsliv i verksam-

heten. Om vi då gör en jämförelse med socialstyrelsens pedagogiska program som författades 

då fritidshemmet hade socialstyrelsen som tillsynsmyndighet kan vi se att det tidigare var tyd-

ligt hur fritidshemmen skulle arbeta med friluftsliv. I det pedagogiska programmet framgår 

tydligt vikten av att tidigt skapa en grund för ett fortsatt intresse av natur och friluftsliv, samt 

att skaffa erfarenheter genom att bland annat planera utflykter och lära ut friluftsteknik finns 

med som en del av fritidspedagogens uppdrag.79 

Vi kan anta att den mängd tid som tidigare ägnades åt friluftsliv i fritidshemmet har minskat i 

och med att fritidshemmets styrdokument har ändrats samt att tillsynsansvaret har flyttats från 

socialstyrelsen till skolverket. I aktuella styrdokument lämnas mer utrymme att tolka hur 

verksamheten kan bedrivas jämfört med tidigare pedagogiska program. Detta ger större frihet 

för pedagogerna att forma verksamheterna samtidigt som det krävs mer engagemang, kunskap 

och intresse gällande friluftsliv för att det ska få plats. Dagens samhälle ser även annorlunda 

ut och det finns fler aspekter att se till i fritidshemmet. Framför allt med digitalisering och 

flera barn har intressen och behov av att följa med i den digitala utvecklingen. Vi kan anta att 

mer tid spenderas inomhus i fritidshemmen nu som tidigare disponerades till lek och utom-

husaktiviteter. 

4.3 Hur påverkar fritidslärare och fritidspedagoger genom deras synsätt, kunskap och er-

farenhet verksamhetens innehåll gällande friluftsliv? 

Utbildning inom friluftsliv via högskola eller universitet varierar. De flesta pedagoger uppger 

att de fått viss del utbildning inom friluftsliv där lägsta nivån är en lägervecka och högsta ni-

vån är hela kurser i utomhuspedagogik där både lägerveckor och längre fjällturer ingått. Ka-

rins utbildning hade inriktningen natur och kultur och hon uppger att de gjorde mycket olika 

saker, både friluftsaktiviteter och kulturaktiviteter. Även Ludvig uppger att det var väldigt 

                                                 
78 Skolverket, (2007) 
79 Socialstyrelsen, (1988) 
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mycket ute och tittade på olika typer av växt och djurliv. Vissa uppger att de gått viss fortbild-

ning eller bildat nätverk kring uteaktiviteter. Men det är långt ifrån samtliga pedagoger i 

undersökningen. 

Synen på nyttan av utbildningen varierar, Ludvig anser att utbildningen gjort honom mer 

kunnig. Lukas säger samma sak, men ifrågasätter utformningen av lägerveckan som ingick i  

kursen, då han anser sig ha lite nytta av det han lärde sig. Han anser att innehållet på kursen 

var lämpligt för betydligt äldre elever, och anser att han inte lärde sig så mycket. Det är svårt 

att se någon koppling mellan skillnaderna i utbildningen, intressenivå och hur de arbetar med 

friluftsliv i respektive verksamhet. Intresset för friluftsliv hos pedagogerna tycks inte ha ökat 

efter universitetsutbildningen avslutats förutsatt att intresset funnits sedan tidigare. Några pe-

dagoger uppger att den friluftsutbildning de fick under universitetstiden inte fått någon större 

betydelse för arbetslivet. Antingen på grund av att de fick för lite utbildningen i friluftsliv el-

ler att innehållet upplevdes irrelevant för barn mellan 6-9 år. 

Något som kan diskuteras angående de mer avancerade moment i utbildningen några av peda-

gogerna beskriver, är vilket syfte de har då de ej är lämpade för åldersgruppen 6-9 år. Ett syfte 

med dessa moment kan vara att ge pedagogen större erfarenhet och trygghet i sitt eget frilufts-

utövande och vidare i sin roll som pedagog. Att övernatta i en stuga med en barngrupp kan 

kännas mer överkomligt om pedagogen har erfarenhet av mer extrema övernattningar, till ex-

empel att ha provat sova i bivack. Ett möjligt syfte med dessa moment i utbildningar kan vara 

att själv få utmanas. Det kan leda till en förståelse för hur andra kan känna sig i friluftssituat-

ioner de känner sig osäkra inför och på så sätt visa och förmedla en trygghet till barnen. Även 

om en skogspromenad till ett nytt område är mindre utmanande för en själv, kan det för ett 

barn vara en stor utmaning och kännas främmande. Vi kan anta att egen erfarenhet och kun-

skap om friluftsliv kan stärka pedagogernas eget ledarskap i olika situationer. Ett rimligt anta-

gande är att desto mer erfarenhet en pedagog har av friluftsliv bidrar till att denne kan lägga 

mer tid på sitt ledarskap och fokusera mindre på oväsentliga detaljer eller måste lägga tid på 

förberedelser i lika stor utsträckning.  

Karl anser att egna intresset spelar en viss roll i arbetet och att man är mer benägen att för-

medla och arbeta med de områden man själv gillar. Samtidigt tycker Karl att han har fått med 

friluftsliv i sin yrkesroll genom utbildning och fortbildning samt lärt sig förmedla kunskaper 

om friluftsliv även om det inte är hans främsta intresse. 

Var kunskap inhämtats, antingen under utbildningen eller via externa kurser som pedagogerna 

gått på sin fritid, upplevs som relativt obetydlig så länge innehållet har en pedagogisk prägel. 

De positiva fördelarna pedagogerna lyfter fram är att genom olika utbildningar kan ett bredare 

perspektiv på ledarskap införskaffas. Genom praktisk erfarenhet från olika aktiviteter är det 

sedan lättare att applicera passande aktiviteter i den egna verksamheten efter ålder samt behov 

i barngruppen. Av pedagogernas svar kan vi anta ett mönster, att externa utbildningar har po-

sitiva effekter i hur friluftsliv appliceras i fritidshemmet. Vidare kan vi se att de pedagoger 

som på grund av att det redan har ett intresse för friluftsliv har deltagit i externa utbildningar. 

Det i sin tur kan leda till ett bredare perspektiv på friluftsliv och hur de kan förmedla det i 
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verksamheten. Intresse har därför en stor inverkan på kvaliteten samt innehållet och kan där-

för förväntas öka i och med pedagogens intresse. Vi kan alltså se att intresse och utbildningar 

bidrar till en positiv utveckling i arbetet med att förmedla friluftsliv i verksamheten. 

En tendens vi tycker oss se i pedagogernas svar är att det finns ett samband mellan att de pe-

dagoger som har minst erfarenhet upplever att de är ute mycket i verksamheten samtidigt som 

de med mer erfarenheter uppger att de kan nyttja tiden bättre och vara ute mer. De visar att det 

finns en vilja och ett intresse av att planera mer utomhus- och friluftsaktiviteter trots de be-

gräsningar de säger sig uppleva i form av ramfaktorer som tid och personal. Vi tycker oss 

även här kunna finna ett mönster. Med mer erfarenhet skapas ett intresse och en vilja att pla-

nera och genomföra fler friluftsaktiviteter. Med det sagt menas då ej att de pedagoger som 

uppgett att de är ute mycket i verksamheten inte är det, utan att de arbetar med utomhusaktivi-

teter snarare än friluftsaktiviteter i verksamheten. 

5. Slutsatser 

Pedagogernas intressen påverkar verksamheten. Har pedagogerna ett friluftsintresse är de mer 

involverande i planering och genomförande av friluftsaktiviteter i verksamheten. De tenderar 

att ha en större mängd utbildning inom olika typer av områden och specifika ledarutbildningar 

som har med friluftsliv att göra. 

Friluftsliv får mindre utrymme i skolverksamhet och antalet friluftsdagar har historiskt sett 

minskat. Pedagogerna i detta arbete uppger dock att friluftsdagar anordnas i verksamheterna, 

men främst av idrottslärarna och som innehåll i kursen idrott och hälsa. 

Syftet med friluftslivsundervisningen har förändrats. Visserligen har idrottsgrenar funnits med 

sedan 50-talet men det var endast en liten del av innehållet. Nu är friluftsdagarna oftast av id-

rottslig karaktär och har ofta något moment med tävling, vilket hamnar utanför friluftsgrup-

pens definition av friluftsliv. Friluftsundervisning för att främja fosterlandskänsla och erbjuda 

rekreation förekommer allt mer sällan. Angående friluftsdagar kan vi ställa oss frågan 

huruvida de bör ändra namn från friluftsdagar till idrottsdagar, då de inte alltid stämmer med 

begreppsinnebörden av friluftsliv. Eller finns det egentligen några friluftsdagar kvar då de inte 

finns inskrivna i läroplanen som obligatoriska längre?  

Antal friluftsdagar minskar förmodligen i takt med att samhället ändrats och moderniserats, 

samt att skolan genom åren prioriterat andra ämnen än friluftsliv, ex. språk och matematik. 

Vem som haft yttersta ansvaret för undervisning i friluftsliv har också förändrats över tid från 

att ha varit klasslärarens ansvar till lärarlag och nu ligger ansvaret på idrottslärare och frilufts-

liv finns inskrivet som moment i idrott och hälsa. 

Begreppet friluftsliv är brett och kan innefatta mycket olika typer av aktiviteter. Begreppsin-

nebörden beror på vem som står bakom den. Är det en statligt tillsatt arbetsgrupp ser innebör-

den annorlunda ut än om en förening eller enskild person med en viss inriktning av intresse 

står bakom definitionen. Vissa faktorer påverkar hur ofta, var och när friluftslivsaktiviteter ge-

nomförs i fritidshemmet. Viljan och ambitionen samt ramfaktorer som tid, material, grupp-

storlek, personaltäthet och ekonomi har vi sett är de främsta faktorerna som påverkar detta ar-

bete.  
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Utbildning inom friluftsliv har generellt sett en positiv påverkan på hur pedagogerna arbetar i 

verksamheterna. Vi kan dock se både fördelar och nackdelar med universitetsutbildningar och 

de inriktningar pedagogerna beskriver vilka handlar om att leva friluftsliv ute i fält. De beskri-

ver bland annat att de byggt bivack under resor i fjällen och undrar hur det kan ha relevans för 

den åldersgrupp de arbetar med, även om utbildningen i sig främjat den egna praktiska erfa-

renheten. 

Pedagogerna bedriver friluftsliv efter de förutsättningar de har i verksamheterna. Den definit-

ion vi utgått ifrån är skriven efter hur myndiga personer har möjlighet att utöva friluftsliv, vil-

ket innebär att friluftsaktiviteter på fritidshemmet kan vara startskottet för ett fortsatt frilufts-

intresse. Frisk luft anses viktigt av pedagogerna och utevistelse över lag är vanligt förekom-

mande i verksamheterna. Frågan är huruvida utevistelse kan klassas som friluftsliv även om 

det till viss del kan vara en början till vidare friluftsliv för yngre barn. 

6. Vidare forskning 

Då denna uppsats utgår från ett lärarperspektiv skulle det vara intressant att genomföra en lik-

nande intervjustudie där barnens perspektiv undersöks. Kring hur de ser på friluftsliv och hur 

de upplever att det får utrymme i fritidshemmet. Detta för att få en bättre helhetssyn på fri-

luftsliv på fritidshemmet. 

Förslag till nytt syfte: 

Syftet är att undersöka hur barn i fritidshemmet ser på friluftsliv och hur de upplever att det 

tillämpas i verksamheten.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervju 

Berätta:  

Uppsatsens syfte är att undersöka området friluftsliv och hur det tillämpas på fritidshem  i 

Umeå kommun. 

Intervjuteknik, att vi kommer att spela in, använda i examensarbete i skriftlig form. 

Etiska principer: 

 Informationskravet – berätta vilket syfte arbetet har 

 Samtyckeskravet – deltagare har rätt att bestämma över sin egen medverkan 

 Konfidentialitetskravet – Pedagogen  har rätt till anonymitet 

 Nyttjandekravet – den data som samlas in får endast användas i det syfte Pedagogen 

blivit informerad om. 

 

Intervjufrågor 

Personligt: 

1. Kan du berätta om dina fritidsintressen? 

 Vilka av dina fritidsintressen utövas utomhus? 

2. Vad skulle du säga att begreppet friluftsliv innebär för dig? (begreppsuppfattning) 

 Plats? 

 Aktivitet? 

 Rekreationstillfälle? 

 Material? 

 Mat? 

 Logistik / resa 

 Tid? (per aktivitet, timmar, dagar, veckor?) 

 Tid? (hur många år har friluftsliv funnits med i ditt liv?) 

 

3. Kan du berätta om dina erfarenheter kring friluftsliv? (Teoretisk och praktisk erfarenhet) 

 

3.1 Har  ser din erfarenhet av friluftsliv i praktiken  ut?  

 Plats? 

 Aktivitet? 

 Rekreationstillfälle? 
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 Material? 

 Mat? 

 Logistik / resa 

 Tid? (per aktivitet, timmar, dagar, veckor?) 

 Tid? (hur många år har friluftsliv funnits med i ditt liv?) 

 

3.2. Har du gått någon kurs eller utbildning som rör friluftsliv utanför din lärar- /pedagog-

utbildningen eller via fortbildning? 

 Via vilken arrangör? 

 Innehåll? 

 Tränare / ledare i förening? 

 Aktiv / f.d aktiv inom någon förening? (ex. scouter, friluftsfrämjandet, annan före-

ning) 

 

Professionell: 

4. 1Kan du berätta om vilka aktiviteter i utomhusmiljö som planeras på erat fritids? 

 Rutinsituationer? 

 Plats? 

 Material? 

 Tid? 

 Väder / kläder? (anpassningar efter väder) 

 Gruppstorlek? 

 Antal pedagoger? 

 Förekommer olika typer av utflykter? 

4.2 Vilka av dessa aktiviteter räknar du som friluftsliv? 

 Varför / varför inte? Kan du motivera vilka och vilka du inte anser vara friluftsliv? 

5. Hur skulle du beskriva närmiljön kring fritids? 

 Naturtyp? (skog, park, asfalt, bebyggelse, ängar, o.s.v) 

 Hur används den? 

 När används den? 

6. Har fritids tillgång till någon skolskog? 

 Varför / varför inte? 

 Naturtyp? 

 Anlagd grillplats, kamratbana, anslutning till skidspår? 

 Frekventa besök? 
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 Tidsramar vid besök? 

7. Vilka typer av aktiviteter har du deltagit i om ni lämnat fritids och skolgården? 

 

 Skolskog? 

 Naturområde? 

 Studiebesök? (museum, bygdegårdar, .o.s.v.) 

8. Har du deltagit på friluftsdagar i verksamheten? 

 Varför / varför inte? 

 Förekomst? 

 Antal? 

 Innehåll? 

 Delaktighet som fritidspersonal? 

o Planering 

o Aktivt deltagande (lärare planerar) 

9. Samarbetar fritids med skolan kring friluftsliv? (annat sätt än eventuella friluftsdagar) 

10. Har du gått någon utbildning? (via lärar-/pedagogutbildningen eller via fortbildning) 

 Via lärar-/ pedagog-program? 

 Fortbildning? 

 Egna erfarenheter och externa utbildningar, upplever du att de har betydelse i arbetet? 

-och isåfall varför? 

 Har det någon betydelse på vilket sätt kunskap om friluftsliv skaffas ? -och i hur kan 

det påverka det pedagogiska arbetet? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilläggs fråga: (om vi ej fått svar om att friluftsliv och utomhusaktiviteter planeras och ge-

nomförs) 

Finns det eventuella hinder som påverkar arbete kring friluftsliv? Och varför ses de faktorerna 

som hinder? 

 Tid? 

 Material? 

 Miljö? (närmiljö och brist av skolskog och alternativa platser) 

 Väder? 

 Socioekonomiskt sämre ställt område? 

 Psykosocialt? (rutinstyrda individer i gruppen?) 

 Kompetens inom friluftsliv hos personal? (brist på) 
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Bilaga 2. Modell över friluftsstilar 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Sandell. Klas, Sörlin. Sverker, (red.), (2008) s.232. 

  

Fabrik för pro-

duktion av akti-

viteter 

Hembygdens 

nyttjande 

Museum för 

fjärrstyrd kon-

sumtion 

Hembygdens 

avnjutare 

Nyttja/ 

förändra 

Utgår 

från ett 

specifikt 

landskap 

Söker 

något 

specifikt 

värde 

Bevara/ 

skydda 
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Bilaga 3. Informationsbrev 

Hej!  

Vi heter Katarina Grunedal och Linus Nyberg, vi studerar till grundlärare i fritidshem och ar-

betar med vårt examensarbete om 15 hp. Vårt syfte är att undersöka hur lärare i fritidshem ser 

på och arbetar med friluftsliv i verksamheten.  

Du har fått detta brev pga att vi vill ha som informant i vår intervjustudie som är en viktigt del 

i underlaget för vårt examensarbete. Intervjusstudien kommer behandla friluftsliv och hur det 

bedrivs på fritids och de frågor vi ställer kommer vara utformade efter detta. Intervjun kom-

mer ta ca 30-45 min. Ni har givetvis rätten att avbrytaintervjun om ni så önskar. Vi kommer 

att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer i bearbetning av de uppgifter ni lämnar. 

Vi kommer vid intervjutillfället att använda oss av ljudinspelningsutrustning. Efter att den in-

samlade datan avkodats och arbete är klart kommer den inspelade att förstöras för att garan-

tera anonymitet för er informanter. Om ni kan tänka er att ställa upp som informanter skulle vi 

vara väldigt tacksamma!  

Ni kan nå oss på följande telefonnummer och även via email.  

Katarina Grunedal Linus Nyberg  

 


