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Abstrakt 
Läroplaner har länge väglett kring skolans utlärning, riktlinjer och undervisning. Kursplaner specificerar sedan 

olika kursers innehåll, kunskapskrav och ungefärliga mått kring vad som ska prioriteras inom det specifika ämnet. 

De senaste upplagorna av läroplanerna för såväl förskolan och mellanstadiet som för gymnasiet har en ökad 

fokusering kring friluftsliv i undervisningen, i förhållande till tidigare läroplaner. Skolverket önskar därmed en 

ökad prioritering kring friluftslivsundervisning inom skolan. Friluftslivsvistelse har, enligt forskare, dessutom visats 

ha en stor inverkan på barns utveckling, koncentrationsförmåga och välbefinnande.  Denna undersökning syftar till 

att studera huruvida läroplanens riktlinjer, vad gäller friluftsliv, efterföljs och hur detta prioriteras bland lärare inom 

olika åldrar/stadier. Detta har även behandlats i relation till elevers motivation, inlärning och ålder. Studien har en 

hermeneutisk ansats och baseras på sex intervjuer varav två med förskollärare, två med idrottslärare på 

mellanstadiet samt två idrottslärare på gymnasienivå. Resultatet visar att en viss variation och skillnad kring hur 

skolor och lärare arbetar med friluftsliv i idrott- och hälsaundervisningen kan skönjas. Till viss del baseras 

frekvensen av friluftslivsvistelse bland eleverna på lärarens eget intresse samt dess tolkning av läroplanen. De visar 

även att de flesta av respondenterna föredrar samarbetsinlärning eller kognitivistisk inlärning i 

friluftslivssammanhang. Detta då de ser elevernas utbyte med varandra och dess inlärning baserat på dess tidigare 

kunskapsbas, som viktiga aspekter för att skapa och upprätthålla elevers intresse för friluftsliv. 

Nyckelord: Friluftsliv, idrott- och hälsaundervisning, inlärning, motivation, läroplan 
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1. Inledning 

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

och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”. (Svenning, 2000:5f) 

Stephan Svenning definierar friluftsliv enligt följande, dock är detta endast en variant och 

tolkning kring vad friluftsliv kan innebära. För en annan individ kan innebörden vara något 

annat. Vad friluftsliv inom skolan och inom idrott- och hälsaundervisning består av råder det 

också delade meningar om. Friluftsfrämjandet har genomfört studier och mätningar som visar 

att motoriken hos de barn som innehar en friluftslivsbaserad skolgång och undervisning 

utvecklas bättre. De blir dessutom starkare, vigare och får bättre balans än elever som inte har 

så mycket undervisning i naturmiljö. Vidare är de hemma från skolan på grund av sjukdom en 

fjärdedel så ofta, de är mer än dubbelt så koncentrerade, de visar frustration sex gånger mer 

sällan, de uppvisar rastlöshet elva gånger så sällan och de har visats visa mer hänsyn gentemot 

kamrater (Friluftsfrämjandet, 2013). Anders Szczepanki menar att utomhusundervisning inom 

skolan inte enbart är till nytta genom de upplevelser och vistelser eleverna upplever och den 

kunskap de erhåller kring miljö och natur, utan att utomhusundervisningen genom dess vida 

miljö och frihet tenderar leda till att inlärningsförmågan och koncentrationen hos eleverna 

således ökar även i inomhusmiljö (Szczepanski, 2008:42ff). 

De läroplaner som ligger till grund för dagens skolverksamhet, på såväl förskole- och 

mellanstadienivå som på gymnasienivå betonar friluftsliv inom undervisningen och på de 

äldre nivåerna specificeras det som ett område inom idrott- och hälsaundervisningen. Just 

friluftsliv har givits mer utrymme i dagens läroplaner i förhållande till tidigare upplagor. En 

fundering som kan bli rådande är huruvida friluftsliv arbetas med inom skolan och hur 

läroplanens aspekter tolkas och tillämpas.  

Olika elever/individer lär sig på olika sätt och behöver skilda tillvägagångssätt, miljöer, 

hjälpmedel och sinnesstimulans. I och med detta är det svårt för en lärare att hitta en metod 

som är lämplig för alla elever. Därför är det viktigt att se till vilken inlärningsteori och vilka 

inlärningsstilar som kan vara av betydelse, i detta fall, vid friluftslivsundervisning. Att 

använda naturen som inlärningsmiljö kan anses öppna upp för elevernas deltagande och 

många av de uppgifter som utförs kan medföra möjlighet för eleverna att dra nytta av 

varandra, i detta skede kan samarbetsinlärning eller ett kognitivistiskt lärande bli användbart. 

Frisk och Ström menar att barns fysiska aktivitet i varierande miljö och kontext är av stor vikt 

och kan, om den inte blir tillräcklig, i förlängningen påverka barnets utveckling och sålunda 

icke ersättas i ett senare skede (1998:27ff). Med detta som grund kan det även ses intressant 

att studera huruvida elevens ålder (stadium i skolan) kan ha betydelse för hur den lär 

friluftsliv samt hur det inom skolan arbetas med friluftsliv på olika stadier. Därav har följande 

syfte och frågeställningar formulerats:    
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och ge en bild av hur och på vilket sätt friluftsliv 

kan lyftas fram inom Idrott- och Hälsaundervisning på förskole-, mellanstadie- och 

gymnasienivå. Vidare är syftet att se till läroplanens fokus kring friluftsliv, hur denna tolkas 

och tillämpas i skolmiljö. Detta skall sedan redogöras för i relation till elevers möjlighet till 

inlärning, intresse och motivation inom friluftsliv. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur kan friluftslivsundervisningen se ut och skilja sig inom dessa olika åldersstadier? 

 Överresstämmer läroplanens riktlinjer kring friluftslivsundervisningen med hur det 

arbetas med i skolan och hur kan detta se ut?  

 Vilken typ av inlärning kan vara mest lämplig att tillämpa vid friluftslivsundervisning 

och hur kan man få eleverna motiverade? 
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2. Tidigare forskning 
 

Erik Backman som är filosofie doktor i utbildningsvetenskap (med inriktning idrott, fritid och 

lärande) på GIH har ställt sig frågan om friluftsliv förekommer i skolan samt vad friluftsliv 

egentligen är. Backman (2004) menar enligt hans undersökning att det är häpnadsväckande 

hur få elever som provat på friluftsliv i grundskolan. Han menar att grundskoleeleverna stöter 

på aktiviteter såsom orientering och slalom medan delar som att göra upp eld, laga mat i 

naturen eller paddla är väldigt sällsynt förekommande. I denna undersökning visar Backman 

även att eleverna svarat att orientering är det vanligaste och att naturupplevelseinriktat 

friluftsliv förekommer väldigt sällan. Detta tror Backman har att göra med att de flesta enbart 

genomför friluftsliv på friluftsdagar och att det inte inkluderas på lektionstid i den vanliga 

undervisningen. Detta är dock något Backman inte tycker är negativt utan han menar att 

friluftslivsundervisningen helst ska ske på friluftsdagar så länge de inte är av idrottslig 

karaktär och att det sker kontinuerligt. Gällande dessa friluftsdagar visar dock Backmans 

studie att endast 32 procent av dessa innehåller inslag av friluftsliv medan 68 procent 

innehåller aktiviteter med idrottsinslag. Anledningen till denna snedvrida fördelning av 

aktiviteter menar Backman och hans studie att det framförallt grundar sig i bristande kunskap 

om vad naturupplevelseinriktat friluftsliv är hos skolans ansvariga lärare (Backman, 2004). 

Stephan Svenning (2000), universitetsadjunkt vid Örebro universitet (institutionen för 

hälsovetenskap och medicin med specialområde Natur och Friluftsliv), menar att friluftsdagar 

som Backman talar om minskat i antal under de senaste 30 åren och i och med avregleringen 

av friluftsdagar i läroplanen Lpo94 har dessa dagar minskat ytterligare (Svenning 2000). 

Svenning menar att problemet med friluftsliv är framförallt att det är så stort och brett, att det 

mesta får plats i begreppet friluftsliv. Detta medför att en diskussion om vad friluftsliv 

egentligen är och innebär blir nästintill omöjlig att fastställa. Svenning drar det så långt som 

att skolans sätt att utbilda eleverna i friluftsliv gör det omöjligt för dem att uppnå kursplanens 

mål. Svenning menar, likt Backman, att framförallt friluftsdagar ägnas åt andra saker än vad 

som kan räknas till friluftsliv vilket visar på vikten av lärarnas och arbetslagets kunskaper och 

engagemang till dessa dagar. Att lärarlaget är så viktigt för hur friluftsdagarna ser ut beror på 

att det är de som numera planerar dessa dagar, detta tror Svenning ha bidragit till 

friluftsdagarnas undermåliga undervisning (Svenning, 2000). 

Skolverkets undersökning från 2003 (NU 2003) visar att 36 procent av eleverna inte lärt sig 

någonting om friluftsliv samtidigt som det bara är 34 procent av de elever som fått betyg i 

idrott och hälsa som menar att de fått kunskap om friluftsliv under olika årstider. Enligt NU 

03 hade grundskolorna i snitt 2,34 halvdagar och 3,75 heldagar friluftsliv per läsår, dock 

varierade detta mycket mellan skolorna då vissa skolor inte hade någon friluftsdag alls medan 

andra hade över tio dagar per läsår. Denna undersökning visar att de vanligaste aktiviteterna 

på friluftsdagarna är naturvistelse, kanotpaddling och gå på tur men även friidrott, skidor, 

skridskor och orientering. En av underökningens frågor belyste hur mycket eleverna, från de 

kunskaper de besitter i friluftsliv, lärt sig i ämnet i skolan respektive utanför. På denna fråga 

svarade en tredjedel av de tillfrågade att de lärt sig allt eller det mesta av kunskaperna utanför 

skolan. 
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Tidigare forskning som gjorts av riksidrottsförbundet (2007) gällande idrott och hälsa i skolan 

visade att vinteridrotter och friluftsliv, mest på grund av geografiska faktorer, var de moment 

som var svårast att inkludera i undervisningen. I denna undersökning visar 

riksidrottsförbundet att i högstadieklasser är det vanligast med tre till fyra friluftsdagar 

(heldagar) om året samt att medelvärdet för hela grundskolan är 3,2 heldagar och 3,5 

halvdagar om året. Undersökningen menar dock att friskolor tenderar att i snitt ha något fler 

friluftsdagar samt att de generellt ser en ökning jämfört med tidigare undersökningar (från 

1996 och 2000). 

Brian Wattchow, filosofie doktor vid Monash University i Australien, diskuterar friluftslivets 

vara eller inte vara i just ämnet idrott och hälsa. De menar att friluftslivsundervisning och dess 

lärare bör vara åtskilda från idrottsämnet men att det självfallet ska finnas i utbildningen. 

Huvudmålet med friluftsliv för elva och tolvåringar i Australien har från 1990 varit att 

fokusera på att förstå elevernas relation till natur och miljö. På senare år har även fokus legat 

på att ge eleverna kunskap om närmiljön och hur de kan leva och utvecklas tillsammans med 

och i naturen, framförallt med fokus på närområdet (Wattchow & Brown, 2011). I och med 

detta nya arbetssätt menar även Penney och Jess (2004) att utbildningen ger eleverna bättre 

förutsättningar för livslångt lärande såväl utanför som i skolan. 

Den australienska skolan menar och arbetar även efter att: 

”Friluftsliv ger unika möjligheter att utveckla positiva relationer med miljön, andra och med 

sig själv genom interaktion med den naturliga världen. Dessa relationer är väsentliga för 

välmående och hållbarheten för individen, samhället och miljön.” (OEA:2010) 

Från fler studier från Australien framkommer det att lärare som undervisar i friluftsliv 

värdesätter och tycker att det viktigaste med friluftsliv är att stärka elevernas självförtroende 

samt att genom ämnet ge eleverna miljömedvetenhet och hur de på bästa sätt ska förhålla sig 

till miljön och en hållbar utveckling (Lugg & Martin´s, 2001). 

Gällande friluftsliv i Nya Zeeland visar studier på dess väletablerade tradition och utförande 

inom friluftsliv som ett kulturfenomen (Lynch, 2006, Moodie, 1998). Dock har det enligt 

Sören Andkjaer, filosofie doktor på institutet för idrott och biomekanik vid Syddanska 

Universitetet, blivit mer vanligt att friluftsliv även förknippas med äventyr, utmaningar och 

risker. Andkjaer menar att risktagandet blivit allt mer populärt och att människor, framförallt 

från Nya Zeeland men även från Danmark, söker mer spänning i livet och friluftslivet 

(Andkjaer, 2012). Dock går det att utläsa att det finns en utveckling i Nya Zeeland och andra 

engelsktalande länder att flera forskare är kritiska till praktiskt och teoretiskt utförande av 

friluftsliv. Konceptet att kombinera friluftsliv med äventyr och risker har på den senare tiden 

granskats och ifrågasatts av forskare, framförallt i skolundervisning (Beedie & Bourne, 2005; 

Brookes, 2002; Brown & Fraser, 2009; Lynch & Moore, 2009; Zink & Leberman, 2001). 

Det har även skett en tydlig förändring i friluftslivsundervinsingen i Danmark. Idag ser man 

mycket vidare på begreppet friluftsliv än man gjorde tidigare då begreppet enbart innebar liv i 

naturen. Idag menar man att friluftslivsundervisningen ska innehålla mer aktiviteter i naturen 
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och med ett mer pedagogiskt koncept samt med mer instruktioner och professionalism. 

Undervisningen ska även fokusera på risker/faror som kan uppkomma i naturen och 

utmaningar och personlig utveckling, vilket ska ske i skolans alla stadier (Fisker 2005, 

Andkjaer 2005). Undervisningen i friluftsliv ska på så sätt bygga på aktiviteter i naturen med 

pedagogiska mål och motiv (Pestoff, 1996). 

Utförandet och den plats friluftsliv tar i skolan i de nordiska länderna kan förklaras såväl med 

den kultur länderna har gällande friluftsliv men även som en reflektion av ländernas politiska 

och filosofiska idéer relaterade till den utepedagogik de bedriver (Kvaløy, 1970, 1978; Næss, 

1974; Tordsson, 1993). Utifrån detta perspektiv kan man se friluftslivets betydelse i såväl 

pedagogiken som samhället i stort. I och med detta kan en mer holistisk och ekologisk 

undervisning bedrivas (Eichberg & Jespersen, 2001). 
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3. Metod och material 

I denna del kommer det att redogöras för de tillvägagångssätt som genomsyrat studiens 

process. Hur hantering av erhållet material har bearbetats, vilken datainsamlingsmetod som 

varit gällande samt studiens forskningsansats och avgränsningar kommer vidare att belysas 

nedan.  

3.1 Forskningsansats 

Den vetenskapliga forskningsansats som har tillämpats för denna studie är av hermeneutisk 

karaktär. Denna kunskapssyn innebär vikten av tolkning och förståelse i relation till det som 

studeras i sitt sammanhang. I det vardagliga sociala livet är det generellt svårt att undkomma 

individers mångfacetterade tolkningar och dess önskan att uppnå förståelse, därav vikten av 

att integrera detta i studiet av sociala fenomen. Vid tillämpningen av den hermeneutiska 

metoden är det av stor betydelse att forskaren har en viss förförståelse för det ämne som skall 

studeras samt att han/hon besitter förmågan att leva sig in i respondentens situation för att 

därmed lättare förstå dennes tolkning. Detta genomsyrar studieprocessens gång från 

problemformulering av intervjufrågor, intervjuernas genomförande och analysen av det 

material som samlats in, för att det på ett tillfredsställande och rättvisande sätt skall spegla 

den verklighet som studeras (Bryman, 2002:370f, Sohlberg & Sohlberg, 2009:246f, Barbosa 

da Silva, 1996:188f). För att denna hermeneutiska ansats varit möjlig att tillämpa i denna 

studie har den förförståelse som krävts varit ett underlag för forskaren. Min utbildning och 

mina erfarenheter av idrottsundervisning har möjliggjort min inblick i forskningsämnet på ett 

fördelaktigt sätt. Jämförelser, tolkningar och slutsatser har därmed varit lättare att fastställa då 

tidigare erfarenheter underlättat förståelsen av sammanhang, miljö och kontext. Eftersom 

uppsatsens fokus varit av hermeneutisk karaktär har dessa tidigare erfarenheter och kunskaper 

inte använts i syfte att avspeglas på tolkning av denna studiens resultat utan enbart som ett 

verktyg för att lättare tolka och förstå respondenternas svar samt studiens resultat. Genom 

forskarens vana att vistas i liknande miljöer och sammanhang som respontenterna har 

gemensamma nämnare och fokuspunkter varit lättare att fastställa. En ökad förståelse har 

därmed blivit möjlig och utbytet av denna typ av ansats har uppfattats som större, därav ligger 

denna utgångspunkt till grund för studien. 

Två möjliga metodansatser som kan tillämpas i forskningssammanhang är kvantitativt och 

kvalitativt angreppssätt. Dessa innehar olika fokus då den kvantitativa forskningen syftar till 

att återfinna och studera bredd i materialet medan fokus för den kvalitativa forskningen 

framförallt är djupet. Den kvantitativa analysen kännetecknar främst ett deduktivt 

tillvägagångssätt som främst bygger på matematiska förhållanden medan den kvalitativa 

analysen vanligtvis kan härledas till ett induktivt arbetssätt som främst bygger på ord 

(Svenning, 2003:73ff). En deduktiv ansats syftar till att teoretiska antaganden och 

frågeställningar föreligger och att dessa sedan styrks eller förkastas med hjälp av det 

empiriska materialet (Bryman, 2002:20f), vilket ligger till grund för denna studie. 

Tillvägagångssättet för studien baseras även på abduktiva inslag då vissa tendenser, inslag och 

kopplingar mellan de teoretiska utgångspunkterna och det erhållna empiriska materialet 

kunnat göras efter datainsamlingen (Alvesson & Sköldberg, 2008:55). Studien bygger således 
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på ett kvalitativt angreppssätt där djupgående information och individers personliga 

upplevelser och uppfattningar vad gäller dess undervisning är det som eftersträvas. 

Underlaget bygger på fyra skolor fördelat på tre olika stadier (förskola, mellanstadium och 

gymnasium) där huvudfokus varit att exemplifiera huruvida lärare inom olika skolor och 

åldrar använder sig av och tillämpar friluftsliv i undervisningen och huruvida detta 

överensstämmer med läroplanernas avsikt. Med denna inriktning är ett kvalitativt 

tillvägagångssätt att föredra då det ger möjlighet att erhålla den typ av information som 

eftersöks. 

Kvalitativ analys kan även medföra vissa faror och risker som är viktiga att beakta och ta 

hänsyn till vid tillämpandet av detta förfarande. Vanligt förekommande inom kvalitativ 

forskning är kronvittnessyndromet som syftar till att de intervjupersoner som utgör grunden 

för materialet uppfattas och tolkas som den allmängiltiga åsikten och att respondenternas svar 

skildras som den enda sanna verkligheten. Ytterligare en problematik vad gäller metodvalet är 

risken för intervjuareffekten som innebär att den som intervjuar vägleder svarspersonen i en 

given riktning (Svenning, 2003:163f). Dessa aspekter har beaktats vid utformandet och 

genomförandet av både datainsamling och analys och såväl generaliseringar och antaganden 

som påverkan vid intervjutillfället har i största möjliga mån försökt undvikas. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Ordet kvalitativ härstammar från latinets qualitas och betyder ”beskaffenhet, egenskap eller 

sort” (Starrin & Rench, 1996:53). Den kvalitativa intervjun syftar till att upptäcka, identifiera 

och förstå olika företeelser, innebörder och egenskaper hos någonting. Detta skiljer sig från 

den kvantitativa intervjun med avseende på dess utgångspunkt, då denna utgår från på förhand 

definierade egenskaper och företeelser och frågorna ofta formuleras med givna svarsalternativ 

(Kvale & Brinkmann, 2009:46f, Starrin & Rench, 1996:53ff). Det kvalitativa angreppssättet 

har i första hand valts då studiens huvudfokus syftar till att identifiera, upptäcka och studera 

huruvida friluftsliv ingår i idrottsundervisningen, hur den prioriteras och tillämpas i olika 

åldersstadier. Att intervjuer valts som datainsamlingsmetod baseras på studiens syfte att se till 

hur lärare arbetar med friluftslivsundervisningen i skolan och deras tolkningar och 

uppfattningar kring eleverna (dess inlärning och motivation) i denna kontext. Observationer 

hade lämpat sig som metod i de fall studiens fokus varit att undersöka elevernas perspektiv 

(då helst i kombination med intervjuer) eller enbart lärarens förfarande i undervisningen. I och 

med den ansats som föreligger har kvalitativ intervju valts som underlag. 

De intervjuer som ligger till grund för det insamlade empiriska materialet är av 

semistrukturerad karaktär. Detta innebär att intervjupersonen och den som intervjuar ges 

möjlighet att ställa motfrågor eller följdfrågor, frågorna har nödvändigtvis inte behandlats i 

formulärets ordning samt att ytterligare aspekter kan ha behandlats som intervjupersonen 

uppmanat till eller reflekterat kring under intervjuns genomförande (Bryman, 2002:301f). 

Genom semistrukturerade intervjuer återfinns en tydlig ram för intervjugenomförandet och en 

garanti att erhålla svar på det som efterfrågas kan återfinnas i större utsträckning, samtidigt 

som respondenten ges möjlighet till egna invändningar, åsikter och ytterligare reflektioner 

(Bryman, 2002:257,301f). 
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Den litteratur som används i arbetet har främst hämtats från databasen Artikelsök där ord som 

friluftsliv, inlärning, undervisning i olika åldrar och motivation varit användbara sökord. 

Vidare har funna artiklars/arbetens referenser väglett till andra relevanta källor inom ämnet. 

En del av det vetenskapliga materialet är även hämtat från Google Scholar där likvärdiga 

sökord nyttjats. Samtliga av dessa ”sökfält” har ansetts trovärdiga och en stor del av berörda 

källor har förekommit i flertalet avhandlingar och uppsatser som behandlats och studerats. 

Detta har bidragit med bra och relevant information för att uppfylla studiens syfte. 

3.3 Intervjuförfarande 

I processen vid utvecklandet av intervjuguiden valdes först relevanta huvudteman i relation 

till studiens syfte och därefter utformades konkreta frågor under varje respektive tema. I 

största möjliga mån har långa, dubbeltydiga och svårförståeliga frågor exkluderats och 

reviderats för att undvika missförstånd. Eftersom intervjuerna var av semistrukturerad 

karaktär har det givits utrymme för mer spontana frågor vid intervjutillfället, vilket har gjort 

att intervjuguiden inte återföljts på exakt samma sätt vid alla intervjuer. Den har dock legat till 

grund och varit den övergripande mallen för vilken information som varit av intresse att samla 

in. Innan den slutgiltiga intervjuguiden fastställdes prövades den på ett antal individer, för att 

på så sätt korrigera eventuella oklarheter. Vid samtliga intervjuer användes diktafon och den 

utformade intervjuguiden och dessa tog i genomsnitt 40 minuter vardera att genomföra. 

Därefter transkriberades relevanta delar av intervjuerna som sedan kodades och analyserades. 

Kodningsförfarandet har inneburit ett flertal genomläsningar och granskningar där märkbara 

och relevanta mönster har identifierats, som sedan kritiskt granskats i syfte att urskilja likheter 

och skillnader mellan respondenterna samt identifiera relevanta delar i relation till studiens 

avsikt (Bryman, 2002:384). Alla intervjuer utfördes på respondenternas respektive arbetsplats. 

3.4 Urval 

Bekvämlighetsurval syftar till ett förfarande där de personer som forskaren finner tillgängliga 

och har möjlighet att kontakta tillfrågas. Detta tillvägagångssätt är vanligt vid 

”organisationsstudier” då de undkommer krävande förberedelser och är såväl tidssparande 

som kostnadseffektivt (Bryman, 2002:114f). Detta urval har tillämpats på denna studie där 

intervjupersoner valts utifrån tillgänglighet vad gäller geografiskt närliggande skolor och dess 

idrottslärare. En aspekt som dock anammats inom detta bekvämlighetsurval är en viss 

avgränsning vad gäller skolornas ”sociokulturella position”. De elever som går på den 

förskola, vars lärare varit respondent i detta material, tenderar med stor sannolikhet att sedan 

gå den mellanstadieskola och vidare även den gymnasieskola vars lärare ligger till grund för 

materialet. Detta baseras på dess geografiska position i kommunen och de intagsförfarande 

som således följer. Med detta som grund ser forskaren en eventuell tendens att dess 

sociokulturella position även kan överensstämma till högre grad, än i de fall då skolorna valts 

helt slumpmässigt och en differens vad gäller exempelvis kommunal/privat skola kan bli 

gällande.  

De sex intervjupersoner som valts ut är fördelade på fyra skolor varav två är förskollärare, två 

mellanstadielärare och två gymnasielärare. De personer som medverkat i studien har alltså 

varit den givna skolans enda två lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa varav dessa 
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blivit givna respondenter. Detta skiljer sig dock från förskolan där respondentens titel inte är 

idrottslärare. Den förskollärare som blev kontaktperson för skolan blev således tillfrågad och 

deltog i undersökningen samt en närvarande kollega som arbetade på en annan avdelning, 

detta för att deras svar inte skulle avse samma undervisning och elever. Valet av skolnivåer 

baseras på att erhålla ett brett spann mellan åldersgrupperna på de elever de undervisar för att 

lättare se om eller hur det kan skilja sig vad gäller huruvida friluftsliv prioriteras eller hur de 

arbetas med samt vad detta kan ha för inverkan på elevens syn till ämnet baserat på dess ålder 

och inlärningsfas. Med tanke på att dessa intervjupersoner befinner sig inom olika skolstadier 

och att de endast utgör två respondenter från varje nivå har inte några slutsatser vad gäller 

överensstämmelse mellan intervjupersonerna eller någon form av generaliseringar kunnat 

göras utan dess funktion är främst att verka som en representant och en exemplifiering för sin 

undervisande åldersnivå vad gäller friluftsliv i idrottsundervisningen. 

3.5 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet och validitet syftar till att mäta undersökningens förmåga att replikeras samt 

graden av ”rättvisa” vid tolkning av data. Reliabilitet syftar till metodens tillförlitlighet och i 

vilken utsträckning en undersökning kan replikeras vilket innebär att undersökningen ska 

kunna genomföras igen med samma metod och uppvisa liknande resultat, detta för att styrka 

dess trovärdighet (Bryman, 2002:257, Kvale & Brinkmann, 2009:263) vilket tillämpats på 

detta material. Dock bör beaktas att resultaten, vad gäller denna studie, baseras på 

intervjupersonernas egna tillvägagångssätt och upplevelser av dess friluftslivsundervisning 

vilket inte kan generera till ett resultat som kan replikeras ifall intervjupersonerna varit några 

andra. Däremot är, vilket här ligger i fokus, metoden och tillvägagångssättet replikerbart vid 

ett annat tillfälle. Validitet syftar till graden av överensstämmelse mellan den insamlade data 

som erhållits och den teoretiska ansats som legat till grund för eller utvecklats av materialet, 

det vill säga i vilken utsträckning studien mäter det den avser att mäta (Bryman, 2002:257, 

Svenning, 2003:64f). Genom ett väl genomfört utformande av intervjuguiden, att 

frågeformuläret förtestats på två personer och att intervjupersonerna givits möjlighet till 

motfrågor och invändningar har missförstånd och ”felmätningar” undvikits. I och med detta 

har underlaget anpassats för att på bästa sätt mäta det som avses att mäta. Valet av såväl 

empiriskt som teoretiskt material har valts med stort fokus på dess relevans i relation till 

studiens syfte och påvisar därmed en hög grad av validitet. 

3.6 Etiska principer 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns ett antal viktiga etiska principer och regler 

att förhålla sig till vid studiet av sociala fenomen. Enligt Henriksson och Månsson är en av de 

mest väsentliga principerna ”att forskningen inte får skada någon enskild person eller grupp” 

(1996:39). Bryman utvecklar även detta och menar att det bland annat innefattar konfidentiell 

hantering av det datamaterial som samlats in från deltagarna i undersökningen, såsom 

individernas identiteter. Det skall alltså inte gå att identifiera enskilda individer när studiens 

resultat presenteras (Bryman, 2002:445). Det intervjubaserade datamaterial som erhållits från 

de enskilda respondenterna i denna studie har behandlats på ett konfidentiellt sätt genom att 

igenkännande karaktärsdrag såsom geografiska platser och namn för de enskilda 

arbetsgrupperna/skolorna har uteslutits. Andra utgångspunkter för studien har varit principen 
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om samtyckeskrav, det vill säga respondentens samtycke till deltagande i undersökningen, 

samt att deras privatliv hållits utanför undersökningen i den utsträckning de själva velat 

(Bryman, 2002:446ff). 

3.7 Avgränsningar 

I denna studie har endast en del av den forskning och litteratur som finns inom området 

beaktats då det praktiskt taget är en omöjlighet att omfamna all relevant fakta som existerar. 

Litteratur söktes i tidsskrifter i form av artiklar, e-böcker samt i universitetsbiblioteket i form 

av böcker. Den har därefter studerats grundligt och relevanta delar har valts för att på bästa 

sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. Studien har även begränsats vid 

införskaffandet av det empiriska materialet då det utgörs av sex intervjuer fördelat på fyra 

olika skolor/tre åldersstadier. Eftersom studiens syfte är att exemplifiera och ge en bild av 

olika idrottslärares uppfattningar och upplevelser kring friluftslivsundervisning är det material 

som insamlats dock tillräckligt för att besvara frågeställningar och ge en bild av detta. Det 

empiriska fokus i denna studie har främst riktats mot lärares syn på friluftsliv i 

idrottsundervisningen och detta i relation till läroplaner och bland annat vilken typ av 

inlärning som förmedlas och i vilken ålder. Detta har medfört att andra studiegrupper har 

exkluderats, däribland eleverna, vilket däremot skulle kunna ligga till grund för och öppna 

upp för vidare forskning inom området. 
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4. Bakgrund 

I denna del av arbetet kommer en redogörelse för friluftslivets del i idrott- och hälsaämnet i de 

olika läroplanerna att belysas. Detta för att ge en bild av hur friluftsliv uttrycks, betonas och 

ges utrymme i relation till andra idrottsrelaterade aspekter. 

4.1 Läroplan Lpfö 98 

Läroplanen för förskolan är mer generell än övriga kursplaner då den inte kategoriseras i olika 

kurser och ämnesområden, därmed går inte ett tyligt idrott- och hälsa- eller friluftslivsavsnitt 

att urskilja. Däremot redovisas ett urplock av läroplanen som direkt eller indirekt kan härledas 

till friluftsliv (vistelse, upplevelse, kunskap i naturen). 

Förskolans uppdrag: 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i 

naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme 

för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö. 

Mål – förskolan ska sträva efter att alla barn: 

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra, 

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap, 

Riktlinjer 

Förskolelärare ska ansvara för: 

• att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

naturvetenskap och teknik, 

Arbetslaget ska: 

• utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för 

matematik, naturvetenskap och teknik 
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• ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön 

• ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det 

dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. 

4.2 Läroplan Lgr 11 

Läroplanen för grundskolan, Lgr 11, belyser friluftslivets betydelse på flertalet punkter, under 

ämnets syfte har följande formulerats: ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till 

att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och 

vistas i naturen”. Vidare står det att ”Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan 

att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt 

friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och 

säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer”. 

Sammanfattningsvis ska eleverna i ämnet idrott och hälsa ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att ”genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och 

miljöer”. 

I det centrala innehållet i kursplanen specificeras vilka färdigheter de olika årskurserna 

”kräver”. Nedan redovisas de avsnitt som rör mellanstadiet (och som är aktuellt för detta 

material), övriga delar (åk 1-3, åk 7-9) har därmed förbisetts.   

I årskurs 4–6  

Rörelse  

• Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.  

• Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.  

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.  

• Simning i mag- och ryggläge.  

Hälsa och livsstil  

• Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.  

• Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av 

fysiska aktiviteter.  

• Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.  

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och 

träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.  

Friluftsliv och utevistelse  

• Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad 

och symboler.  

• Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.  
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• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.  

• Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.  

• Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med 

hjälpredskap.  

4.3 Läroplan Gy11 

I den nya läroplanen för gymnasieskolan från 2011 behandlas friluftslivet under vissa punkter. 

I det inledande stycket i läroplanen för Idrott och hälsa står det: ”Ämnet idrott och hälsa 

förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser”. Vidare står det i ämnets 

syfte att: undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att 

använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande. 

Vidare finns det sju punkter som beskriver vilka delar undervisningen ska innehålla och på så 

vis ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och förmågor inom. 

 1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 

vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. 

2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och 

miljöer. 

3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa. 

4. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.  

 5. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser. 

6. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i 

relation till idrotts- och motionsutövande. 

7. Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av 

rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att 

bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. 

Dessa sju punkter är alla förmågor och kunskaper som varje elev ska få möjlighet att 

utvecklas inom. Av dessa punkter är det tre som direkt berör friluftsliv och kontakt med 

naturen (2,3 och 5) samt en punkt (4) som indirekt berör friluftsliv (säkerhet och 

nödsituationer kan ses som mest troligt och viktigt i skog och natur). 

Utöver dessa punkter finns det inom gymnasieskolan specifika punkter och centrala innehåll 

för varje specifik kurs. Idrott och hälsa 1 är en gymnasiegemensam kurs, alltså alla 

gymnasieelever läser den, som förutom de föregående sju punkterna har ett centralt innehåll 

som belyser friluftsliv i och med dessa punkter: 
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 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig 

förmåga. 

• Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

• Metoder och redskap för friluftsliv. 

• Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.  

• Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid 

blödning och drunkningstillbud. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I denna del av uppsatsen kommer en genomgång av de teoretiska utgångspunkter som legat 

till grund för arbetet att redovisas. 

5.1 Inlärningsstilar 

Vad gäller människans inlärning kan det skilja sig från person till person hur man bäst lär sig 

nya saker. Inom inlärning finns det olika stilar och teorier, men enligt Boström och 

Wallenberg kan man dela upp människor i tre inlärningstyper:  

 De visuella inlärarna; lär sig bäst genom att använda synen, t.ex. genom att läsa information 

eller se bilder och diagram. De människor/elever som lär sig bäst utifrån denna inlärningsstil 

har en snabb inlärningsförmåga och klarar sig därför oftast bra inom det traditionella och 

klassiska skolväsendet. 

 De auditiva inlärarna (hörselinlärarna) lär sig bäst genom hörseln, alltså genom att lyssna på 

musik samt att delta i samtal och diskussioner. Dessa människor vill gärna förhandla, prata 

och vara sociala och tack vare dessa förmågor klarar de sig oftast bra i skolsystemet. 

 De kinestetiska inlärarna (kännare) lär sig bäst när de är delaktiga i undervisningen på ett 

fysiskt sätt, att röra på sig, experimentera och uppleva saker. Dessa individer är oftast starka 

känslomänniskor och har därför svårt att passa in i den traditionella skolan förutom kanske 

slöjdämnen och idrott (Boström & Wallenberg, 1997:22ff).  

5.2 Inlärningsteorier 

5.2.1 Behaviorism 

Enligt Biehler och Snowman bestod forskningen och undervisningen av inlärning under första 

delen av 1900-talet av att observera och objektivt mäta vad externa stimuli (S) gav upphov till 

för respons (R) hos en person. En framstående person inom denna behaviorism och som 

arbetade med detta under denna tid var B.F. Skinner. Skinners teori om att förstärka vissa 

respons när ett djur eller människor utsätts för vissa stimuli kallas för operant eller 

instrumentell betingning. Skinner gjorde bland annat dessa försök på råttor där han gav dem 

en belöning i form av mat varje gång de gjorde någonting rätt, vilket då förstärkte det 

eftertraktade beteendet. Skinners teori bygger på grundidén i behaviorismen som menar att 

alla beteenden ska återföljas av vissa konsekvenser. Konsekvenserna, eller responsen, kan 

vara antigen behagliga eller obehagliga vilket har en stark inverkan på om beteendet kommer 

att upprepas igen och med vilken intensitet(Biehler & Snowman, 1997:276ff). 

Förstärkningen kan t.ex. vara beröm, vitsord, uppmärksamhet eller annan typ av belöning från 

läraren. Negativ förstärkning kan ha samma mål som positiv då man vill öka ett visst beteende 

men inte genom att ge ett positivt stimuli utan genom att ta bort icke eftertraktat stimuli såsom 

att barn kan plocka bort sina saker från golvet för att slippa höra föräldrarna klaga. Enligt 

behaviorismen finns det även tre sätt att minska på ett visst beteende; straff (icke eftertraktad 
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stimuli), time-out (den positiva förstärkningen tas bort temporärt) och utsläckning (beteendet 

ignoreras). Huvudidén bakom Skinners inställning till utbildning är att inlärningen skall vara 

formad samt att stoffet och konsekvenserna skall leda till att den studerande styrs mot ett visst 

förutbestämt slutmål (Biehler & Snowman, 1997:276ff). 

Lärare kan alltså genom beröm framkalla ett önskvärt beteende hos en elev. När en individ lär 

sig ett nytt beteende kommer denne att lära sig detta snabbare om de får en förstärkning för 

varje korrekt respons. Forskare har enligt Woolfolk sett positiva resultat på inlärningen då 

läraren medvetet och välavvägt berömmer de studerande men för att beröm skall fungera bör 

det vara trovärdigt och kopplas specifikt till det beteende som skall förstärkas (Woolfolk, 

1998:210ff, 217). Skinner och andra behaviorister försökte sig på att undersöka observerbara 

indikationer på inlärning och vad dessa kunde innebära för undervisningen. Enligt Conway är 

lärarens arbete, enligt behavioristerna, att förändra beteendet hos eleven för att förstärka den 

eftertraktade responsen. Läraren är alltså den som styr och som definierar vad den studerande 

skall uppnå och kunna (Conway, 1997) (se figur 1). 

 

 

  

Figur 1. Enligt behaviorismen ses kunskap som någonting som kan förflyttas från en lärare 

till en lärande. Läraren styr och definierar vad den lärande skall uppnå. 

5.2.2 Kognitivism 

Kognitivism är till skillnad från behaviorismen inte intresserade av vad som går att observera 

utan vad som händer i den lärandes huvud vilket Lev Vygotsky, John Dewey, Jean Piaget och 

Jerome Bruner är de mest kända forskarna inom. De menar att kunskap aktivt konstrueras i en 

social kontext. Vygotsky menar också att inlärning sker i en proximal utvecklingszon vilket 

betyder att zonen är skillnaden mellan vad personen redan kan och vad denne kan lära sig 

med hjälp, från en lärare eller dylikt. Genom att bygga lärandet på vad individen redan kan 

samt ge han eller hon lagom utmanande uppgifter kan denne utvecklas till fullo, om 
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uppgifterna är för svåra eller för lätta kommer personen inte utvecklas på grund av att den inte 

får känna känslan av att lyckas eller en känsla av understimulans (Conway, 1997). 

 

 

Figur 2. Den proximala utvecklingszonen – Lev Vygotskij. 

 

Inom kognitivismen tror man också att man på ett vetenskapligt sätt kan studera icke 

observerbara beteenden, såsom tankeprocesser (Biehler & Snowman, 1997:317). En av de 

viktigaste delarna av inlärningsprocessen i kognitiv psykologi är vad den lärande redan har 

med sig till inlärningssituationen, alltså vad den redan kan. Vad en person redan vet och kan 

avgör till stor del vad denne kommer att uppfatta, uppmärksamma, lära, minnas och glömma 

(Woolfolk, 1998:247).  

Kognitivismens inlärningsteorier kan alltså sammanfattas med tre punkter; inlärning ses som 

en kunskapskonstruktionsprocess och inte som kunskapsregistreringsprocess, inlärning är 

kunskapsberoende (man använder befintlig kunskap för att skapa ny) samt att inlärning är 

väldigt beroende av vilken situation där den försiggår (Resnick, 1989:1f). 

5.2.3 Konstruktivism 

Konstruktivismen har utvecklat och gått ett steg längre än kognitivismen och behandlar hur 

hjärnan behandlar information men även hur människan skapar förståelse utifrån egna 

upplevelser och erfarenheter (McMahon, 1997). Konstruktivismen bygger också på 

uppfattningen att kunskap hos en människa inte helt och hållet kan flyttas från en person till 

en annan eftersom kunskap är en personlig tolkning av erfarenheter. Dessa tolkningar och 

erfarenheter påverkas av faktorer såsom ålder, kön, etnisk bakgrund och redan befintlig 

kunskap. När kunskaps flyttas mellan person, från lärare till elever, går man miste om en del 

av kunskapen därför är en viktig del av konstruktivismens inlärningsteori samtal och 

diskussioner mellan läraren och den lärande. Med öppna diskussioner kan läraren personifiera 

informationen så att inlärning och förståelse lättare kan uppnås, figur 2 (Biehler & Snowman, 

1997:364ff). Viktigt att poängtera är att konstruktivismen, enligt Airasan och Walsh, inte är 
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ett undervisningssätt som säger hur man ska undervisa utan är en syn på hur man lär sig. Detta 

kan i sin tur ha konsekvenser för hur man undervisar (Airasan & Walsh, 1997). Vidare menar 

von Glasersfeld att den bästa motivationen är önskan och viljan att uppnå ett visst mål. Eleven 

får än mer tillfredställelse om denne själv sökt och hittat en väg för att nå målet än om läraren 

bara säger att han/hon svarat rätt (von Glasersfeld, 1995:14).  

 

 

  

Figur 3. Enligt den konstruktivistiska synen kan inte kunskap förflyttas över från läraren till 

de lärande, utan den skapas aktivt genom interaktion med andra (jfr figur 1). 

 

Enligt konstruktivismen riktar man även in sig på att utveckla relevanta inlärnings- och 

tankemönster hos eleven. Läraren försöker alltså att utveckla elevens skicklighet i hur man lär 

sig men även hur man använder skickligheten för att konstruera kunskap. Man kollar alltså 

inte till hur mycket eleven har lärt sig utan kollar mer på hur denne kan behandla och 

strukturera kunskap. Med detta menas att med meningsfull inlärning sker då eleven väljer ut 

relevant information, organiserar informationen till en sammanhängande helhet och integrerar 

den med existerande kunskap. Denna process sammanfattas med tre ord; urval, organisering 

och integrering (Mayer, 1998:359ff). Slutligen för att stödja ett konstruktivistiskt lärande kan 

man som lärare lägga upp undervisningen så att eleverna exponeras för olika synvinklar av ett 

problem eller ämne som de sedan själva kan upptäcka och konstruera en personlig och 

meningsfull uppfattning om. I dessa fall kan läraren även skapa eller uppmana till 

diskussioner för att kunna skapa kunskaper. 

5.2.4 Samarbetsinlärning  

Samarbetsinlärning, kollaboration är ett begrepp med många definitioner. Men en 

sammanfattande beskrivning är att samarbetsinlärning ger eleverna förståelse genom 

interaktion med andra och där flera elever tillsammans strävar mot ett gemensamt mål 

(Littleton och Häkkinen, 1999:21). Denna beskrivning är väldigt lik den definition som 

Biehler och Snowman har, som menar att vid samarbetsinlärning arbetar en grupp studerande 
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tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Eleverna är inriktade på att samarbeta och 

anstränga sig för att uppfylla gruppkraven och normerna. Dessa grupper bör också, enligt 

Biehler och Snowman, vara relativt små, heterogena och innehålla både män och kvinnor. 

Gruppen måste även ha ett klart gemensamt mål som uppnås genom att alla aktivt deltar och 

stödjer varandra (1997:416ff). 

Vid samarbetsinlärning är lärarens uppgift bland annat att visa eleverna hur de kan hjälpa 

varandra att lösa problem. Läraren bör även se till att, som tidigare nämnts, alla 

gruppmedlemmar deltar aktivt och har ett gemensamt mål samt att alla har samma möjligheter 

att bidra till arbetet. Vidare för att samarbetsinlärning ska fungera är det, enligt Biehler och 

Snowman, viktigt att eleverna lär sig grundfärdigheter i beslutsfattande, ledarskap, 

kommunikation och konfliktlösning. Läraren kan även, om de används rätt, använda sig av 

tävlingar mellan grupper för att motivera eleverna till bättre samarbete och slutprodukt 

(Biehler och Snowman, 1997:416ff). 

 

 

  

Figur 4. Vid samarbetsinlärning samarbetar de studerande för att lära sig och nå ett 

gemensamt mål. 

 

Inom traditionell samarbetsinlärning finns det, enligt Conway (1997), tre olika varianter: 

1. Eleverna delar på arbetet och hjälper varandra att lära in materialet varpå individuella 

prov bedöms utifrån utvecklingen från ett sedan tidigare avlagt prov. På detta sätt 

jobbar gruppen ihop för att få en så hög och positiv förbättringspoäng för hela 

gruppen som möjligt. 

2. Eleverna delas upp och får ett expertområde var varpå de sedan ska föra över och lära 

de andra eleverna denna information och kunskap. Eleverna kan i dessa fall delas in 

tillsammans med andra elever från andra grupper, alltså i tvärgrupper, för att 
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tillsammans bli experter på området. Som expert kan de sedan återvända till sin egen 

grupp för att delge kunskapen. 

3. Eleverna väljer tema, inriktning och upplägg för att tillsammans forska och presentera 

sina resultat för andra grupper. 

Enligt Biehler och Snowman visar flera undersökningar att samarbetsinlärning fungerar 

väldigt bra och att den är mer effektiv än inlärningsstrukturer som inte innefattar samarbete. 

Framförallt ökar den motivationen och prestationen samt att den resulterar i en positiv social 

färdighet bland eleverna som även visas på ett förbättrat resultat (Biehler & Snowman, 

1997:419ff). Att samarbetsinlärning leder till i ett bättre resultat styrks av Johnson, Johnson & 

Smith som även menar att det ger upphov till djupare förståelse, fler lösningar och nya idéer 

(1991, s.38f). Ytterligare studier, av Littleton och Häkkinen, menar att samarbetsinlärning är 

som bäst när gruppens medlemmar har olika åsikter och argumenterar sig fram till en lösning. 

Detta stärks även av teorin att samarbetsinlärningsgrupperna ska vara heterogena för att bästa 

möjliga resultat ska uppnås (1999:22ff). Ytterligare en effektiv undervisningsmetod är att låta 

eleverna undervisa varandra, då utvecklas samarbetsförmågan samtidigt som den 

undervisande och den lärande eleven lär sig och presterar bättre kunskapsmässigt 

(McKeachie, 1999:159f). 

Samarbete i grupp behöver inte alltid resultera i ett bättre resultat då det kan medföra att alla 

gruppmedlemmar inte arbetar lika mycket eller hjälper varandra, vilket är ett krav för ett bra 

samarbete. Därav menar Lehtinen (1997:26) att gruppsamarbete inte automatiskt leder till en 

högre nivå av kognitivt tänkande. 

5.3 Inlärning i olika åldrar  

Något som ses som en förutsättning för ett barns utveckling och framför allt inlärning, är 

fysisk aktivitet. Barn utvecklar såväl sina motoriska färdigheter och sin kroppskontroll som 

sin självkänsla och identitet genom rörelser och fysisk aktivitet. Varierande och mångsidig 

fysisk aktivitet (i varierande miljö) har en positiv inverkan på främst inlärningen hos barn, 

men även koncentration, självförtroende och den sociala förmågan. Blir det brist för barnet 

med denna fysiska aktivitet kan det skada utvecklingen och bli svårt eller nästintill omöjligt 

att ersätta i framtiden. I samband med detta har barnens uppväxtmiljö förändrats på så vis att 

allt fler familjer bosätter sig i radhus/höghus i städer vilket då innebär ett begränsat utbud av 

spontan rörelse och lek i naturmiljö. På samma sätt har den digitala världen med tv och dator 

allt mer tagit utrymme av de tidigare utomhusaktiviteterna (Frisk & Ström 1998:27ff).  

Bron-Wojciechowska menar att man kan se på inlärning i olika åldrar på olika sätt. Å ena 

sidan menar hon att inlärningsmekanismerna är oberoende av ålder och att inlärning går till på 

samma sätt för vuxna som för barn. Vi lär oss alltså på samma sätt men inlärningsförmågan 

försämras med åren. I och med detta synsätt menar hon också att den intellektuella förmågan 

snabbt utvecklas till en viss punkt men sedan stannar den där. Eftersom människans kunskap 

om sig själv ständigt ökar så förskjuts hela tiden den gräns gällande den intellektuella 

förmågan som människan kan uppnå. Därav är barn och ungdomars inlärning en förutsättning 
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för att fortsätta lära sig och nå den intellektuella förmågan som vuxen. Med detta som grund 

anser detta synsätt att samma metoder kan användas i undervisningen av vuxna och barn men 

det tar dock längre tid för vuxna att lära sig. Alltså är en specialiserad vuxenpedagogik inte 

nödvändig med detta synsätt. Å andra sidan kan man se på vuxna och barns inlärning helt 

åtskilda från varandra. Då kan man se barnen som ett oskrivet ark och lärandet bygger på 

spontanitet. Inlärningsprocessen under barnets första sju eller åtta år kan jämföras med en 

svamp som suger åt sig allt från omgivningen. Vuxna har till skillnad från barnen redan 

erfarenheter och kunskaper, de är också rationella och ifrågasättande. Vuxnas lärande tar i och 

med dessa tidigare erfarenheter längre tid på sig eftersom de inte tillåter att man okritiskt tar 

till sig information. De kan även på grund av att de ska placera den nya kunskapen i den 

kunskapsstruktur man redan har ta längre tid än för barn. Enligt detta synsätt bygger 

inlärningen på frivillighet och motivation vilket skiljer vuxna från barn i och med att vuxna 

oftare på grund av tvång eller rädsla lär sig (Bron-Wojciechowska, 1996:191ff). Utifrån dessa 

två synsätt finns det delade meningar hur man ska se på barn och vuxnas inlärning men enligt 

Darkenwald menar han, likt det som skrivits tidigare, att man bör studera barn- och 

ungdomsinlärning respektive vuxeninlärning som två skilda fenomen. De ska enligt 

Darkenwald studeras olika på grund av framförallt att erfarenheten förändrar vuxnas lärande 

men också för att motivationen är viktig i inlärningsprocessen vilket skiljer sig åt i olika åldrar 

(Darkenwald, 1992). 

5.4 Motivation 

Jan-Eric Ekberg har studerat lärandet och menar att lärandet innehar två dimensioner som är 

av betydande grad, dels innehållsdimensionen och dels drivkraftsdimensionen. 

Innehållsdimensionen syftar till färdigheter, förståelse och kunskap inom ämnet medan 

drivkraftsdimensionen syftar till den process där läraren överför mental energi vars syfte är att 

få elevens vilja och motivation att öka (Ekberg, 2009:18). Karin Radelius har genomfört ett 

flertal intervjuer med elever med anledning av dess inställning till idrott- och 

hälsaundervisning. Där framkom att ett flertal elever förknippar dess egen förmåga till 

huruvida de värdesätter olika aktiviteter. De uppgifter eller utmaningar de anser sig vara 

dåliga på blir således tråkiga aktiviteter. Radelius menar att misslyckanden eller mindre bra 

prestationer syns på ett negativt sätt inför andra och att detta framförallt tydliggörs inom 

idrottsämnet. En del av de elever hon intervjuat menar att de är viktigare att vara bra och 

duktig på idrottslektionerna än att tro på sin egen möjlighet att utvecklas (Radelius, 2004:4). 

Ordet motivation är något som ofta används i vardagligt tal men kan inom forskning 

definieras på ett flertal olika sätt. Håkan Jenner har valt att fokusera på vad som får en individ 

att vilja lära och utvecklas?! Han förklarar motivation med tre viktiga faktorer där den ena är 

drivkraft, den andra är mål och den tredje är påverkan/samspelet mellan drivkraft och mål. 

Drivkraften är den inre faktorn vars betydelse endast realiseras när den placeras tillsammans 

med ett mål, vilket är en yttre faktor. Den tredje motivationsbetingade faktorn enligt Jenner 

blir då huruvida samspelet och påverkan mellan dessa två tar form. Individens drivkraft 

ändras troligtvis oavsett om målet uppnås eller ej, det som skiljer är hur denna förändring ter 

sig. Ett uppnått mål kan dels leda till en motivations- och inställningsförändring där uppgiften 
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blir mindre viktig när målet är uppnått och fokus riktas mot något annat, och dels en 

motivationsökning som innebär att personen vill utmana ytterligare och prova på en högre 

svårighetsgrad. Hur denna utveckling ter sig har sin grund i såväl sociala som individuella 

faktorer vilket kan förklaras som yttre (miljö, kontext, sammanhang, andra deltagare och 

andras prestationer) och inre (personliga egenskaper, självkänsla, inställning, drivkraft, etc.) 

faktorer. Jenner menar att det finns tre huvudsakliga faktorer som avgör huruvida (i detta fall) 

elevens motivation utvecklas; övervägandet kring möjligheten att nå målet, värdet av att 

uppnå målet samt sannolikheten eller risken att misslyckas. Detta är ett viktigt område för 

läraren att vägleda rätt och hjälpa eleven kring dennes målsättning samt förstå och anpassa 

undervisning och målsättning efter elevens nivå och kapacitet så att drivkraft och motivation 

väcks och bibehålls (Jenner, 2004:48ff).  
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6. Resultat 

Nedan följer en sammanställning av den empiri som erhållits genom de genomförda 

semistrukturerade intervjuerna. Dessa är genomförda med sex personer, varav två 

förskollärare, två idrottslärare på mellanstadienivå och två idrottslärare på gymnasienivå. 

Denna skillnad vad gäller de åldrar personerna undervisar för har valts i syfte att eventuellt 

återfinna några skillnader huruvida de jobbar med friluftsliv på olika stadier, hur/om detta 

prioriteras samt hur de ser på inlärningsstilar vad gäller friluftslivsundervisning. 

6.1 Förskola 

”Friluftsliv i förskolan handlar mest om att, med enkla medel, upptäcka och uppleva naturen 

på barnens villkor. Det gäller att inte krångla till det för mycket, det ska vara enkelt /…/ det 

funkar inte att undervisa små barn med vad jag hittar på, de måste få göra vad de upptäcker. 

Man måste vara väldigt lyhörd, det blir på barnens villkor”. 

Att göra friluftsliv så enkelt som möjligt är något som de båda förskolelärarna är väldigt eniga 

om men den ena menar att det förutsätter vistelse i skog och natur medan den andra menar att 

friluftsliv kan innebära att vara ute på skolgården men likaväl vara i skogen eller vid havet. 

De var dock väldigt samstämmiga gällande att vara lyhörda och se vad barnen uppfattar och 

sedan bygga upplevelserna utifrån dem. Förskolelärarna var även eniga om hur de uppfattar 

läroplanen och dess syn på friluftsliv, de menar att förskolans läroplan syftar till att eleverna 

ska få utforska och uppleva naturen under alla årstider men att det var mycket som var 

tolkningsbart i hur man ska genomföra detta. 

Den ena läraren ansåg sig bedriva friluftsliv, då i skog och natur, en gång i veckan i en och en 

halv timme per gång och under vissa perioder två gånger i veckan. Den andra läraren ansåg att 

friluftsliv var med på schemat varje dag då en utepedagogik bedrivs, såväl planerad som 

spontant. Båda lärarna är i och med detta eniga om att de, likt läroplanen, bedriver friluftsliv i 

en skiftande natur och året runt. 

Inom utlärning av allemansrätten anser de båda förskolelärarna att de ger barnen kunskap om 

rättigheter och skyldigheter såsom att inte kasta skräp, inte bryta kvistar, att alla får plocka bär 

i skogen samt allmänt om att vara rädd om naturen och utemiljöer. Det skiljer sig dock åt då 

den ena ger eleverna denna kunskap som en grund medan den andra tar upp dessa saker när 

frågor dyker upp eller om de stöts på under vistelsen i naturen. 

Friluftslivets utveckling förr och nu ses och uppfattas olika hos de båda lärarna då den ena 

tror att friluftsliv fått mindre del i de nya läroplanerna i och med att det blivit så många andra 

mål gällande allt annat. Dock uttrycker den andra enligt följande: 

”Det har inte varit friluftsliv i skolan, när jag gick i skolan /…/ tror det är en positiv trend, 

mer friluftsliv idag än förr. Friluftsliv har fått tagit mer plats i läroplanerna också”. 
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Gällande inlärningsstilarna visuella (synen), auditiva (hörseln) och kinestetiska (fysiska) 

tycker de båda att de visuella och de kinestetiska stilarna är viktigast i friluftsliv då de menar 

att man måste se och känna/röra för att uppleva och lära i naturen. De menar också att barnen 

i friluftsliv lär med alla sinnen. Lärarna är även samstämmiga om att de tar med förflyttning, 

vistelse och upplevelse i undervisningen i och med att de går till och från skogen, är och 

vistas i skogen och upplever och upptäcker mycket under den fria leken, och framförallt att de 

upptäcker spontant. De bristande delarna som de kan se med friluftsliv är framförallt att det är 

för lite undervisning i friluftsliv och vistelse utomhus. Den ena läraren menar att de i skolan 

borde bedrivas mer undervisning utomhus, att man exempelvis kan bedriva mattematik eller 

andra ämnen ute i naturen. Den andra menar också att det är för lite friluftslivsundervisning 

och att hon inte känner att hon vare sig haft det i sin egen skolgång eller i sina barns skolgång, 

med undantag för barnens friluftsdagar en gång per år. Med detta menar hon att det skulle 

vara bättre att genomföra friluftsliv oftare och att istället inte göra det så märkvärdigt, istället 

låta eleverna vara ute och bli van med att vara ute. 

Vidare säger den ena läraren att de barn som fattar tycke för friluftsliv är: 

”… de som är vana och vet vad man kan göra ute och inte är rädda för exempelvis myror 

eller spindlar. Tror att ju tidigare en elev kommer i kontakt med friluftsliv så blir man mer 

van och hittar då lättare ett intresse för friluftsliv. Kan ju självklart hitta det som äldre också 

men inte lika vanligt”. 

Den andra läraren menar att: 

”De som har bra kläder och bra utrustning tycker att det är roligare, och kanske de som har 

föräldrar som tycker det är roligt med friluftsliv /…/ Ju tidigare och desto mer kontinuitet 

eleverna kommer i kontakt med friluftsliv desto större blir intresset. Viktigast att få en vana 

vid låg ålder för att få ett intresse, mer fokus när de är små och sedan igen när de går i åttan, 

nian eller något. Tror inte att man når eleverna i mellanstadiet och tycker därför att man kan 

ha mindre friluftslivsundervisning då och mer annars”. 

För att få så motiverade och intresserade elever som möjligt tror de båda förskolelärarna att 

barnen själva ska få chansen att uppleva och upptäcka och då blir lärarens uppgift att ge dem 

så goda förhållanden och förutsättningar som möjligt. Exempel på dessa förutsättningar kan 

enligt dem vara att inte nödvändigtvis gå ut de dagar då det är dåligt väder samt att vara 

lyhörda och spinna vidare på vad barnen upptäcker. Har de exempelvis hittat grodägg eller 

maskar så är det viktigt att vara nära och svara på deras frågor och funderingar, låta dem vara 

delaktiga och på så vis fördjupa deras kunskaper. 

Att friluftsliv inte är lika prestationsfyllt, att eleverna inte exempelvis behöver jämföra sig 

med varandra genom att se vem som kan hoppa högst eller liknade, är en av de positiva 

delarna med friluftsliv i undervisningen menar båda lärare. En av dem menar också: 
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”Friluftsliv ska vara en upplevelse, ska inte mätas, det gör den mindre prestationsfyllt vilket 

är bra. Finns dock vissa som alltid vill ha den där tävlingen och mäta prestation och ha 

utmaningen, men det är verkligen bra att den delen inte behöver finnas i all undervisning”. 

Ytterligare en viktig del i friluftslivsundervisningen menar de båda är att ge eleverna kunskap 

om allemansrätten och hur man förhåller sig till naturen, visar respekt för det som växer och 

lever. Om barnen får med sig detta så tycker lärarna att det är mindre viktigt att ha kunskap 

om vad olika lavar och växer heter. 

Lärarna tycker olika gällande inlärningsteorierna, den ena menar att konstruktivistisk 

inlärningsteori kan vara bäst vid idrottsundervisningen eftersom det är på samma sätt, 

oföränderligt, hon menar att det är på samma sätt en kula stöts eller hur man spelar basket 

idag som förr. Ämnet är inte föränderligt såsom exempelvis samhällskunskap och därför kan 

läraren lära ut samma saker på ungefär samma vis. Hon tror även samarbetsinlärning kan vara 

bra och då framförallt vid lagsporter då eleverna lär sig tillsammans och av varandra. I 

friluftslivsundervisningen menar hon dock att den kognitivistiska teorin kan vara bättre 

eftersom: 

”… man övar upp en färdighet, stegvis. Kanske en sådan viktig grej som att vid erfarenhet 

veta hur man ska klä sig för att inte bli blöt och frysa. Samarbetsinlärning kan i och för sig 

också vara bra då man kan byta erfarenheter med varandra för att lära sig. Detta kan 

däremot vara svårt om man ska jobba i grupp om eleverna är på olika nivåer”. 

Den andra läraren menar, likt den första, att den konstruktivistiska inlärningsteorin kan vara 

mest användbar i idrottsundervisningen då eleverna får lättare att lära då de får reflektera 

mera och att det blir ett samspel och en kommunikation mellan lärare och elev. Detta samspel 

och kommunikation, tror hon, främjar inlärningen hos eleverna. Dock tror hon att 

samarbetsinlärning kan vara väldigt lärorik i friluftsliv då såväl lärare och elever har mycket 

att lära av varandra. 

6.2 Mellanstadium 

De intervjupersoner i denna studie som undervisar i idrott och hälsa på mellanstadiet är 

ganska eniga om vad det innebär med friluftsliv i skolan. De menar att friluftsliv i första hand 

handlar om att vara utomhus och att göra olika aktiviteter i naturen. Dessa aktiviteter kan 

sedan vara av väldigt skiftande karaktär, å ena sidan menar de att löpning i skogen, 

skidåkning och orientering är bra sätt att röra på sig i naturen. Å andra sidan tycker de att 

vistas i skog och natur genom att tillaga mat eller prata om allemansrätten tillhör friluftsliv i 

undervisningen. Gällande hur skolverket och läroplanen ser på friluftsliv menar de att de är 

likt de som redan sagts med att tillaga mat i naturen (över eld eller på triangiakök), löpa eller 

vandra i naturen men även att på ett varierande sätt under hela året ska vara roligt för eleverna 

att vara utomhus. 

Mellanstadielärarna skiljer sig åt väldigt mycket när det kommer till hur mycket tid de, enligt 

dem själva, lägger på friluftsliv i undervisningen. Den ena bedriver friluftsliv ungefär fem 
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eller sex veckor under ett år och då sker det under hösten och vintern. Medan den andra anser 

sig genomföra friluftslivsaktiviteter under tolv eller tretton veckor på ett år, och i likhet med 

läroplanens krav på att utföra det i olika årstider, på såväl höst och vinter som vår och 

sommar. I läroplanen står det även att friluftsliv ska genomföras i skiftande natur vilket dock 

ingen av studieobjekten anser att de gör. Båda menar att tillgången till att uppleva olika 

platser i skog och natur är väldigt begränsad till skolans närområde och att ingen av skolorna 

har tillgång till att bedriva undervisning i skiftande miljö. De är eniga om att enda gången 

eleverna får uppleva friluftsliv i en annan miljö än de som är geografiskt nära skolan är på 

friluftsdagarna som sker en gång per år.  

När mellanstadielärarna skulle besvara frågan vad de tror att deras elever förknippar med 

ordet friluftsliv blev det långa funderingar och många tankar innan de väl kom fram till vad de 

trodde. Den ena läraren kom efter långt tänkande fram till att denne inte har arbetat med 

begreppet friluftsliv i undervisningen och vet därför inte vad eleverna tänker på och 

förknippar med det ordet. Den andra läraren trodde att dennes elever förknippar friluftsliv 

med friluftsdagar, att vandra och att tillaga och äta mat utomhus. Denna fråga ställde sig båda 

väldigt intresserad till då de blev väldigt nyfiken på vad eleverna tänker och tycker om såväl 

begreppet friluftsliv men även dess innehåll i idrott- och hälsaundervisningen. 

Gällande allemansrätten i undervisningen jobbar mellanstadielärarna ganska likt varandra, 

ingen av dem lägger en hel lektion åt att gå igenom allemansrättens rättigheter och 

skyldigheter utan de pratar lite vid uppstarten av en lektion som ska hållas i naturen om vad 

man får och inte får göra. De nämner delar som att inte skräpa ner, inte röra inte förstöra, vart 

man får gå/vistas/vara i naturen som bitar de tar upp vid dessa korta teoretiska genomgångar 

som de håller inomhus innan de orienterar eller vistas i skogen. En av dem brukar också 

beröra allemansrätten genom en tipsslinga som denne ser som ett bra sätt att se om eleverna 

har förstått vilka rättigheter och skyldigheter de har i den svenska naturen. 

När det kommer till vad lärarna vet eller tror att friluftsliv haft för utveckling och plats i 

skolan är det ingen som säger sig veta men de är eniga om att tro att friluftsliv var en mer 

självklar del av undervisningen förr än vad den är idag. De tror att framförallt skidor fick, på 

naturligt sätt, större plats i undervisningen för att man var hårdare med att vara utomhus och 

för att inomhusmöjligheterna inte var lika bra som idag. Just med tanke på att friluftsliv var en 

mer naturlig del tror de båda ha medfört att det från skolverkets sida idag har skärpts och 

blivit mer tydligt vad som ska genomföras och att friluftsliv fått en större del i läroplanen i 

dagens idrott- och hälsaundervisning.  

Gällande inlärningsstilarna visuella (synen), auditiva (hörseln) och kinestetiska (fysiska) 

tycker den ena läraren att den visuella och kinestetiska är viktigare vid 

friluftslivsundervisningen. Lärarna tycker att dessa är viktiga dels för att det kräver att man 

visar mycket som sedan kräver att eleverna själva får testa och känna hur man gör och då får 

de med både att fysiskt prova på men även med synen se hur man ska genomföra de olika 

delarna. Detta tycker den ena läraren är extra viktigt då det på dennes skola kan finnas 

språkliga svårigheter vilket gör det ännu viktigare att visa för att alla ska se och förstå. 

Läraren menar att det i många grupper inte går att berätta teoretiskt hur något fungerar eller 
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ska göras eftersom vissa då inte skulle förstå exempelvis hur man gör en eld. Skulle läraren 

istället visa hur man gör en eld blir det tydligare och alla hänger med och kan se och lära. Den 

andra läraren menar att alla inlärningsstilar är viktiga men att den kinestetiska är viktigast i 

friluftslivsundervisningen då de genom att få göra och känna friluftsliv kan man uppleva det 

på ett annat sätt än vad de först trott. Läraren menar att många blir positivt överraskade och 

tycker att det är roligare än de trott när de får testa och känna själv än om de skulle få höra 

och se samma sak.  

Genom att dela upp friluftsliv i tre delar (förflyttning, vistelse och upplevelse) kan man se och 

vara säker på att få med en bred kunskap i ämnet. De intervjuade lärarna hade inte sedan 

tidigare hört denna indelning och båda två uppfattade att sin undervisning saknade någon av 

delarna. De var dock överrens om att skidor, orientering och vandring/löpning i skogen kunde 

ingå under delen förflyttning, vilket de båda fick med i undervisningen. Det var dock endast 

en av dem som ansåg sig beröra vistelsedelen i undervisningen, vilket då gjordes genom att 

dels röra sig i naturen och dels genom att vara och umgås i naturen. Den andra berörde inte 

vistelsedelen då denne ansåg att det var för dyrbar tid att hinna med att känna lugnet i skogen 

och bara sitta på en sten. Samma lärare tycker sig inte hinna med att vistas i skogen på 

bekostnad av andra saker i idrottsundervisningen. När det kommer till upplevelsen är det även 

där en av lärarna, denna gång den andra, som upplever att denne ger sina elever upplevelser i 

friluftslivsundervisningen i form av olika skidlektioner som gett många nya, roliga och 

fartfyllda upplevelser och en känsla av att lyckas vilket gjort det roligare än vad de sedan 

tidigare trott. Dock är det även här en av dem som istället inte anser att eleverna får med sig 

eller jobbar med upplevelse inom friluftsliv. Han menar att för att uppleva friluftsliv måste 

man bussa eleverna till specifika platser för att uppleva, vilket inte går att genomföra på grund 

av tidsaspekten och de ekonomiska kostnader det skulle medföra.  

Gällande vad det kan vara brist på samt för mycket av inom friluftslivsundervisningen så är 

mellanstadielärarna överrens om att friluftsliv får överlag för lite plats i idrott- och 

hälsaundervisningen. De enda som egentligen generellt får någon plats är orienteringen vilket 

de tror ha att göra med dess starka historia.  

”Jag tror att orientering får stå för hela friluftslivet, det är för lite av annat. Orienteringen 

tar inte för stor plats, det andra får ingen plats alls”. 

Detta menar en av lärarna och säger samtidigt att det är för lite friluftsliv överlag men att tiden 

inte räcker till utan att man skulle vilja ha mer av allt i undervisningen.  

Båda lärarna tycker att huruvida eleverna fattar tycke för friluftsliv eller inte beror till stor del 

på hemmiljö, uppväxt och vad de gör utanför skolan. Den ena läraren menar: 

”De som gör mycket utomhus på fritiden, inte bara idrotter utan de som också är ute i skogen 

och plockar svamp med familjen eller dylikt. De är mer positiva till att vara ute oavsett om 

det skulle var lite för kallt eller om det skulle regna lite så tycker de att man ändå kan vara 

ute. Så de som fått med sig de erfarenheterna hemifrån tycker nog att det är lättare och 

roligare med friluftsliv”. 
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Lärarna är även eniga om att ju tidigare en elev kommer i kontakt med friluftsliv, desto bättre 

för att kunna finna det intressant även senare. Den ene menar att det är svårt att vid 20-

årsålder börja lära sig och bekanta sig med skog och mark, utan att detta måste vara något 

invant som det lagts grunden för tidigare. Den andra läraren kompletterar med att ju tidigare 

man kommer i kontakt med friluftsliv, desto lättare att man får med det på ett naturligt sätt. 

Enligt läroplanen ska undervisningen väcka intresse för friluftsliv hos eleverna. Vid frågan 

hur detta sker menar en av lärarna att: 

”Det tror jag att jag gör genom att inte tvinga. Orientering exempelvis en lätt bana från 

början - framgångssaga, alla klarar alla kontroller - men sedan stegra svårighetsgraden 

lagom. Skridskor och skidor samma sak, inget tvång, man åker så långt man kan. Man vill 

inte knäcka någon. På helger och lov ser man att ett intresse väckts då elever frågar om de 

kan få låna utrustning - inte de som åkt längst utan kan vara de som bara tagit sig runt ett 

400 meters spår”. 

På samma sätt menar den andra läraren att undervisningen ska vara rolig, ske under rätt 

förhållanden och med rätt förutsättningar: 

”…att man kanske inte drar ut dem i skogen om det är jättekallt eller att de inte är klädd rätt, 

man förstör upplevelsen om de fryser eller är blöta om fötterna osv. då förstör man det 

positiva med friluftsliv. Att man som lärare ser till att inte ge sig ut i skidspåret när det är 25 

grader kallt för då får många elever dåliga erfarenheter, likaså med dåliga skidspår om det 

är isigt. Ge dem bra förutsättningar för att ge eleverna bra erfarenheter och att de tycker att 

det är roligt”. 

Gällande hur lärare kan få eleverna motiverade i friluftslivsundervisningen svarade 

mellanstadielärarna att det är viktigt att skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna, 

bra utrustning och inte för tuffa krav.  

”Man måste se till varje individ, alla behöver inte åka (skidor) lika långt, man åker eller vad 

man nu gör efter sina egna förutsättningar. Det behöver inte vara lika för alla hela tiden”. 

Att kraven inte behöver vara höga på eleverna samt att de kan ställas olika krav på olika 

elever beroende på vilka förutsättningar de har är de båda väldigt eniga om. Kraven kan vara 

individuella och stegra i takt med elevernas utveckling då får man dem motiverade. Vidare 

menar en av lärarna att det är viktigt att variera arbetssätt och innehåll för att få eleverna 

motiverade. 

”...inte bara åka skidor 3 km utan man kan variera och tänka lektioner utanför boxen, man 

kan leka och ha roligt på skidor istället för att åka distans”. 

Gällande motivation kontra de prestationskrav som kan finnas i idrott- och 

hälsaundervisningen skiljer det på vad de båda lärarna tycker och tror. Den ena menar att det 

inte skiljer sig något åt mellan prestationskravens inverkan på motivationen i 

friluftslivsundervisningen i förhållande till resten av idrott och hälsa ämnet. Medan den andra 
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menar att det skiljer sig åt då denne anser att det inte är samma prestige och inte lika blottande 

som exempelvis lagsporter då det tydligt syns om man inte kan eller vet vad man ska göra. 

Utifrån inlärningsteorierna (behaviorismen, kognitivismen, konstruktivismen och 

samarbetsinlärning) har mellanstadielärarnas svar vad som är mest passande på idrott- och 

hälsaundervisningen och undervisningen i friluftsliv kunnat sammanställas enligt följande: 

Den ena läraren menar att i såväl idrottsämnet generellt som i friluftslivsundervisningen är 

den kognitiva och den konstruktivistiska teorin bäst då det kan motivera och hjälpa eleverna 

mer än de andra. 

”Kognitiva man jobbar därifrån individen är och utvecklas därifrån och man kan utvecklas 

mycket. Konstruktivistiska är bra då man ständigt har en dialog och att man tillsammans 

kommer fram till kunskapen”. 

Den andra läraren menar istället att han tycker och tror att alla lärare är en blandning av alla 

teorier. Han menar dock att samarbetsinlärning kan, allmänt i idrottsundervisningen, naturligt 

och bäst användas vid framförallt lekar och bollsporter då många är aktiva samtidigt. 

”…man hjälper varandra, hittar olika strategier. Man går då inte in som lärare och petar så 

mycket utan i sådana fall bryter man av och kommer med tips och sedan fortsätter de. HLR är 

mer konstruktivistiska, jag visar och berättar hur det är först men sedan får de ställa frågor 

och jag går runt till alla och kollar om någon har en fråga. Om det inte fungerar så fixar man 

till det. Men även samarbetsinlärning i dessa fall också då de kan visa och hjälpa varandra 

då jag instruerar någon annan”. 

Han menar vidare att behaviorismen inte är så användbar i idrottsundervisningen då den mer 

handlar om att få ut information till många, men han menar dock att de aldrig är så många 

elever i idrottsämnet så att den inlärningsteorin skulle vara användbar. Sedan ser han också en 

nackdel med den behavioristiska teorin i och med att eleverna aldrig får chansen att ställa 

frågor vilket gör det svårare att bygga kunskap.  

”…kognitivismen sedan bra vid orientering med olika banor då man får utvecklas i egen takt, 

men den används inte mycket. Skulle vara bra om man hade en grupp på tre personer så man 

hinner se och hjälpa mer eller om man hade varit en assistent eller liknande. Väljs bort för att 

det är för stora grupper”. 

Slutligen menar han att den bästa teorin att applicera i friluftslivsundervisningen skulle vara 

samarbetsinlärning och i vissa fall konstruktivismen. Han menar dock att det är svårt att göra 

en mall för vilken teori man ska använda då han är övertygad om att gruppens 

sammansättning gör att olika inlärningsteorier bör användas. 

”Man måste vara så bred och öppen som möjligt för att se vad varje grupp behöver”. 



 33 

6.3 Gymnasium  

Vid intervjuer med två gymnasielärare framhåller den ena att skolans friluftslivsundervisning 

är väldigt beroende av närområdet och vad det finns tillgång till och att det därmed kan vara 

svårigheter med att undervisa friluftsliv i skiftande natur. Hon menar att hennes undervisning 

inom friluftsliv främst innebär skidåkning, orientering och cirka ett tretal tillfällen per år då de 

vistas i skogen. Den andra gymnasieläraren menar att hans undervisning innebär cirka fem till 

sex pass per termin och ungefär tre till fyra heldagar per år. I den läroplan som avser 

gymnasiet (Gy11) betonas att undervisningen ska ske i skiftande natur och fördelat under hela 

året. Detta anser sig den ena läraren uppfylla medan den andra upplever en viss problematik 

med friluftsliv under vinterhalvåret då den utrustning som krävs inte alltid finns tillgänglig 

och att eleverna oftast inte har tillräckligt bra och varma kläder. Hon menar därför att det 

skulle krävas mer resurser från skolan alternativt om eleverna själva hade bättre utrustning. 

Hon menar även att: 

”Problemet med friluftsliv i undervisningen är att många upplever friluftsliv som smärtsamt, 

det regnar, man blir blöt om fötterna, man blir smutsig och då blir det negativt. Så friluftsliv 

måste vara fint väder, soligt, det ska vara lustfylld miljö. Antingen blir det jättebra eller 

jättedåligt”. 

När det diskuterades elevernas uppfattning kring friluftsliv menade den ena läraren att 

eleverna oftast förknippar friluftsliv med något plågsamt, men däremot att de kan bli positivt 

överraskade efteråt, dock är inställningen oftast negativ. Den andra läraren menar att eleverna 

främst förknippar friluftsliv med scouterna och att exempelvis bygga läger. Vad gäller 

genomgång av allemansrätten menar den ena läraren att han inte berör det så mycket, han 

menar att det enbart tas upp ifall det inträffar något som innefattas av allemansrätten, 

exempelvis om någon elev skalar bark från ett träd. Den andra läraren menar att 

allemansrätten behandlas och undervisas genom en tipsslinga som eleverna gör i skogen och 

att svaren sedan diskuteras runt en brasa. Vad gäller friluftsliv nu och förr menar den ena 

läraren att folk generellt hade mer och bättre utrustning förr. Idag läggs ett sådant fokus på 

olika märken och att det som införskaffas ska vara perfekt., därmed blir det för dyrt och 

inköpen minskar. Hon menar även att det skiljer sig på så vis att förr skulle eleverna 

exempelvis åka skidor en viss sträcka för att bli godkända, nu läggs det mer fokus vid att 

uppleva friluftsliv. Hon menar att det var vanligare att vistas utomhus förr och att detta skedde 

mer tillsammans med familjen, därmed var inte detta en uppgift för skolan på samma sätt som 

idag. Vidare menar hon att friluftsliv är tydligare formulerat i läroplanen idag och att detta 

beror på att det troligast inte blir en naturlig del inom undervisningen på samma sätt som förr, 

om inte skolverket betonar detta. På samma sätt belyser även den andra läraren att friluftsliv 

ges mer utrymme i dagens läroplan och att fler områden och delar behandlas än tidigare, 

däremot menar han att det har lämnats mycket utrymme till tolkning kring hur undervisningen 

ska ske.  

Samtliga inlärningsstilar; visuella, auditiva och kinestetiska, betonas som viktiga av båda 

gymnasielärarna. De menar att båda dessa är viktiga inom idrottsundervisningen och att 
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friluftsliv inte är något undantag. Alla delar är nödvändiga och i och med att  alla elever lär 

sig olika, menar de båda att en kombination av alla tre är mest lämplig. 

Friluftslivsundervisning kan delas in i tre olika delar; förflyttning, vistelse och upplevelse. 

Vid diskussion kring dessa menar den ena läraren att inom hennes undervisning är det: 

”...minst av förflyttning (om man inte ser en löprunda i elljusspåret eller skidor i skidspåret 

som förflyttning). Vistelse får jag med genom övernattningsdagar, eller genom tillfälliga 

rörelser/vistelser under en timme i skogen. Upplevelse är i alltihopa samtidigt, kommer vid 

alla tillfällen i friluftslivsundervisningen”. 

Den andra läraren beskriver att hans undervisning innefattar alla dessa men nödvändigtvis inte 

vid samma tillfälle. Förflyttning kan oftast ske genom vandring i och med att det är lätt att 

tillgå och kräver ingen specifik utrustning. Vistelse kan innebära att tillaga mat i naturen och 

upplevelse ser han som en kombination av dessa men att kanske göra något extra och kanske 

vid en speciell plats.  

Gällande vilka delar som generellt kan anses för lite, eller för mycket av inom 

friluftslivsundervisningen menar den ena läraren att det skiljer från person till person och 

lärare till lärare och att det därmed inte går att säga något generellt. Den andra läraren menar 

däremot att orientering oftast får ta för stor plats och att vistelsedelen kan vara det som får 

mindre utrymme då det kan anses svårt och mer krävande vad gäller förberedelser och 

resurser.  Med utgångspunkt kring vilka elever som fattar tycke för friluftsliv menar den ena 

läraren att främst de som är vana och stortrivs i naturen är lätt att fånga intresset hos. Men 

även de som inte har någon erfarenhet (kanske bor i innerstaden) och i början kan vara rädda 

och nervösa, kan när det inser att det inte är så farligt också bli intresserade. Vidare menar hon 

att i stort sett alla kan fatta tycke för friluftsliv såvida de utförs under bra väderförhållanden. 

Är vädret dåligt så är det lika lätt att tappa allas intresse. Den andra läraren menar däremot att 

det har med social klass att göra, att orientering, friluftsliv och konditionsidrotter främst 

utövas av ”akademiker” och att det då ofta kan grunda sig i föräldrarnas val och intresse. 

”Åldern när man första gången är i kontakt med friluftsliv har ingen betydelse för ett vidare 

intresse, jag tror att det är värre om man har dödat det vid en ung ålder eller påtvingat något 

såsom orienterat i spöregn, då fryser, tar man lusten ur allt, om det är det de har med sig när 

de kommer hit (gymnasiet), då jobbar man i motvind. Kan man vända och ta med dem i 

solsken så tror jag att det går att vända. Jag tar även upp friluftslivets betydelse vid 

stresshantering – man mår bra – försöker ge dem en anledning till att ta sig ut. Friluftsliv 

behöver inte vara så omständigt, man behöver inte ha gore-tex kläder eller det bästa tältet. 

Man måste göra det enklare och inte så omständigt”. 

Detta menar den ena gymnasieläraren medan den andra uttrycker att ”...ju tidigare ålder, 

desto bättre. som med allt annat...” Däremot menar han att det kan finnas en period då de 

tenderar att inte vara så intresserade men att det kan återupptas senare i livet under 

förutsättning att de fått uppleva det som barn eller vid yngre ålder. 



 35 

För att väcka intresset för friluftsliv hos eleverna menar den ena läraren att undervisningen 

måste göras enkel, lustfylld, läraren måste vara lyhörd och det måste läggas på rätt nivå.  

”De flesta kan stå ut med att spela fotboll en gång fast man inte gillar fotboll, men friluftsliv 

är väldigt känsligt och påtvingat därför är det väldigt svårt att undervisa i friluftsliv”. 

Den andra läraren menar att man lättast väcker intresset för friluftsliv genom att variera 

undervisningen och göra olika saker, prova sig fram för att hitta ett intresse hos alla elever. 

Vid diskussion kring relevans anser den ena läraren att det viktigaste med 

friluftslivsundervisningen är att eleverna ska få med sig en positiv känsla och att de lär sig hur 

man beter sig i naturen. Mindre viktigt anser hon i så fall att detaljer, såsom att göra olika 

eldar, är. Den andra läraren menar att det viktigaste är att friluftslivsundervisningen faktiskt 

blir av och att man är ute och genomför något, mindre viktigt är i så fall vad man gör.  För att 

få eleverna motiverade menar han vidare att det är viktigt som lärare att vara lyhörd och 

flexibel och se till vad eleverna tycker är roligt. Undervisningen behöver inte vara så 

avancerad, det är bättre att lägga det på en lagom nivå och sedan höja successivt.  

Vissa forskare menar att idrott- och hälsaundervisningen kan prestationsmässigt vara väldigt 

”blottande” för elever vad gäller exempelvis mätsporter (som höjdhopp, längdhopp etcetera) 

och att detta kan antingen höja eller sänka motivationen hos eleven. När detta diskuterades i 

relation till friluftslivsundervisningen ansåg den ena läraren att det inte var någon skillnad på 

kraven och motivationen i förhållande till andra aktiviteter inom idrottsundervisningen. Han 

menar att: 

”Det är lite samma sak, det blir visuellt tydligt om det är någon som inte orkar vandra eller 

klättra osv. Ingen större skillnad. Men det finns mer aspekter att bedöma i friluftsliv om man 

jämför med exempelvis längdhopp”. 

Den andra läraren betonar betydelsen av att friluftsliv inte är så prestationsfyllt och menar att 

detta är positivt. 

Vad gäller de olika inlärningsteorier som presenterats för intervjupersonerna så anser en av 

gymnasielärarna att kognitivism och samarbetsinlärning är bäst att använda i 

idrottsundervisningen. Detta förutsatt att eleverna kan dra nytta av varandra och är mottagliga 

för vad andra kan tillföra och bidra med till sin utveckling, annars tycker inte eleverna att det 

är roligt. Hon betonar vikten av att samarbeta men menar samtidigt att samarbetsinlärningen, 

ifall eleverna befinner sig på olika nivåer, kan innebära att någon hamnar utanför. Vidare 

menar hon att i den kognitiva inlärningsteorin får eleverna utvecklas på den nivå de befinner 

sig. Hon tror även att alla lärare använder sig av alla teorier, men olika mycket eller i olika 

situationer. Inom friluftsliv anser hon att den kognitiva inlärningsteorin är mest lämpad och 

att det är bättre ju senare friluftslivsavsnittet hamnar i kursen eftersom eleverna (och läraren) 

då lärt känna varandra mer och ett bättre utbyte kan ske. Den andra läraren menar att alla 

lärare har och använder sig av alla fyra men att vissa har mer av en viss teori och att alla 

används, mer eller mindre. Han exemplifierar och menar att man inom idrottsundervisningen 

först kan använda sig av konstruktivistiska och behavioristiska och i ett senare skede ta del av 
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samarbetsinlärning och den kognitiv, men att alla kan användas under samma lektion. Inom 

friluftslivsundervisningen avslutar han och betonar att samarbetsinlärningen är den bästa, där 

de kan se och lära av varandra. 
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7. Analys & Diskussion 

I följande del skall teori och empiri vävas samman, analyseras och diskuteras utifrån relevanta 

och intressanta aspekter med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

7.1 Friluftsliv i skolan på olika stadier, hur skiljer sig dessa åt? 

Gällande mängden lektioner eller tid friluftsliv får ta i undervisningen eller idrott och hälsa 

ämnet skiljer det sig mellan olika lärare samt mellan olika åldrar/stadier. Förskolan, som inte 

har ett ämnesuppdelat undervisningssätt, spenderade mycket tid till friluftsliv då den ena hade 

friluftsliv på schemat 90 min/vecka och den andra en timme varje dag. Detta kan ses som 

minst lika mycket tid som mellanstadie- och gymnasiegrupperna totalt lägger på idrott- och 

hälsaundervisningen, och då är friluftslivet en väldigt liten del av den för de allra flesta.  

Självklart kan det vara olika kvalité eller underlag för hur undervisningen utförs dem emellan 

men så måste det se ut eftersom undervisningen måste förändras med elevernas ålder (det kan 

ju inte vara samma lektionsupplägg på förskolan som på gymnasiet). Skillnaden är även stor 

mellan mellanstadielärarna som anser att de bedriver friluftsliv fem till sex veckor respektive 

tolv till tretton veckor varje år och då har dessa grupper idrott två gånger i veckan. Att 

skillnaden är så stor mellan lärarna (den ena har dubbelt så mycket friluftsliv som den andra) 

kan tyda på deras tolkning av läroplanen eller att det tydligt visas att lärarens eget intresse 

eller kunskap för delar av undervisningen styr hur innehållet fördelas, precis som Erik 

Backman (2004) också menar. Gällande gymnasielärarna menar den ena att friluftsliv berörs 

ungefär tretton gånger per år (varav tre innebär vistelse i skogen) medan den andra menar att 

undervisningen behandlar friluftsliv ungefär tio till tolv lektioner per år. I detta fall får 

friluftsliv väldigt likt med plats i undervisningen. Vad som ändå syns gällande vilket utrymme 

friluftsliv får ta i undervisningen är att det minskar i takt med elevernas stigande ålder, vad 

som är anledningen till det är väldigt svårt att säga. Det skulle kunna ha att göra med att 

läroplanen blir allt mer kravfylld och målinriktad vilket kan medföra att lärarna måste 

prioritera att uppfylla målen i första hand men det kan lika väl ha att göra med lärarnas egna 

intressen eller av lättja då det är flera i intervjuerna som uttrycker att det är svårt samt att de 

stöter på motstånd i friluftslivsundervisningen. En lärare uttrycker det som: 

”De flesta kan stå ut med att spela fotboll en gång fast man inte gillar fotboll, men friluftsliv 

är väldigt känsligt och påtvingat därför är det väldigt svårt att undervisa i friluftsliv”. 

Vid frågan om åldern har någon betydelse för att få ett intresse för friluftsliv är fem av sex 

eniga om att desto tidigare ett barn/en elev börjar med något vare sig det har med friluftsliv 

eller någon sport eller liknande är det mer troligt att ett intresse skapas. En lärare menar att ju 

tidigare en elev kommer i kontakt med naturen desto lättare får denne med sig det på ett 

naturligt sätt till vuxen ålder även om det skulle vara några år i uppväxten eller ungdomsåren 

med avsaknad av friluftsliv. En annan lärare utrycker det så lätt som: ”...ju tidigare ålder, 

desto bättre. som med allt annat...”. Den läraren som inte håller med om ålderns betydelse 

menar istället att det är av vikt om personen har goda eller dåliga erfarenheter; 
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”Åldern när man första gången är i kontakt med friluftsliv har ingen betydelse för ett vidare 

intresse, jag tror att det är värre om man har dödat det vid en ung ålder eller påtvingat något 

såsom orienterat i spöregn, då fryser, tar man lusten ur allt, om det är det de har med sig när 

de kommer hit (gymnasiet), då jobbar man i motvind…/”. 

Med denna enighet i grunden kan det vara bra och en förutsättning att det, i enlighet med 

friluftslivets utrymme i undervisningen, är de unga eleverna som får mer undervisning i 

ämnet. Om det stämmer att barnens intresse för friluftsliv byggs vid låg ålder, såsom lärarna 

säger, så kan detta stärka och rättfärdiga den stora skillnad som går att utläsa gällande 

friluftslivets utrymme i utbildningen. Likt det Frisk & Ström menar att fysisk aktivitet har i en 

varierande miljö positiv inverkan på främst inlärningen hos barn, men även koncentration, 

självförtroende och den sociala förmågan. De menar även att om denna del saknas kan detta 

vara svårt att ersätta i framtiden (Frisk & Ström 1998:27ff) vilket gör det än mer viktigt att 

barnen får vistas så mycket som möjligt i olika miljöer såsom skogen och naturen då detta, 

enligt lärarna, sker allt mindre utanför skolan hos dagens barn och ungdomar. Dessa punkter 

och påståenden kan indirekt mena att det är extra viktigt att barnen får mer 

friluftsundervisning i de yngre åren än senare. Detta styrks även vidare av Bron-

Wojciechowskas sätt att se barn och vuxnas inlärning som två olika fenomen då barn kan ses 

som ett oskrivet ark och lärandet bygger på spontanitet samt att inlärningsprocessen under 

barnets första sju eller åtta år kan jämföras med en svamp som suger åt sig allt från 

omgivningen (Bron-Wojciechowska, 1996:191ff). Spontaniteten som Bron-Wojciechowska 

beskriver finns även med i beskrivningen förskolelärarna har gällande hur de arbetar med att 

få eleverna intresserade och motiverade. De menar att det är viktigt att vara lyhörda och 

spinna vidare på vad barnen upptäcker, om de exempelvis hittat grodägg eller maskar så är det 

viktigt att vara nära och svara på deras frågor och funderingar, låta dem vara delaktiga och på 

så vis fördjupa deras kunskaper. De menar att de måste vara spontana och öppen för vad 

eleven gör och kan inte låsa fast sig vid en planering eller liknande. 

Lärare arbetar med avsnittet friluftsliv på olika sätt och med olika innehåll. De intervjuade 

lärarna menar att det är svårt att säga vad inom friluftslivsundervisningen som generellt får 

mycket respektive lite plats då det skiljer så mycket mellan lärare och lärare vad som tas upp 

och ges utrymme. Lärarna, från alla stadierna, är i alla fall överrens om att friluftsliv i 

allmänhet får för lite plats i idrott- och hälsaundervisningen då andra delar prioriteras av 

många lärare. Några av dem menar att den enda delen som ges tillräckligt med utrymme är 

orientering, vilket de då tror kan vara tack vare dess starka historia i Sverige. En av lärarna 

menar även att många enbart har orientering i friluftslivsundervisningen så att den tar all tid 

och plats. Dock tycker han inte att det är fel i att ha orientering i den mängden utan att felet 

ligger i att resterande delar inom friluftslivet inte berörs alls. Andra lärare menar på liknande 

sätt att orienteringen oftast får ta för stor plats och att vistelsedelen kan vara det som får 

mindre utrymme då det kan anses svårt och mer krävande vad gäller förberedelser och 

resurser. Att det blivit ett sådant fokus på orientering i friluftslivsundervingen kan det finnas 

många anledningar till. En anledning kan vara, som det sagts tidigare, att dess starka 

historiska ställning finns kvar, en annan kan vara att det är relativt lätt och enkelt för läraren 

att ”skicka iväg” eleverna på orientering och att de kan använda sig av samma 
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orienteringsbana och upplägg varje år och en tredje anledning kan vara att det finns ett 

personligt intresse hos läraren. Än vilken anledning det är så får man inte med alla delar av 

vad friluftslivsundervisningen ska ge eleverna genom enbart orientering, såväl vistelsen och 

till viss del även upplevelsedelen försvinner som allemansrätt, överlevnadstekniker, diverse 

praktiska färdigheter om exempelvis mat och eld i naturen. Att vistelse och upplevelsedelen 

hos de flesta lärare försvinner på grund eller på bekostnad av orientering är tråkigt och kan 

leda till att många elever inte får se och uppleva charmen med friluftslivet och kan gå miste 

om att få de förutsättningar som krävs för att kunna få ett intresse och ett aktivt liv i naturen.  

7.2 Friluftslivsundervisning i relation till läroplanerna 

Gällande läroplanerna i de olika stadierna (förskola, mellanstadium och gymnasiet) och hur de 

behandlar friluftsliv så skiljer de sig ganska mycket åt. Det mest påtagliga är att förskolan 

saknar kursplaner vilket innebär att det inte finns en tydlig del som handlar om idrottsämnet, 

och då friluftsliv. På grund av avsaknaden av kursplan är förskolans läroplan mer generell, 

övergripande och kan fattas som inte lika tydlig vilket, i detta fall, kan uppfattas som mer 

tolkningsbar. Det som berör friluftsliv i förskolans läroplan är däremot sammanfattad i 

arbetets bakgrundsdel och där kan det utläsas att det mesta handlar om att barnen och skolan 

ska ha ett varsamt och fint förhållningssätt till naturen samt att lära sig sin delaktighet i 

dennes olika kretslopp. Vidare syftar den till att arbeta för en bättre miljö och att barnen får 

förståelse för hur handlingar kan påverka miljön samt se naturens samband och kunskap om 

växter och djur. Förskolans läroplan menar även att barnen ska vistas och uppleva naturen och 

diverse utemiljöer och då specificeras detta även till att de ska få möjligheten att lära känna 

närmiljön och det lokala kulturlivet. 

I läroplanen för mellanstadiet fokuseras det istället mera på att få eleverna att finna ett intresse 

att vistas i naturen och att göra det i olika årstider och miljöer samt ge dem förståelse av 

värdet av ett aktivt friluftsliv. Vidare har de mer ansvar själva då det är formulerat att eleverna 

ska kunna ”genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och 

miljöer”. När man tittar på denna läroplan ser man att den skiljer sig från förskolans då det 

likt det ovannämnda utdraget tillsammans med fler finns mer specifika krav vad eleverna ska 

kunna. Fler exempel på dessa är; kartkunskap och kunna orientera i närliggande miljö, 

allemansrätten, säkerhet i naturen samt badvett och säkerhet vid vatten (sommar- och 

vintertid). Detta kan ses som mer kravfyllt, i förhållande till förskolan, men också att det på 

ett tydligt sätt kommer in teoretiska kunskaper eleverna ska införskaffa sig. 

I gymnasiets läroplan anges mer specifikt vilka förmågor och kunskaper eleverna ska besitta 

efter avslutad kurs. Det står tydligt att idrott- och hälsaundervisningen ska ge eleverna 

naturupplevelser och detta i form och som ett kulturellt arv. Denna läroplan, likt 

mellanstadiets läroplan, menar att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett 

intresse samt kunskap om friluftsliv. Men jämfört med mellanstadiets ska gymnasieeleverna 

även se, förstå och använda friluftslivet som en källa till välbefinnande. Vidare ska eleverna 

ha förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer, 

kunskap om fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa, säkerhet 
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i nödsituationer samt kunskap om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser. 

Utöver läroplanen på gymnasiet så skiljer det sig i förhållande till de andra stadierna då 

gymnasiet även har kursplaner som ska följas. Idrott och hälsa 1 är en kurs som alla 

gymnasieklasser och elever läser och inom den finns det också mål som ska uppnås. Inom 

denna kurs ska eleverna testa och få med sig friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig 

kroppslig förmåga, användbara metoder och redskap för friluftsliv, hur man kan använda 

naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation samt säkerhet och åtgärder vid skador 

och nödsituationer (i naturen och i vattnet). 

Vad som tydliggörs genom att jämföra dessa läroplaner med varandra är att det klart går att se 

(självklart blir högre och högre krav i takt med åldrandet men även) att det blir mer teoretiskt 

och reflekterande delar i undervisningen vilket kräver en större helhetsförståelse och kunskap 

om friluftsliv och naturen desto äldre eleverna blir. Vidare går det utläsa (om man ser till de 

kompletta läroplanerna) att i förhållande till resterande punkter som står i läroplanerna så får 

friluftslivet olika stor plats i de olika dokumenten. I förskolan står det om friluftsliv lite 

varstans men det är svårt att säga hur mycket plats de får ta i förhållande till allt annat, då alla 

ämnen är sammanvävda. I mellanstadiet kan man se att av de punkter som finns skrivet i 

läroplanen berör ungefär en tredjedel friluftsliv medan det i gymnasieskolan är tre av sju 

punkterna som tydligt syftar till friluftsliv i undervisningen och en punkt som handlar om 

säkerhet och nödsituationer vilket också skulle kunna gå under friluftsliv. Detta skulle 

innebära att mer än hälften av alla punkter, i gymnasieskolans läroplan, som går under 

rubriken: ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande” berör och syftar till undervisning i friluftsliv. 

Utifrån de olika läroplanerna har sedan de intervjuade lärarna bevarat frågor angående hur de 

jobbar med friluftsliv. Alla lärare hade mer eller mindre koll på vad respektive läroplan 

efterfrågade och krävde att undervisningen skulle innehålla och slutligen ge eleverna, dock 

var det inte alla som (trots att de visste vad som krävdes) efterföljde detta. De flesta stöp då på 

att bedriva friluftsliv i skiftande miljöer samt under alla årstider och menar att det är en viss 

problematik med att uppleva olika platser i skogen och naturen då man är väldigt begränsad 

till skolans närområde samt att det framförallt under vinterhalvåret är svårt med friluftsliv då 

undervisningen är beroende av en viss utrustning som skolan eller eleverna inte har. En lärare 

menar att det skulle krävas mer resurser från skolan för att det skulle vara möjligt att följa 

skolverkets krav på friluftsliv året runt. Detta fall kan ses som väldigt allvarligt då det handlar 

om att läroplanen förbises på grund av skolan eller lärarens prioriteringar gällande resurser 

inom undervisningen och ämnet. Detta kan liknas med de slutsatser som Erik Backman dragit 

utifrån hans undersökning som visar att det är ett häpnadsväckande litet antal elever som 

provat på friluftsliv i grundskolan och att detta framförallt grundar sig i bristande kunskap 

(resurser, förutsättningar) om vad naturupplevelseinriktat friluftsliv är hos skolans ansvariga 

lärare (Backman, 2004). 

Allemansrätten är en del av läroplanerna och alla lärare menar att de berör och pratar om den i 

undervisningen, dock i olika stor utsträckning. En på förhand logisk koppling var att förskolan 
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inte behandlade allemansrätten lika mycket som mellanstadiet som i sin tur inte behandlar det 

lika mycket som gymnasiet. Utifrån intervjuerna besannades dock inte detta då det överlag 

inte fokuserades mycket på allemansrätten utan det var en del i undervisningen som fick 

uppmärksamhet när tillfälle gavs eller tvingades fram. I detta kan tyckas vara konstigast och 

störst brist i gymnasielärarnas undervisning som i läroplanen har tydligare krav och en mer 

teoretisk och reflekterande utgångspunkt.  

Läroplanen menar även att läraren har som uppgift att väcka ett intresse hos eleverna för 

friluftsliv vilket de hade olika metoder för att uppnå. Förskolelärarna var eniga om att barnen 

själva måste få chansen att uppleva och upptäcka för att bli intresserade och att läraren kan 

hjälpa detta intresse genom att ge barnen så bra förutsättningar som möjligt (bra väder, 

lyhörda och göra och beröra det barnet ser och upplever). Mellanstadielärarna menar att ett 

intresse kan väckas genom att inte tvinga eleverna till något samt att se till att de får lyckas 

och successivt stegra svårighetsgraden (likt den kognitivistiska teorin). 

”… ge dem bra förutsättningar för att ge eleverna bra erfarenheter och att de tycker att det är 

roligt”. 

Gymnasielärarna menar likt det som tidigare tagits upp men även att undervisningen med 

fördel ska vara varierande så att alla elever kan bli intresserade av i alla fall någon del av 

friluftslivet. Därför är det viktigt att göra olika saker och prova sig fram för att se alla 

individer och dess möjligheter. Utifrån vad lärarna från de olika stadierna menar kan man 

sammanfatta hur man i friluftsundervisningen kan få eleverna intresserade genom att vara 

lyhörd, göra undervisningen enkel, att det ska ske under rätt förhållanden samt ge eleverna bra 

förutsättningar. 

Läroplanen, och kanske framförallt kursplanen som rör idrott och hälsa (på de äldre nivåerna), 

kan anses relativt öppen för tolkning, det menar även en av de idrottslärare som arbetar vid en 

gymnasieskola och deltagit i detta material. Han betonar läroplanens tolkningsbarhet och 

menar att undervisningen inom friluftsliv kan variera avsevärt mellan olika lärare i och med 

att dess personliga tolkning ligger till grund för utlärningen. Läroplanen betonar betydelsen av 

att genomföra friluftslivsundervisning i natur och miljö fördelad över årets alla årstider. Detta 

exemplifierar en av lärarna som ett problem då den utrustning som krävs, såväl från skolans 

som från elevernas håll, saknas och därmed bidrar till att detta inte är möjligt. Trots att 

undervisningen (inom främst friluftsliv) inte är förlagd utomhus under alla årstider blir dessa 

kurser (och således även eleverna) godkända. Detta kan antas bero på att olika skolor besitter 

olika förutsättningar och det kan anses svårt att utforma kravprofiler som innebär att 

innerstadsskolor ska transportera sina elever miltals för att genomföra den 

friluftslivsundervisning som krävs. Däremot kan det ställas i relation till andra delar inom 

idrott- och hälsaundervisningen, däribland simning. Inom simning finns det krav om 

simkunnighet vilket då medför att detta bör prioriteras i undervisningen. I och med att 

samtliga elever ska kunna simma exempelvis 200 meter krävs ett visst utrymme i 

undervisningen varje termin för att kvalitetssäkra inför detta krav. Detta kan vara ett område 

som därför prioriteras av skolorna och resurserna hos de skolor som inte har tillgång till 
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varken natur och/eller bassäng, med tanke på att detta är en kunskap varje elev ska erhålla 

genom sin skolgång.  

För att relatera till ett annat exempel kan bollsporter inom idrott- och hälsaundervisningen 

diskuteras. Bollsporter innebär variation, eleverna lär sig regler, roller, att förhålla sig till 

andra, att samarbeta, att tävla själva och att tävla tillsammans. Detta område är 

intervjupersonerna eniga om att det ges ett relativt stort utrymme inom undervisningen, dels 

för att det oftast är uppskattat bland eleverna och dels för att de inte kräver så mycket 

förberedelser samt går att utföra i den miljö undervisningen vanligtvis sker. En av 

intervjupersonerna betonar närheten och tillgängligheten till naturen som en avgörande faktor 

inom friluftslivsundervisningen. Detta är en förutsättning som till stor grad kan variera mellan 

olika skolor och städer. Lättillgängligheten till naturmiljön kan tänkas underlätta för såväl 

eleverna (då de inte krävs en lång transport) som för lärarna (där förberedelserna och hur 

resurskrävande det är, minskar). Dock kan en reflektion göras kring huruvida tillgängligheten 

även påverkar prioriteringen. Om avståndet blir för långt och förberedelserna blir för stora 

och tidskrävande kanske en ”lättare” undervisning, som exempelvis bollsport, blir aktuell. 

Dock kan det vara så att det är dessa elever som skulle behöva naturvistelsen som mest, i och 

med att deras övriga tid utanför skolan till stor del kanske tillbringas i samma (stads)miljö. 

Simkunnighet är ett krav enligt läroplanen och därmed något skolan och undervisningen 

måste arbeta efter, en fundering som kan bli aktuell är huruvida simning hade prioriterats 

inom idrott- och hälsaundervisningen om det inte varit ett krav från skolverkets sida. Hade 

detta då också varit ett område som berörts av närhet och tillgänglighet och att de faktorerna 

blivit till grund för hur det sedan prioriterats? Om friluftsliv istället varit kravbaserat (vilket 

dock är svårt i praktiken), hade detta då medfört en ökning av friluftsliv i skolan och att den 

tolkningsbarhet som ligger till grund för friluftslivsundervisningen inom läroplanen idag 

därmed inte är till gagn för dess ”frekvens”? Samtidigt som friluftslivets kravlöshet, 

upplevelsefokus och prestationslöshet kanske är det som gör meningen och charmen med 

friluftsliv. Och att när den väl sker, som de flesta av intervjupersonerna menar, under bra 

förhållanden, väder och förutsättningar är det något som kan fånga elevernas intresse och att 

det då kan vända den eventuellt negativa inställning de hade till en början, till något positivt.  

Många av lärarna är eniga om att friluftsliv fått tagit en större plats i dagens läro- och 

kursplaner än tidigare, vilket också är fallet. De menar att skolverket påvisat ett önskemål om 

ökad frekvens av friluftsliv i skolan och att detta är av stor betydelse. Dock, som tidigare 

nämnt, menar några av respondenterna att läroplanens och kursplanernas möjlighet till 

tolkning till viss del kan göra att lärarens eget intresse och inställning till friluftsliv ändå 

avspeglar sig på hur ofta de utförs tillsammans med eleverna. Detta betonar även Svenning i 

sin undersökning där han problematiserar begreppets (friluftsliv) omfattning och där han 

påvisar att friluftslivets innebörd kan vara nästintill omöjlig att fastställa (2000), vilket stärker 

ovanstående tolkningsproblematik. Något som skulle vara intressant att studera vid vidare 

forskning skulle därmed kunna vara huruvida det skett en skillnad i praktiken/undervisningen 

genom skolverkets betoning och ökade fokus kring friluftsliv (geografiskt och över tid). 
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7.3 Elevers motivation till friluftsliv 

Enligt Ekberg innehar lärandet två dimensioner av betydelse, innehållsdimensionen och 

drivkraftsdimensionen. Drivkraftsdimensionen avser den process där läraren överför mental 

energi vars syfte är att få elevens vilja och motivation att öka (Ekberg, 2009:18). Vad gäller 

detta går det tydligt att se mönster och likheter mellan de intervjuade lärarna. De var eniga om 

att deras eget engagemang och drivkraft smittade av sig på eleverna samt att ett bra sätt att 

höja deras motivation var att vara flexibel och att variera undervisningen. Lärarnas delaktighet 

kan i undervisningen i friluftsliv i många fall och avseenden vara betydligt större än vid andra 

delar i idrott- och hälsaämnet. Det kan tänkas att eleverna motiveras av lärarens delaktighet 

gällande friluftslivets förflyttning, om det handlar om vandringar, skidåkning eller på annat 

sätt tar sig fram i naturen så är läraren med och förflyttar sig själv också. På samma sätt när 

eleverna vistas eller upplever i naturen och ska lära sig att exempelvis göra upp eld eller 

tillaga mat på triangiakök eller liknande är läraren delaktig och själv utför de olika delarna. 

Denna delaktighet finns inte på samma sätt i övriga undervisningen då läraren exempelvis i 

lagsporter, lekar eller friidrott startar igång eleverna men sedan kanske står på sidan och 

övervakar, hjälper och vägvisar eleverna. De är i dessa fall inte själva med och utför de 

aktiviteter som eleverna gör. I och med detta kan drivkraftsdimensionen anses som en mer 

naturlig del i friluftslivsundervisningen, än resterande delar av ämnet, och stärker då på ett 

naturligt sätt elevernas motivation och intresse till undervisningen och ämnet. 

Att variera undervisningen har fungerat som en drivkraft för att få eleverna motiverade (en 

varierad undervisning har även en positiv inverkan på inlärning (Frisk & Ström 1998:27ff)) 

vilket även angavs under intervjuerna som ett sätt att få med alla elever och ge dem en positiv 

känsla. Den positiva känslan är just det som ger eleverna motivation och en bra inställning till 

ämnet då de känner att de klarar av och lyckas med olika aktiviteter (Radelius, 2004:4) 

(samtidigt som motivationen i sin tur förbättrar inlärningsprocessen (Darkenwald, 1992)). 

Radelius undersökning som menar att eleverna förknippar dess egen förmåga till hur de 

värdesätter aktiviteter eller ämnet styrker i detta fall de intervjuade lärarnas fokus på att det 

viktigaste inom friluftsliv är att eleverna har roligt, får en positiv upplevelse och får utvecklas 

utifrån deras kunskap (kognitivt, se vart eleven står kunskapsmässigt och sedan utvecklas 

därifrån). Radelius menar även att mindre bra prestationer synliggörs på ett negativt sätt, inför 

andra, inom idrottsämnet. Friluftslivsundervisningen kan däremot ses som inte lika blottande 

då det inte är lika mycket tävling och mätbara aktiviteter (Svenning, 2000:5f) på samma sätt 

som exempelvis bollsporter eller friidrott. Prestationskravens frånvaro i 

friluftslivsundervisningen menar Radelius, men även de intervjuade lärarna, ger en mer 

lättsam miljö där utveckling och kunskap sker på ett mer avslappnat sätt. Denna miljö kan för 

många vara det som behövs för att vara motiverad och intresserad istället för att ständigt 

konkurrera och på så vis få känslor som otillräcklighet eller att inte få känna känslan av att 

lyckas. Frånvaron av tävlingar och utmaningar kan för vissa istället sänka motivationen då de 

anser att det behövs ett mål eller någon uppgift att klara av för att motivera sig men dessa 

elever får troligtvis dessa utmaningar i större delen av undervisningen i ämnet. 
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Ekbergs andra dimension för lärande är innehållsdimensionen som syftar till färdigheter, 

förståelse och kunskap inom ämnet. I detta fall kan det inom friluftslivsundervisningen bli 

svårare som lärare att inneha all kunskap som eleverna kan fråga om i förhållande till färdiga 

sporter och idrottsgrenar. Det kan vara lättare att besitta kunskapen och kunna besvara de 

frågor som kan uppstå gällande en regelfråga i exempelvis basket eller i leken killerball än att 

göra detsamma i något som är så brett och stort som friluftsliv. Friluftsliv kan handla om så 

mycket, allt från detaljfrågor kring växter, djur och allemansrätten till att visa och förklara 

överlevnadstekniker och att orientera sig i naturen. Detta kan innebära att det är svårare att 

motivera eleverna genom Ekbergs tankar kring innehållsdimensionen men i de flesta fall 

behöver elevernas funderingar inte vara så avancerade att det behöver bli ett problem 

samtidigt som det är väldigt individuellt hur påläst lärarna är i ämnet. Ingen av de intervjuade 

lärarna beskriver en otillräcklighet att besvara de frågor som eleverna har inom friluftsliv, 

vilket kan tyda på att det inte behöver vara något negativt med innehållsdimensionen i 

friluftslivsundervisningen. 

En tydlig likhet som lärarna, från alla stadier, berört under intervjuerna är hur viktigt det är att 

vara lyhörd i friluftslivsundervisningen. De menar att vara lyhörda och lägga undervisningen 

på elevernas nivå och villkor är ett måste för att få dem motiverade och intresserade. 

Förskollärarna pratar om att lyssna och se vad eleverna tycker är intressant för att sedan bygga 

friluftslivet och vistelsen kring dem, vad de upptäcker och upplever. Om de ser djur eller 

insekter i naturen är det dessa som måste få vara underlaget för undervisningen de menar att 

det inte går att planera och genomföra något som de själva vill eller tycker är viktigt eller 

intressant, då tappar de elevernas intresse och motivation. Likt detta menar 

mellanstadielärarna att undervisningen måste bygga på elevernas intresse och vad de anser är 

roligt när det gäller friluftsliv. Mellanstadielärarna och gymnasielärarna är tydligt ense om 

denna lyhördhet och pekar på samma saker som är av vikt. De menar bland annat att det, i 

friluftslivsundervisningen, är viktigt att det finns olika nivåer och svårighetsgrader i det man 

gör så att det finns något som passar alla. De menar, likt den kognitiva teorin enligt Vygotskij 

(Conway, 1997), att man ska se alla enskilda elever för sig och se vilken nivå de befinner sig 

på och sedan ge dem en lagom stor utmaning och uppgift så de kan utvecklas i sin egen takt. 

Under utvecklingen ska sedan uppgifterna stegra i takt med elevens behov och kunskap. De 

tycker alltså inte att alla elever måste göra samma sak utan att motivationen ska komma 

genom elevens önskan att lyckas och att erövra kunskap för att kunna utvecklas och vidga sin 

kunskapsbas (kognitivistisk inlärningsteori).  

”Man måste se till varje individ, alla behöver inte åka (skidor) lika långt, man åker eller vad 

man nu gör efter sina egna förutsättningar. Det behöver inte vara lika för alla hela tiden”. 

Gymnasielärarna menar även att det är viktigt för motivationen att bedriva en varierad 

undervisning och prova sig fram för att träffa och hitta ett intresse hos alla elever. 

Att denna lyhördhet kan få eleverna mer motiverade är de överrens om i alla stadier dock kan 

det finnas svårigheter med att vara lyhörd och se varje individ i en stor grupp. Lärarna ser i 

och med detta svårigheter med den kognitivistiska inlärningsteorin då den, enligt dem, passar 

sig bäst på små grupper eller om man som lärare skulle undervisa en enskild elev. Blir 
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grupperna för stora kan det vara svårt att individanpassa uppgifter och svårighetsnivåer samt 

se vilka utmaningar varje elev behöver, såsom den kognitiva teorin menar. 

De fyra inlärningsteorierna som berörts har både för- och nackdelar såväl inom undervisning 

av friluftsliv och idrottsämnet i allmänhet som de resterande ämnena i skolan. Majoriteten av 

de intervjuade lärarna tror att alla lärare använder sig av alla teorier men olika mycket 

beroende på situation samt vilken grupp de undervisar och dess sammansättning. De 

intervjuade lärarna har dock besvarat vilken/vilka teorier de anser är mest användbar i deras 

friluftsundervisning.  Majoriteten av lärarna anser att den kognitivistiska inlärningsteorin är 

den som bäst passar in på friluftslivet i skolan då den bygger på att eleverna stegvis får bygga 

upp färdigheter utifrån den nivå och de kunskaper de besitter. Detta exemplifieras genom ett 

citat från en av lärarna, följt av ytterligare ett citat där en annan lärare ser brister med den 

kognitiva teorin i friluftslivsundervisningen: 

”… man övar upp en färdighet, stegvis. Kanske en sådan viktig grej som att vid erfarenhet 

veta hur man ska klä sig för att inte bli blöt och frysa. Samarbetsinlärning kan i och för sig 

också vara bra då man kan byta erfarenheter med varandra för att lära sig. Detta kan 

däremot vara svårt om man ska jobba i grupp om eleverna är på olika nivåer”. 

”… kognitivismen sedan bra vid orientering med olika banor då man får utvecklas i egen takt, 

men den används inte mycket. Skulle vara bra om man hade en grupp på tre personer så man 

hinner se och hjälpa mer eller om man hade varit en assistent eller liknande. Väljs bort för att 

det är för stora grupper”. 

Dessa citat visar såväl fördelar och nackdelar som kan uppfattas med en teori, å ena sidan 

menar de att läraren ser eleven och ser till att eleven får erfarenhet och kunskap successivt å 

andra sidan menar de att det inte är möjligt att kunna se alla elever och möta deras behov med 

en lagom utmaning och uppgift utifrån dess kunskap då de är för stora grupper. Detta 

resonemang berör några av intervjuobjekten och menar att det självklart skulle vara bäst om 

det var möjligt att kunna se alla elever och dess kunskapsbas men de är samtidigt medveten 

om hur svårt det i praktiken faktiskt är. I och med dessa hinder är det några av lärarna som 

menar att det är mindre komplicerat men sker ändå ett samarbete och diskussion, mellan 

lärare och elever, för att nå kunskap i den konstruktivistiska inlärningsteorin. Läraren kan då 

också vara nära och motivera och ständigt ha en dialog med eleverna. Dock tycker lärarna att 

denna teori inte är lika individanpassad och utvecklande efter varje elevs förutsättningar.   

Likt det första citatet är det flera av lärarna som även menar att samarbetsinlärningen är en bra 

inlärningsteori i friluftslivsundervisningen. Förutom den kognitiva teorin nämnde de flesta 

även samarbetsinlärningen då de tycker att just friluftsliv är en del där såväl lärare som elever 

har mycket att se och lära av varandra eftersom, som tidigare belysts, är ett ämne det finns 

väldigt mycket olika kunskaper inom. Dock kan lärarna se att brister även i 

samarbetsinlärning om det inte är en fungerande grupp där man kan lära av varandra, om 

kunskapen inom gruppen är allt för långt ifrån varandra kan det vara svårt för alla att 

stimuleras och utvecklas samt risken att någon hamnar utanför eller inte hjälper till lika 

mycket. En fungerande samarbetsinlärning ses ändå av de flesta som den bästa teorin om det 
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är en bra inlärningsmiljö i gruppen, då utvecklas eleverna bäst genom att lära och läras av 

varandra och har samtidigt väldigt roligt. 

Att man ser teorierna på olika vis kan ha att göra med personligt tycke då det genom dessa 

intervjuer inte går att utläsa något mönster utifrån lärarens kön, typ av skola, åldersgrupp hos 

eleverna eller liknande. 
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8. Avslutande reflektioner och slutsats 

Denna studie har främst syftat till att exemplifiera och ge en bild av hur 

friluftslivsundervisningen kan se ut i olika åldrar, dock har vissa slutsatser utifrån detta 

material kunnat dras. De mönster som kan skönjas i resultatet är bland annat att lärarna i stort 

sett är helt eniga kring vilka inlärningsteorier som lämpar sig inom friluftslivsundervisning. 

De menar att samarbetsinlärning och kognitivistisk inlärning är bäst att använda sig av vid 

inlärning i naturen. De betonar även att dessa inlärningsstilar är en bra förutsättning för att få 

eleverna motiverade och behålla dess intresse för friluftslivsaktiviteter. Materialet har även 

visat tendens av att mängden friluftslivsundervisning minskar med elevernas stigande ålder, 

det vill säga att förskollärarna ansåg sig utföra fler timmar friluftslivsundervisning än 

mellanstadielärarna, som i sin tur hade mer än gymnasielärarna. Detta kan dock anses logiskt 

då det med den stigande åldern kan innebära fler ämnen och inriktningar som ska ges 

utrymme inom undervisningen och att fler kurser skall behandlas och prioriteras. Det kan 

även vara möjligt att, om en undersökning på området skulle göras, kanske de flesta delar 

inom förskolan tenderar minska med elevernas stigande ålder, och inte enbart friluftsliv. 

Samtliga respondenter har även, på ett eller annat sätt, betonat förutsättningarna som en 

avgörande faktor inom friluftslivsundervisningen. Detta ser de starkt sammankopplat med 

elevernas motivation och intresse för friluftsliv, där de menar att bra väder och rätt 

motivationshöjande aktiviteter kan tendera öka eller upprätthålla intresset för friluftsliv bland 

eleverna. Denna studie är baserad på tre olika stadier, men skulle vid vidare forskning med 

fördel kunnat ses över samtliga åldersnivåer (även lågstadiet och högstadiet) för att tydligare 

se eventuella tendenser och mönster. Vidare hade det även varit intressant att studera detta i 

relation till elevernas uppfattning kring friluftslivsundervisningen, då enbart lärarnas 

perspektiv kan anses vinklat och riskerar att en ”förhöjd” bild av den egna prestationen ges. 

En kvantitativ studie där en större grupp lärare medverkat och där en historisk jämförelse med 

”frekvens av friluftslivsundervisning” i relation till tidigare läroplaner varit aktuell, hade 

också varit av intresse. Denna studie hade då tillsammans med en kvantitativ gett såväl en 

bred som djup analys kring friluftslivsundervisningen över tid samt i relation till vad 

läroplanernas ökade friluftslivsfokus bidragit till inom den verkliga undervisningen. 

Med denna studie som grund kan en önskan vara att djupare analysera huruvida ändringar och 

formuleringar i läroplaner ter sig i praktiken. Även se till hur avgörande tolkningar av 

läroplanen är och hur de sedan avspeglar sig i undervisningen, i relation till andra lärare, 

skolor, städer etcetera. För att erhålla en ytterligare tydligare bild av läroplanstolkning i 

relation till praktiskt utövande inom undervisningen hade en jämförelse med andra 

skolämnens tolkningsbarhet varit önskvärd. Och därmed studerat huruvida 

friluftsundervisningens relativt (enligt denna studie) vida tolkningsspann är vanligt eller inte 

inom andra ämnen. Denna studie har dock givit en bild av detta studieobjekt och exemplifierat 

friluftsundervisningen i skolan och därmed öppnat upp för vidare forskning. 
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10. Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande delar:  

 Förklara syftet med studien  

 Försäkra om anonymitet och samtycke  

 Försäkra om att det är okej att använda inspelningsapparat  

 För förskolelärarna: Förklara att det är en mall för alla intervjuobjekt men svara i 

egenskap av lärare framförallt i idrottssammanhang. 

Allmänt  

(Kön) och ålder?  

Hur länge har du arbetat här?  

Arbetstid? Heltid/Deltid? 

Klass-/Gruppstorlek (snitt)?  

Närhet till naturen? 

Frågor 

1. Vad är friluftsliv för dig (privat)? 

2. Vad är friluftsliv för dig i skolan och i undervisningen? 

3. Hur tolkar du friluftsliv, dess betydelse och innehåll enligt läroplanen?  

4. Hur mycket friluftsliv anser du att du har i din undervisning? 

5. (Ej förskola) I läroplanen står det att friluftsliv ska utföras i skiftande natur och 

utemiljö under olika årstider, anser du att du gör det i din undervisning och i så fall 

hur? 

6. Vad tror du att dina elever förknippar med ordet friluftsliv? 

7. Undervisar du något kring allemansrätten, i så fall hur och i vilken miljö? 

8. Ser du någon skillnad på hur man inom skolan jobbar med friluftsliv i 

idrottsundervisningen nu och förr? 

- Ser du någon skillnad från skolverkets krav gällande friluftsliv? Hur arbetar du 

med detta? 

9. Det finns tre olika inlärningsstilar, som är visuella (synen), auditiva (hörseln) och 

kinestetiska (fysiskt). Finns det någon av dessa inlärningsstilar som du anser de flesta 

elever tenderar att förespråka vad gäller inlärning kring friluftsliv? I så fall, hur visar 

det sig? 

10. Man kan dela in friluftslivsundervisning i tre olika delar; förflyttning, vistelse och 

upplevelse. Tycker du att du inkluderar alla dessa delar i din undervisning? På vilket 

sätt? 

11. Vad anser du generellt att det, inom friluftslivsundervisningen i skolan (alla stadier), 

är för mycket av?  
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12. Vad anser du generellt att det, inom friluftslivsundervisningen i skolan (alla stadier), 

är brist på?  

13. Går det att se ett mönster kring de elever som ”fattar tycke” för friluftsliv?  

Exempelvis erfarenheter sedan tidigare (från föräldrar), kön, tillgång etc. 

14. Tror du att det är av betydelse vid vilken ålder en elev kommer i kontakt med 

friluftsliv för att skapa ett (livslångt) intresse? På vilket sätt? 

15. Läroplanen säger att undervisningen ska väcka elevernas intresse för friluftsliv. Anser 

du att detta görs? Hur kan man göra det?  

16. Vad anser du är de viktigaste respektive oviktigaste delarna i 

friluftslivsundervisningen? 

17. Motivation hos eleverna kan generellt ses som en viktig del i skolan, hur arbetar eller 

hur kan du arbeta med att få eleverna motiverade inom idrottsundervisningen? 

18. Hur arbetar du för att få eleverna motiverade och intresserade för just friluftsliv? 

19. Det finns forskare som menar att idrott- och hälsaundervisningen kan vara väldigt 

”blottande” prestationsmässigt för elever i vissa sammanhang (exempelvis ”mätsporter 

(höjdhopp, längdhopp) vissa lagsporter etc.) och att detta kan antingen höja eller sänka 

motivationen hos eleven beroende på personlighet, förutsättningar, miljö osv. Hur 

anser du att friluftsliv ställer sig till detta och vad ser du för för- respektive nackdelar 

med det? 

20. Inlärningsteorier 

Behaviorism: utgår från att ett visst stimuli ger upphov till en viss respons. Positiv 

(öka) eller negativ (minska) förstärkning av beteendet. Exempel på negativ 

förstärkning är straff (icke eftertraktad stimuli), time-out (den positiva förstärkningen 

tas bort temporärt) och utsläckning (beteendet ignoreras). Kunskap förflyttas från 

lärare till elev. 

Kognitivism: utgår från att se till varje elevs lärande/förutsättningar. Att bygga upp 

lärandet utifrån vad eleven redan kan, så att den får en lagom utmanande uppgift och 

kan utvecklas till fullo. Kunskap skapas aktivt i ett socialt sammanhang. (Cirkeln) 

Konstruktivism: utgår från att alla har olika förutsättningar och att en direkt 

överföring av kunskap inte kan ske då man tolkar olika. Konstruktivismen bygger 

därför på samtal och diskussion (interaktion) mellan läraren och eleven. 

Samarbetsinlärning: utgår från interaktion mellan eleverna och där de tillsammans 

strävar mot ett gemensamt mål. I denna inlärningsteori är lärarens uppgift främst att 

visa eleverna hur de kan hjälpa varandra att lösa problem. Läraren bör även se till att 

alla deltar aktivt och att alla har samma möjlighet att bidra till arbetet. 

 

- Om du ser till nuvarande kollegor och tidigare arbetskamrater kan du känna igen 

någon/några/samtliga av dessa då? 

- Hur ser du på dessa inlärningsteorier och vilken eller vilka ser du som mest 

användbar vad gäller idrottsundervisning? 

- Finns det någon av dessa som du anser är mest lämpad vid friluftslivsundervisning 

eller kan det variera? 

- Ser du några fördelar/nackdelar med någon av dessa teorier utifrån 

friluftslivsundervisningen? 
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