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Abstrakt 
Detta examensarbete behandlar kunskapsområdet friluftsliv inom ramen för ämnet idrott och 
hälsa i den svenska grundskolan. Det har tidigare varit en brist på friluftslivsundervisning och 
av den anledningen har studien undersökt om nya kursplanen i Lgr11 underlättat det 
pedagogiska arbetet för lärarna. Undersökningen är riktad mot hur lärare upplever och 
undervisar inom detta kunskapsområde. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fem lärare 
från tre grundskolor i norra Sverige. Resultatet visar att flera av de undersökta lärarna främst 
ser friluftsliv i termer av aktiviteter och de upplever att det är många ramfaktorer som 
försvårar arbetet med området. Undervisningen domineras fortfarande av aktiviteter där en 
fördjupning i att lära sig annat än aktiviteter verkar komma i skymundan och det blir då en 
väldigt ytlig undervisning. Vidare visar resultatet att området inte är speciellt prioriterat, även 
om några av de undersökta lärarna har börjat se möjligheterna istället för svårigheterna inom 
detta kunskapsområde.  
 

Nyckelord: Aktivitetsdiskurs, Friluftslivsundervisning, KASAM, Läroplansteori. 
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1. Inledning  

Allt sedan 1900-talets början har friluftslivet omskrivits i skolans styrdokument och varit ett 

bestående inslag i skolans verksamhet. Sedan 1980-talet har friluftslivet integrerats inom 

ramen för ämnet idrott (sedermera idrott och hälsa). I den senaste kursplanen för ämnet idrott 

och hälsa har friluftslivet skrivits fram än tydligare i syfte att det ska vara lättare för lärare att 

bedriva en kunskapsgenererande friluftslivsundervisning med de nya betydelserna 

(Regeringskansliet, 2011; Skolverket, 2011b). Lgr11 preciserar olika kunskapsinnehåll för 

ämnet idrott och hälsa. Ämnet har delats in i tre kunskapsområden för att ringa in det centrala 

innehåll som ämnet syftar till, där friluftsliv och utevistelse är ett av tre innehållsliga 

kunskapsområden som tydligt har definierats. Denna indelning av ämnet ska tydligöra de 

centrala delar som varje lärare skall se till att få med, även om det är upp till den enskilde 

läraren att själv välja. Dessa kunskapsområden skall även underlätta för lärare i deras arbete 

att definiera vilka krav och kvaliteter som eleverna skall uppnå (Skolverket, 2011a, 2011b). 

Forskning visar dock att friluftslivsundervisning alltsedan 80-talet varit marginaliserad inom 

ramen för ämnet och många forskare anser att det finns mycket att vinna med 

friluftslivsundervisning (Backman, 2010, 2011; Nilsson, 2012; Sandell, 2003, 2007). Ett 

tydligt mönster som uppmärksammats är att lärare ofta förlägger orsaken till yttre faktorer 

såsom tidsaspekter, avstånd till ”rätta” områden eller andra ramfaktorer som gör att 

friluftslivsundervisningen sker i väldigt begränsad form. Den friluftslivsundervisning som 

bedrivs på grundskolan, verkar ofta äger ofta rum i former av ”idrottsliknande” aktiviteter 

utomhus eller som orientering (Backman, 2010). Hur lärarna skall bedriva 

friluftslivsundervisning är, enligt Backman (2011), i mångt och mycket ett didaktiskt 

problemområde.  

Med anledning av den nya tydligare skrivningen av friluftsliv i kursplanen är det därför 

angeläget att undersöka om den ökade betoningen har lett till någon effekt i lärarnas 

undervisning och om dessa skrivningar har underlättat arbetet för lärarna.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta arbete är att försöka fånga lärares uppfattningar om hur den 

senaste kursplanen påverkat undervisningen kring friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa.  

- På vilka sätt definieras friluftsliv och hur hanterar lärare detta begrepp i 

undervisningen?  

 

- Vilka uppfattningar har lärare om friluftslivsundervisning inom ramen för ämnet idrott 

och hälsa? 

 

- Upplever lärare att undervisningen utifrån den nya kursplanen i idrott och hälsa skiljer 

sig, jämfört med den tidigare, beträffande friluftsliv? 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Läroplansteoretiska utgångspunkter kommer att ligga till grund för djupare förståelse om 

lärarnas tankar och funderingar kring friluftslivundervisning i skolan. Denna teori handlar om 

hur olika samhällsförändringar, tidsenliga tankar och andra funktioner sätter spår i våra 

läroplaner (Linde, 2012; Lundvall & Meckbach, 2008). Teorin kommer att fungera som ett 

raster för att hjälpa arbetet till att förstå hur lärarna i undersökningen arbetar med (eller inte 

arbetar med) friluftslivsundervisning i skolan, i relation till den nya läroplanen Lgr11 och 

kursplanen i idrott och hälsa. 

Enligt Nationalencyklopedins definition är läroplansteori: forskning inriktad på de skrivna 

läroplanerna samt, inte minst, på villkoren för det pedagogiska arbetet och det pedagogiska 

tänkandet (NE, 2013-02-06). Linde uttrycker att en del av definitionen innebär att läroplaner 

anger vad som skall räknas som giltig kunskap (Linde, 2012, s. 7). Med det menas att 

läroplanerna reflekterar samhällets syn på kunskap och vad som ses som viktigt i elevers 

utbildning. Det är alltså, enligt Linde (2012), samhällets förändringar som påverkar vad som 

skall anses viktigt att få med i läroplanerna, även om detta endast skriftligt beskriver vad 

lärarna skall ta upp. Vad som dock tas upp i praktiken är en komplex process. Lundvall och 

Meckbach (2008) beskriver också hur flerdelat och svårt det kan vara att förändra skolan 

utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Här nedan introduceras en figur som översiktligt 

presenterar tankarna för läroplansteorin och som i grunden bygger på Lindes (2012) tankar 

men som senare har vidareutvecklats:  

 

Figur 1.1 Läroplansteorins olika arenor, vidareutvecklad av Lundvall och Meckbach (2008, s. 

349). 

Modellen (figur 1.1) beskriver tre olika arenor som var för sig beskriver olika faktorer som 

kan påverka implementering av nya läroplansreformer. Dessa benämns som 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och slutligen realiseringsarenan. 

Formuleringsarenan, den yttersta ringen, skildrar hur läroplanerna påverkas och formas av 

yttre faktorer. Linde (2012) menar att formuleringsarenan är ett beslutsområde där staten, 
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kommunen eller exempelvis Skolverket föreskriver ramarna att förhålla sig till. Faktorer 

såsom tid till ämnet, styrdokument att följa, vilka kunskapskrav som skall uppnås och andra 

yttre faktorer är alla förutbestämda. Dessa yttre faktorer är ofta bortom lärarnas kontroll då det 

sker på en nivå som kan vara över dennes att påverka men skapar lärarnas 

grundförutsättningar för undervisning (Linde, 2012; Lundvall & Meckbach, 2008).  

Transformeringsarenan handlar om hur lärare tolkar och transformerar ner de direktiv som 

kommer från formuleringsarenan. Det kan exempelvis vara att implementera kurs- och 

läroplanens intentioner till planering av innehåll i sin egen undervisningspraktik. Här spelar 

lärarens tidigare erfarenheter stor roll i hur hen väljer att tolka och formulera det som finns 

presenterat i formuleringsarenan, i relation till sin egen och skolans värdegrund (Lundvall & 

Meckbach, 2008).  

Inom realiseringsarenan genomförs undervisningen utifrån lärares egna tolkningar med 

hänsyn till de tidigare arenorna. Men det sker också i relationen till den unika kontext som 

uppstår mellan läraren och eleverna. Vad läraren har för tidigare erfarenheter med sig i sin 

”ryggsäck” påverkar vad läraren undervisar om, vilket också förtydligas i den högra delen av 

modellen (figur 1.1) (Lundvall & Meckbach, 2008, s. 349). Det är alltså inom den innersta 

arenan som läraren har tolkat läroplanerna och kursplanerna, beaktat ramfaktorerna och 

slutligen sätter detta till praxis i undervisningen (Linde, 2012).   

Eftersom skolans och lärarnas arbete påverkas av dessa olika arenors samspel krävs det 

mycket för att verkligen påverka den faktiskta undervisningen (Linde, 2012). Således visar 

denna teori på komplexiteten i undervisningsval och åskådliggör hur intentioner i läroplaner 

transformeras ner och omsätts i praktiken. Vare sig det handlar om yttre förutsättningar, 

lärarens tolkningar av läroplanen och kursplanen eller i relation mellan lärare och elev kan 

modellen användas för att försöka analysera och tolka situationers uppkomst (Linde, 2012; 

Lundvall & Meckbach, 2008). 

2. Bakgrund 

I kommande avsnitt kommer friluftslivsundervisning och dess roll i skolan ur ett historiskt 

perspektiv att beröras. Därefter kommer de två senaste kursplanernas intentioner på friluftsliv 

att presenteras, följt av tidigare forskning om friluftsliv i ämnet idrott och hälsa. Inledningsvis 

görs en genomgång från några idrottsforskare inom fältet som alla uppmärksammat bristen av 

friluftslivsundervisning i skolan. Slutligen kommer de två senaste kursplanernas lydelser på 

friluftsliv att illustreras samt tidigare forskning på friluftslivet, i relation till ämnet idrott och 

hälsa. 

2.1 Brist på friluftsliv 

I en kvantitativ studie av lektionsinnehåll bestod bara nio procent av lektionernas utrymme av 

friluftslivsundervisning, ofta då bara i form av aktiviteter i utemiljö (Backman, 2010). De 

vanligaste orsakerna till detta begränsande utrymme för friluftsliv var enligt lärarna brist på 

tid, stora grupper av elever, avsaknad av utrustning och avståndet till platser där 

friluftslivsundervisning kunde genomföras (Backman, 2010). Bristen på friluftsliv är på 
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många håll påvisad i annan forskning och många lärare har bortförklaringar ofta kopplade till 

yttre faktorer (Nilsson, 2012; Sandell, 2003, 2007). 

Dessa faktorer ses ofta som förklaring till denna brist på friluftsliv medan den egna 

undervisningen sällan problematiseras (Backman, 2010). Lärare verkar också ha svårt att se 

möjligheterna med friluftslivsundervisningen och väljer därför ofta bort stora delar av detta 

kunskapsområde (Nilsson, 2012; Sandell, 2003, 2007).   

2.2 Friluftsliv i skolan - ett historiskt perspektiv  

Friluftslivet i skolan haft olika innebörd genom olika epoker i historien men friluftslivet som 

fenomen har funnits med inom ramen för skolans verksamhet i mer än 100år. Friluftsliv i 

olika former har funnits med både beträffande undervisning på lektionerna i idrott och hälsa 

såväl som allmänt i skolan. Under senare år har dock friluftslivet fått en mer framträdande roll 

i ämnet idrott och hälsas kursplaner (Nilsson, 2012; Lundvall, 2011). 

Ordet friluftsliv nämndes redan i den läroplansstadgan från 1905, där det yrkades på att 

eleverna skulle få tillbringa fyra till sex dagar utomhus per år i form av friluftsverksamhet. 

Därefter och under en stor del av seklet har läroplaner reviderats, men friluftsliv som aktivitet 

eller fenomen har bestått och ofta varit anvisat i antal dagar elever skulle få tillbringa 

utomhus. Till en början var ett av de viktigaste syftena med dessa dagar att eleverna skulle få 

återhämta sig och få rekreation under deras faktiska skoltid, en slags flykt från vardagen i 

skolan (Lundvall, 2011).  Tanken om rekreation fortsatte fram till 1928, då det blev ett lite 

annat fokus på friluftslivet (Nilsson, 2012). 

1928 börjar det vara ett större fokus på ett bredare innehåll som komplement till de 

gymnastiska övningarna. Detta för att främja ett idrottsligt liv och så kallad kroppslig 

skolning. Friluftsverksamheten förtydligades med anvisningar om aktiviteter och exempel på 

innehåll samt hur detta skulle bedrivas. Det var också här som friluftsdagar dyker upp och 

nämns för första gången. Det dagar som eleverna skulle vara ute rekommenderas här till upp 

emot tolv dagar per år. Friluftsdagarnas betydelse blev än större då de infördes som 

obligatoriskt innehåll 1941 för folkskolan, med främsta syfte att skapa rediga ungdomar med 

god hälsa som enkelt skulle klara av nödlägen. Således fick orientering, lägerkunskap och 

andra mer militärliknande aktiviteter större fokus i undervisningen, detta mycket på grund av 

då rådande världskrig (Lundvall, 2011).  

Under 50-talet hade friluftsliv i skolan en större roll och då främst med ökad fokus på 

naturkontakt. En stor orsak till detta var industrialiseringens framfart och att fler elever 

hamnade i urban miljö. Tanken var att eleverna skulle få en god kännedom om naturen och 

betona vikten av omväxling och rekreation, men också att elever skulle börja vårda naturen 

och känna till deras rättigheter i form av allemansrätten (Nilsson, 2012).  

Fostransuppdraget förändrades under 60-talet då skolans roll blev mer att förbereda eleverna 

för ett komplext samhälle, snarare än att fostra dem i skötsamhet, uthållighet och hjälpsamhet. 

Enhetsskolan försvann och ersattes av grundskola och en gymnasieskola. Idrott fick en större 

del i undervisningen och friluftsdagarna blev färre. Läroplanerna från andra delen av 60-talet 
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visade på en folkhälsotanke där eleverna mer än tidigare skulle få en förståelse för olika 

livsstilar och värdet av exempelvis friluftsliv (Lundvall, 2012).  

Under 70-talet ökade inflytandet från idrottsrörelsens aktiviteter och satte stor prägel på 

ämnet, men friluftslivet fanns kvar främst för att det ansågs vara ett gott sätt till att öka 

elevernas allmänbildning. Det skedde dock ett paradigmskifte under 80-talet inom synen på 

friluftsliv i skolan, kunskap om friluftsliv skrevs in i kursplanen för idrottsämnet i samband 

med dåvarande läroplan Lgr80. Friluftslivet flyttades och placerades främst under ämnet 

idrott (ämnets dåvarande namn), tidigare hade det varit hela skolans ansvar att beröra området 

(Lundvall, 2011). 

Några år senare övergick skolan till att vara målstyrd, i och med Lpo94, vilket enligt Lundvall 

(2011) var nästa paradigmskifte inom skolan. Skolan blev mer inriktad på att eleven själv 

skulle ansvara för sin egen utveckling. Anvisningarna om ett visst antal friluftsdagar togs helt 

bort och ansvaret lades på de lokala läroplanerna (Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger, 2012). 

Skolan förändrades generellt i riktning mot en kunskapsskola, istället för en fostrande skola, 

som den tidigare skolan stod för. Inom ramen för Lpo94 fick friluftslivet en större roll än 

tidigare, då den var ett av ett få innehållsområden som faktiskt nämndes (Lundvall, 2011, s. 

86). 

Tidigare inom Lgr80, där det varit mer styrt mot vilka idrottsaktiviteter som idrottsämnet 

skulle fokusera på, ändrades dessa tankar i och med Lpo94. Inom den målstyrda skolan var 

det den enskilde lärarens roll att hitta balansen i vad som skulle tas upp, utifrån det mål som 

fanns utsatta (Meckbach, 2004). Den målstyrda skolan tog upp vilka mål eleven skulle nå, 

men inte exakt hur det skulle nås dit, vilket gav läraren ett eget utrymme att välja aktiviteter 

som skulle hjälpa eleverna att uppfylla målen. Ytterligare förändringar skedde också i och 

med den senaste och nuvarande kursplanen, där friluftslivets roll i skolan blev ett av de tre 

centrala innehåll och med definierade kunskapskrav för eleverna att uppnå (Skolverket, 

2011b).  

Skolan ska numera främja det livslånga lärandet genom en ökad betoning på lärande inom 

ämnet idrott och hälsa (Larsson, 2012). Med det menas att skolan ska fokusera på lärandet och 

elevernas egna förutsättningar. Friluftsliv och utevistelse har i den senaste skolreformen blivit 

en central del i vad som skall behandlas inom ämnet. Friluftslivets roll har aldrig varit större 

inom ämnet idrott och hälsa, i alla fall om man utgår ifrån kursplanen (Lundvall, 2011). 

2.3 Kursplanerna från Lpo94 och Lgr11 – en jämförelse 

Här nedan kommer en kort översikt av de två senaste kursplanerna i idrott och hälsa 

beträffande momentet friluftsliv och dess mål respektive kunskapskrav. Jämförelsen kommer 

att omfatta elever på högstadiet, för att försöka få en gemensam referenspunkt. Skillnader och 

likheter mellan kursplanerna med friluftsliv kommer därefter att sammanfattas. 

Friluftslivet i kursplanen från 1994 var angivet som ett av innehållen som skulle beröras, även 

om det var svårt att se dess exakta roll (Lundvall, 2011). En mening som illustrerar 

friluftslivet som en central del i undervisningen lyder: Idrott, friluftsliv och olika former av 

motion och rekreation har stor betydelse för hälsan (Skolverket, 1994, s. 22). En progression 
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inom ämnet skulle ske genom hela skoltiden, även om bara vissa områden preciseras i olika 

årskurser. Det nämns exempelvis i årskurs fem att eleverna: ska ha grundläggande kunskaper 

om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten (Skolverket, 1994, s. 24), utan 

tydlig återkoppling till detta mål i årskurs nio. Samma sak gällde för uppnåendemålet i årskurs 

fem, att eleven skall kunna simma, utan en tydlig återkoppling för senare årskurser i 

kursplanen. 

De uppnåendemål som elever i årskurs nio skulle uppnå i relation till friluftsliv i kursplanen 

från 1994 var att kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel 

samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider (Skolverket, 1994, 

s. 24). Eleven skulle ha kunskaper i livräddande första hjälp vilket kan kopplas till friluftslivet 

och vad som skulle beröras kring det. Friluftslivet var ett av få moment som faktiskt togs upp 

som uppnåendemål i denna kursplan, då det var väldigt öppet formulerat (Nilsson, 

Kraepelien-Strid & Seger, 2012).  

Hur man skulle beröra eller lyfta fram målen, exempelvis inom friluftliv, var upp till de lokala 

kursplanerna och varje enskild skola. Det fanns en problematik i de lokala betygskriterierna, 

då de kunde skilja sig avsevärt mellan hur eleverna undervisades och blev bedömda i ämnet i 

olika skolor och i olika delar av landet (Tholin, 2003). Formuleringar såsom: Genom 

friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och 

erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor 

(Lpo94, s23), gör således att det är svårt att uttyda vad exakt skolorna skulle ta upp inom 

området friluftsliv inom ramen för den kursplan som togs fram 1994. 

Ett syfte med den nya och nuvarande läroplanen (Lgr11) är enligt Regeringskansliet (2012) att 

göra kursplaner mer tydliga och tydliggöra kunskapskraven. Lokala kursplaner har tagits bort 

och betygssystemet har ändrats till bokstavsbetyg. Friluftslivet är som tidigare nämnts 

tydligare preciserat och är ett av tre centrala innehåll i kursplanen för idrott och hälsa. De 

kunskapsområden som introducerats är ”Friluftsliv och utevistelse”, ”Rörelse” och ”Hälsa och 

livsstil” (Skolverket, 2011). Skolverket har tagit bort målstyrningsprincipen, där mål att 

uppnå och de tidigare strävansmålen försvunnit. Istället är de ersätta med kunskapskrav. 

Vilken typ av kunskap som den enskilde eleven skall uppnå är därmed tydligare presenterat i 

form av krav (Regeringskansliet, 2012). I kommentarerna till den nuvarande kursplanen går 

det att läsa: 

Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i 

undervisningen. Innehållet är indelat i kunskapsområden som tillsammans ringar in centrala delar 

av ämnet. (Skolverket, 2011a, s. 10) 

Det ämnesinnehåll som tas upp i relation till friluftsliv och utevistelse är indelat i 

kunskapsområden där det finns en tydlig progression i det centrala innehållet mellan olika 

årskurser. Inom friluftsliv och utevistelse för årskurs sju till nio tas följande punkter upp som 

centralt obligatoriskt innehåll: 

• Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för 

positionering.  
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• Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.  

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.  

• Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.  

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

vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen. 

(Skolverket, 2011b, s. 54) 

Skrivningarna visar på ett utökat innehåll av friluftsliv där vad som skall beröras inom 

kunskapsområdet är mer preciserat än i den förra kursplanen från 1994.  

2.4 Sammanfattningsvis om kursplanerna 

Inom ramen för kursplanen från 1994 fanns friluftsliv framskrivet som ett av få 

uppnåendemål, generellt formulerad. I hela läroplanen (Lpo94) sågs målen långsiktiga och 

skulle passa in på så pass bred front som möjligt. 1990-talets skola har ansetts ”luddig” och 

generell och har därmed fått skarp kritik, menar Thedin Jakobsson (2004). I den nya 

kursplanen i Lgr11 tillkom kunskapskrav och uppnåendemålen har tagits bort 

(Regeringskansliet, 2012).  

Lgr11 och ämnet idrott och hälsa har således blivit tydligare, men också mer likt de äldre 

läroplanerna med ett centralt innehåll att följa, i och med att det presenteras ett obligatoriskt 

innehåll och inte längre några uppnåendemål (Linde, 2012). Syftet med denna 

omstrukturering är att förtydliga vad som ska vara centralt i ämnet och vad som skall tas upp 

på skolan, allt för en mer likvärdig skolgång runt om i landet (Regeringskansliet, 2012). De 

centrala innehållen delas in i kunskapsområden och ett av dessa är friluftsliv och utevistelse 

vilket visar på vad som anses som viktigt i kursplanen (Lundvall, 2011, s. 95).  

2.5 Friluftsliv – mer än bara uteliv 

Ämnet idrott och hälsa har som tidigare nämnts innefattat aktiviteter och egentligen aldrig 

haft så stort fokus på lärande, menar Quennerstedt (2008). Den nya kursplanen med ändrat 

fokus belyser friluftslivet starkare. Trots denna tydligare framskrivning för friluftslivet, verkar 

lärare behöva mer tid till denna omställning och de förändringar som faktiskt skett 

(Skolverket, 2012). Backman (2004) visar också att det råder stora skillnader i 

friluftslivsundervisningen. Många lärare undervisar väldigt återhållsamt i friluftsliv, medan 

andra har betydligt mer av den typen av undervisning. Samtidigt bor 80 % av eleverna bor i 

en urban miljö vilket medför både vikten av att få kunskap i det som finns utanför staden 

(Naturvårdsverket, 2007). Detta medför en stor praktisk och didaktisk utmaning för lärarna 

(Backman, 2010). De bör se möjligheterna i det lilla, istället för att se svårigheterna i att 

exempelvis inte har tillgång till ett ”riktigt” friluftsområde, vilket i Backmans studie många 

lärare problematiserar. I den följande delen presenteras forskning som berör området 

friluftsliv i skolan, både i Sverige och utomlands.  

2.6 Friluftslivets definition  

Det finns flertalet benämningar på vad friluftsliv är och det kan vara komplext att hitta en 

entydig definition. Exempelvis är skrivningar såsom: förberedelser till utevistelse eller 

friluftsliv anpassat till arenan inomhus några formuleringar som kan problematiseras och 
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hamna i ingenmansland (Nilsson, 2012, s. 145). En definition av friluftsliv som dock 

återkommer i forskning och rapporter är Regeringskansliets definition: Friluftsliv är vistelse 

och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelser utan krav på 

prestation eller tävling (Regeringskansliet, 1999, s. 15). 

Vissa associerar friluftsliv med olika friluftslivsaktiviteter och äventyr medan andra relaterar 

begreppet i form av rekreation och avkoppling. Det är dock viktigt att särskilja på friluftsliv 

och utomhusaktiviteter i skolans värld, då utomhusaktiviteter och friluftsliv inte får ses som 

synonymer. Det beror på vilket syfte aktiviteten har och vad som fås ut av den. Att bara 

bedriva en aktivitet utomhus är alltså inte tillräckligt för att få gå under benämningen 

friluftsliv. Det ska vara något mer, en kunskap inblandad och inte bara ett görande (Backman, 

2010). 

En viktig distinktion görs beträffande skillnaden på vad som kallas för friluftsliv och vad en 

naturaktivitet innebär. Lektioner som bedrivs utomhus innebär inte automatiskt att det handlar 

om friluftslivsundervisning, vilket ofta förväxlas. Det handlar snarare om vilket syfte läraren 

har och varför lektionerna sker utomhus. Friluftsliv skall således inte förväxlas med det 

aktiviteter som sker i naturmiljö (Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger, 2012).  

Detta arbete har valt att utgå ifrån Regeringskansliets breda definition av friluftsliv, där 

innebörden av definitionen i kombination med att lärande skall stå i fokus då det handlar om 

friluftslivsundervisning i skolan (Backman, 2010).  

2.7 Friluftslivets värden 

Friluftslivsundervisning kan erbjuda meningsskapande och hälsofrämjade effekter som en av 

sina många roller. I Lgr11 beskrivs hälsans betydelse och att eleverna ska känna till hur de 

kan påverka sin hälsosituation i en positiv riktning. Dels kan friluftsliv stimulera till 

möjligheter för samarbete, miljömedvetande, rörelseglädje, utveckling av hälsotankar eller 

annan mental utveckling som inte måste vara kopplad till tävlingslogiken (Backman, 2011). 

Det kan vara ett område där alla elever kan utveckla kunskaper, utan att känna att de har 

konkurens av andra (Lundvall, 2011). Enligt Naturvårdsverket (2007) ger friluftslivet 

möjligheter, inte bara till fysisk aktivitet utan framkallar också ett lugn och tillför nya 

perspektiv, vilket kan vara svårt att åstadkomma någon annanstans. Det handlar alltså om 

både fysiska, psykiska och sociala fördelar med att tillbringa tid i naturen som arena.  

Friluftslivets roll i skolan bör sålunda delvis finnas till för rekreation, men också som en del 

av ämnet som inte direkt anknyter till att vinna eller förlora (Backman, 2010). Då får eleverna 

chansen att utmana sig själva på andra premisser än på ”vanliga idrottslektioner”. 

Friluftslivets främsta roll är numera att det ska förmedla ett lärande. Lärare i Sverige har 

mycket fokus på aktivitet, tekniska färdigheter och prestation när de talar om friluftsliv. 

Lärarna glömmer ofta bort vilket kunskapsvärde friluftslivet faktiskt har. Det är en anledning 

till att friluftslivet inte ses som en möjlighet utan mer som en svårighet (Backman, 2011). 

Lärare behöver inte åka speciellt långt bort eller hitta enskilda orörda skogsområden för ha 

”riktigt” friluftsliv. Det handlar snarare, enligt Backman (2009), om att byta fokus på 

undervisningen. Således kan friluftslivet användas för att sammansvetsa grupper i olika 

samarbetsövningar eller fungera som del i ämnet där elever får utrymme för sin kreativitet i 
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att lösa olika uppgifter som kan öka ens självförtroende, utan krav på tävling eller prestation. 

Friluftsliv kan vara ett mål i sig eller ett medel för att nå något annat. Friluftslivets värden kan 

också vara mer än just ett medel eller ett mål, då det kan vara båda två (Brügge & 

Szczepanski, 2009; Lundvall, 2011). Det finns många vinster med att bedriva 

friluftslivsundervisning som inte enbart är aktivitetsbetonad. Det handlar snarare om 

betydelsen av friluftsliv som ett medel att nå något större än att bara delta i olika aktiviteter 

där aktiviteterna kan vara ett verktyg för att nå det slutliga målet (Brügge & Szczepanski, 

2009).  

Friluftslivet går att se utifrån två värden: egenvärde och investeringsvärde (Brügge & 

Szczepanski, 2009). Vad det har för egenvärde inom friluftsliv samt vilket investeringsvärde 

det ger. Egenvärdet består av: det unika värdet, det rekreativa värdet, det sociala värdet samt 

inlärningsvärdet. Inom det unika värdet hittar vi glädjen, lyckokänslan och flytet som eleven 

kan få känna i naturen och när de klarar av att utföra något. Det rekreativa värdet innefattar 

avkoppling och återhämtning som friluftslivet kan ge, speciellt då det inte ska syfta till att 

jämföra resultat eller tävla på samma sätt som i annan idrott. Det sociala värdet har mycket 

med social hälsa att göra och interaktion med andra människor att göra. Sist men inte minst 

finns inlärningsvärdet som består av upplevelse av framsteg och att lära sig nya färdigheter 

både om friluftsliv och genom friluftsliv. Här är tanken att eleverna får med sig kunskap som 

de kan ta med sig och använda genom hela livet, alltså den kunskap friluftslivets alla värden 

har gett (Brügge & Szczepanski, 2009). 

2.7.1 Att arbeta med friluftsliv i skolan 

Hälsa som begrepp kan behandlas inom och mellan de olika kunskapsområdena, då lärare kan 

se friluftslivet som ett mål eller ett medel för att nå en bättre hälsa (Quennerstedt, Öhman & 

Öhman, 2007). Investeringsvärdet blir produkten av egenvärdet och ett framtida intresse för 

att investera i friluftsliv och sin hälsa. Således blir investeringsvärdet vad vi i längden får ut 

av friluftslivet, vare sig det är kunskap, glädje eller ett nyfunnet intresse (Brügge & 

Szczepanski, 2009). 

Mycket pekar på att friluftsliv har behandlats som en aktivitet i ämnet idrott och hälsa 

(Backman, 2009). Det har varit aktiviteten som stått i fokus och därför har det blivit väldigt 

övergripande undervisning. Svensk idrott och hälsa-undervisning är dominerad av diskurser 

där hälsosamma kroppar är karakteriserat av fysisk träning (Quennerstedt, 2008, s. 362, egen 

översättning). Det har således satts ett likhetstecken mellan idrott och hälsa. Hälsoaspekter i 

skolämnet idrott och hälsa har i stort varit bortglömda (Skolverket, 2005). Då ses inte idrott 

och hälsa som en gemensam nämnare utan som två skilda delar, något kan liknas vid ett 

patogent synsätt.  Då finns det en aktivitet och så finns det en teoretisk del, men det finns 

ingen tydlig återkoppling mellan aktivitet och teori. Idrott och hälsa ska inte ses som två 

separata delar utan bedrivas tillsammans, något som ska ge ämnet meningsfullhet, kunskap 

och en tydlig röd tråd, menar Quennerstedt (2008).  Idrott och hälsa skall samspela, för att öka 

känsla för sammanhang mellan aktivitet och hälsa, vilket liknas vid ett annat perspektiv. Detta 

perspektiv kallas för det salutogena perspektivet och grundades av Aron Antonovsky 

(Flensborg-Madsen, Ventegodt & Merrick, 2006; Quennerstedt, 2006, 2008; Hanson, 2010). 
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Ämnets hälsodimension har behandlats på teorilektioner och sedan har det ansetts som 

avklarat moment, för att aktiviteterna skall kunna komma igång. Det har blivit en tudelad 

undervisning där idrott och hälsa inte integrerats. Tudelningen av idrott och hälsa landar i att 

det inte blir någon koppling mellan ”blocken”, utan en slags dualism där det ses som två 

separata moment (Quennerstedt, 2008). Hälsa ska inte ses som ett tillstånd som kan uppnås 

utan som en ständig process (Hanson, 2010). Hälsa är ett komplext begrepp och svårt att 

definiera eftersom den innefattar många olika dimensioner (Thedin-Jakobsson, 2004). 

Författaren menar vidare att hälsa inte bara är ett tillstånd som man har eller inte har utan är 

något som pågår hela tiden och måste erövras. Du har alltid någon typ av hälsa så länge du är 

vid liv utifrån ett salutogent perspektiv (Thedin-Jakobssons, 2004). Inom detta perspektiv 

fokuseras det inte på ohälsan, utan på hälsan och vad som kan leda till hälsa då detta ses som 

en process och inte ett stadie att uppnå. Poängen är att skapa en känsla av sammanhang för 

eleverna, något som förkortas som KASAM. Med tre delområden som är meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet kan friluftslivet bli en del i att nå KASAM. Således blir lärarens 

roll att inte bara fungera som ”expert” utan som någon som hittar situationer som är 

meningsfulla, begripliga och hanterbara för eleverna och hjälpa dem själva att hitta sin väg till 

hälsa (Hanson, 2010; Lundvall, 2011).  

Genom att planera friluftsliv som ett kunskapsområde under en längre period med tydliga 

lärandeobjekt kan lärare hitta en form som är möjlig att examinera med en tydlig avslutning 

och skapa en röd tråd för eleverna, likt det salutogena perspektivet (Lundvall, 2011). I 

bedömningsmallen som Skolverket (2012) tog fram efter att den nya kursplanen satts till 

verket finns stöd för detta arbetssätt: 

Friluftsliv och utevistelse omfattar en bredd av aktiviteter som kan bedrivas utomhus såsom vandring, 

paddling, skidåkning, fiske, lägerverksamhet, matlagning etc. Dessa aktiviteter kräver olika grad av 

rörelse. Ytterligare vägledning kan fås av kommentarmaterialet till kursplanen. Kunskapsområdena 

Friluftsliv och utevistelse, Hälsa och livsstil samt Rörelse har flera gemensamma beröringspunkter. 

Som lärare i idrott och hälsa är det dock viktigt att hålla isär när och hur olika kunskapskrav bedöms i 

olika uppgifter… (Skolverket, 2012, s. 13). 

Läraren bör alltså göra klart vilket område som skall bedömas och gå igenom kunskapskraven 

för eleverna för att det blir tydligt vad som bedöms och när det bedöms (Skolverket, 2012).  

2.7.2 Förskjutning i läroplanen 

Med begreppet KASAM och det salutogena perspektivet i minne går det även att se att det har 

blivit en förskjutning i läroplanen från aktiviteten i fokus till eleven i fokus (Larsson & 

Meckbach, 2012, s. 13), och på så sätt frångått ett dualistiskt synsätt på idrott och hälsa. 

Lärare ska enligt författarna inte längre se ämnet idrott och hälsa som något som ska 

behandlas likt ett patogent perspektiv, vilket innebär ett dualistiskt synsätt där idrott är det 

som ska göras på lektionerna och hälsobiten är något som görs på någon teorilektion 

(Swartling-Widerström, 2005). En patogen hälsodiskurs ser hälsa främst ur ett fysiologiskt 

perspektiv. Hälsa inom detta perspektiv innebär bra kondition, undvika övervikt och ha en 

god kosthållning. Psykiskt och socialt välbefinnande är något som nämns ytterst sällan utifrån 

det patogena perspektivet (Myndigheten för skolutveckling, 2004; Swartling-Widerström, 

2005 ).  
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Lärare kan genom att jobba med kunskapsdimensionerna i, om och igenom att skapa ett bättre 

sammanhang där vi lär oss i idrott, om idrott och genom idrott. I kommentarerna för 

läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011a) beskrivs kunskapsområden som en modell för att få 

med det centrala innehållet i ämnet idrott och hälsa. Lärsituationen måste finnas till för 

elevernas känsla för sammanhang och inte bara för att aktiviteten i sig skall genomföras 

(Hanson, 2010). Utifrån ett salutogent synsätt blir det väldigt tydligt att lärare ska arbeta på ett 

mer reflekterande sätt. Lärare ska inte bara påpeka vad som är rätt och fel, eller vad som är 

farligt och riskfyllt, utan också ge eleverna en insiktsmöjlighet och chans till att tänka själv 

istället och förstå sambanden mellan idrott och hälsa (Quennerstedt, 2006).  

2.8 Friluftsliv – en internationell utblick 

Andkjær (2009) har i en rapport jämfört dansk och nordisk friluftslivsundervisning med den 

på Nya Zeeland och pekar på en intressant skillnad. Att friluftsliv inom undervisningen på 

Nya Zeeland tar upp mer om education (lärande, egen översättning), medan i nordisk tradition 

är det ofta bara aktivitet eller rekreation som är målet med friluftslivet i skolan. I den studien 

gjort står det klart att friluftslivet på Nya Zeeland är mer frekvent använt, men främst har de 

där en reflekterande attityd. Det är således ofta liknande aktiviteter med i bilden, men en 

annan utgångspunkt inom ramen för friluftslivsundervisningen. Friluftsliv används 

exempelvis för att uppnå något annat än bara själva aktiviteten (Andkjær, 2009). 

Boyes (2000) som forskat inom samma område har också dragit liknande slutsatser. Han 

menar att ramen för nya zeeländsks friluftslivsundervisning har stort fokus på olika typer av 

lärandet, inte bara aktiviteterna i fokus. Andkjær (2009) och Boyes (2000) menar att 

friluftslivet har fått en stor och betydande roll på Nya Zeeland, inte bara inom ämnet idrott, 

utan även för hela skolan. Friluftslivet kan bidra till att hjälpa eleverna att bli mer 

reflekterande och skapa ett välmående på fler plan än bara det fysiska. Friluftslivet bidrar till 

kritisk tänkande hos eleverna och skapar mening i andra avseende än bara aktiviteten i sig. Att 

arbeta med ett område och blanda in hela skolan ger eleverna ett tydligare djup. Då blir 

aktiviteterna bara ett sätt till att styrka kunskapen inom ett område och här kan friluftslivet 

vara god kunskapsförmedlare (Boyes, 2000).  

3. Metod  

I följande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras. Metoddelen är indelad i 

undersökningsmetod, urval, material, genomförande samt bearbetning och analys. 

Avslutningsvis kommer metoddelen ta upp validitet, reliabilitet och forskningsetiska 

principer.  

3.1 Undersökningsmetod 

Denna studie har utgått ifrån en semistrukturerad intervjuform där intervjuerna utfördes efter 

en frågeguide (se bilaga 1) men där frågornas ordningsföljd varierade, vilket ligger inom 

ramen för denna typ av undersökningsform som studien bygger på (Patel & Davidson, 2011). 

Dessa frågor konstruerades för att få respondentens egna djupgående tankar för vidare analys. 

De är öppna frågor, i den grad att det inte skall gå svara ”ja” eller ”nej”, vilket har gett studien 

ett större djup.  Denna kvalitativa metod valdes av den anledningen att det passade arbetets 
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syfte i betydligt högre grad än om exempelvis en enkät skulle ha lämnats ut (Patel & 

Davidson, 2011). Detta gör att studien får en ökad förståelse för hur respondenten tänker och 

resonerar (Fejes & Thornberg, 2009). En enkät hade gett en större bredd i en undersökning, 

dock inte samma djup och tankar som här var syftet.  

Med öppna frågor och chans till följdfrågor gavs informanterna stor frihet i hur de ville 

besvara frågorna och det fanns utrymme till att utveckla svaren ifall något var oklar eller 

intressant att utveckla. Detta ställde höga krav på alla inblandade, eftersom det krävs att alla 

är insatt i ämnet, då även intervjuaren är medskapare till resultatet, vilket ligger inom ramen 

för en semistrukturerad intervju (Patel & Davidson, 2011). 

3.2 Urval 

Valet av informanterna skedde utifrån närhetsprincipen, främst av praktiska skäl. Alla 

informanter bor i närheten av samma medelstora stad i norra Sverige, men valdes med 

specifika kriterier. De urvalskriterier som ställdes på informanterna var följande: de skall 

arbeta i grundskolans senare år inom ämnet idrott och hälsa samt ha arbetat med båda 

läroplanerna Lpo94 och Lgr11, eftersom arbetet syftar till en jämförelse mellan dessa två. I 

övrigt fanns inga urvalskriterier eller andra krav. De intervjuade lärarna omskrivs inte vid 

deras riktiga namn utan dessa är fiktiva. Skolorna nämns som skola A, B och C och 

kategoriseras inte ytterligare, då syftet inte är sådant.  

3.3 Material 

Vid insamlandet av empirin användes en Iphone 4S som spelade in allt ljud från 

intervjutillfällena där intervjuguiden låg till grund för intervjun (Se bilaga 1). Med 

inspelningar kom alla kommentarer och uttalanden med och fokus kunde riktas mot innehållet 

intervjun snarare än på vad som skulle skrivas ner. Även om detta var en tidskrävande del 

ansågs den nödvändig, främst för att det gav en tydlig struktur över empirin. Det utfördes 

också en testintervju, främst för att gå igenom frågeguiden men även för att skapa en bild över 

hur lång tid en intervju skulle ta, där den slutgiltiga intervjuguiden finns bifogad. 

Under intervjuerna fördes även stödanteckningar, för att senare underlätta arbetet. Men det 

fungerade också som en bra metod, då detta skapade naturliga pauser och tankeutrymme vid 

intervjuerna, något som Johansson och Svedner (2010) även lyfter fram som ett bra 

tillvägagångsätt. De anteckningarna som gjordes vid intervjutillfällena granskades direkt efter 

intervjun, för att inte misstolka något, samt som en ”check-lista” för att se till att inget 

glömdes bort inom ramen för frågeguiden (Kvale, 1997).  

3.4 Genomförande 

Ett informationsmail (se bilaga 2) skickades initialt ut för att få kontakt med informanter att 

intervjua. I mailet fanns allmän information om syftet med studien, information om mig samt 

varför det fanns intresse att intervjua de utvalda. Av de mail som skickades ut, med 

kompletterande telefonsamtal valdes fem personer ut för intervju.  

Intervjuerna skedde på respektive informants arbetsplats, avskilt i lugn miljö, där samtalen 

kunde ske ostört. Inledningsvis informerades varje informant om de forskningsetiska principer 

som ligger till grund för insamlandet av empirin i detta arbete. Intervjuerna med 
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informanterna tog ungefär en timme och trettio minuter, med ett spann på tio minuter mer 

eller mindre. Efter intervjuerna transkriberades allt materialet i nära relation till själva 

intervjuerna.  

3.5 Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna överfördes från Iphone till dator, där de sparades som ljudfiler och 

därefter transkriberades intervjuerna ordagrant. Det transkriberade materialet sparades på ett 

USB-minne, för att göra det enkelt att gå tillbaka till och granska vad som sagts. Efter det 

började de insamlade data bearbetas och analyseras i olika steg. Det första steget handlade om 

att bekanta sig med den insamlade empirin genom att skapa en god helhetsuppfattning, här 

började gemensamma nämnare och mönster att växa fram från den insamlade data. Nästa steg 

handlade om att kategoriserades empirin in i olika svarsteman. Vissa svar passade in i flera 

kategorier och medförde att kategorierna var tvungna att justeras och förändras.  Detta ledde 

till ett antal svarskategorier och teman som slutligen kunde analyseras utifrån de 

underliggande orsakerna till de olika mönstren som påträffades. Arbetssättet som beskrivits 

utgår ifrån en fenomenografisk analysmetod, där det primära målet är att se variation och 

skillnader i exempelvis personers uppfattningar (Fejes & Thornberg, 2009). De teman som 

hittades kategoriserades utifrån gemensamma svar, olikheter och andra exempel som sågs 

viktiga att ha med i resultatdelen av detta arbete.  

3.6 Validitet och reliabilitet  

Det kommande avsnittet kommer att utreda validiteten och reliabiliteten i arbete. Det kommer 

att klargöra huruvida studiens resultat är pålitliga utifrån de krav som ställdes i studiens 

startskede samt vad som gjorts för att följa dessa krav. 

3.6.1 Validitet 

För att denna studie skulle nå en hög validitet har frågeguiden tagit sitt ursprung i de 

frågeställningar som studien behandlar. Fokus ligger i att få lärarnas uppfattning och det kan 

därför bli svårt att generalisera utöver det som faktiskt undersökts (Kvale, 1997). 

Syfte har inte varit att kontrollera, sätta dit eller kritisera lärarna utan få ett svar på frågor om 

deras upplevelser och tankar gällande friluftslivet som fenomen i skolan. Det kan finnas en 

risk att informanterna berättar om sin situation och att de förskönar situationen eller mer 

berättar om hur det borde vara (Kvale, 1997). För att undvika denna problematik till högsta 

grad har det poängterats för informanterna att deras svar behandlas som konfidentiellt med 

tryck på intentionen att inte döma deras tankar eller arbetssätt. Således anses validiteten i detta 

arbete vara högt, då det har handlat om åsikter utifrån tydliga frågor som inte varit ledande.   

3.6.2 Reliabilitet  

I en kvalitativ intervju som detta arbete bygger på finns det mycket som påverkar 

reliabiliteten (Kvale, 1997). I denna studie kan reliabiliteten vara svår att sätta fingret på. 

Detta eftersom intervjuerna genomfördes av en person, som också är den enda som haft 

tillgång till det transkriberade materialet och därför kan reliabiliteten ifrågasättas. Det handlar 

också om åsikter och inte om några statiska förhållanden, vilket kan förändras över tid (Patel 

& Davidsson, 2011). 
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Däremot ses studiens metod, med frågeguiden som grund, som ett bra sätt att få fram 

personers åsikter inom området och skulle med enkelhet kunna upprepas. Hade någon utgått 

från samma frågeguide med andra informanter hade troligtvis svaren varierat, med andra 

exempel, som det är när det kommer till åsikter. De åsikter som framkommit är exempel på 

hur informanterna reflekterar kring friluftsliv. De mönster och tankar som resultatet visar på 

inte är unika, utan ger snarare en bild över hur det kan se ut i skolorna. Ifall någon hade fått se 

transkriptionerna som gjorts anser studien att liknande mönster hade framkommit från det 

insamlade materialet.  

Med de åsikter som framkommit, utifrån den frågeguide som utformas blir det svårt att 

bedöma reliabiliteten i detta arbete. Dock tyder mycket på att denna studies resultat 

överensstämmer med mycket forskning kring samma område, vilket tyder på att reliabiliteten 

inte är helt förkastlig och därmed skulle kunna upprepas, även om exemplen, citaten och 

åsikterna skulle kunna skilja. Eftersom samma frågeguide har används och intervjuerna har 

spelats in skulle reliabiliteten kunna stärkas om ljudfilerna var tillgänglig, något som dock 

skulle bryta mot de etniska förhållningssätt som arbetet bygger på. Dock finns 

transkriptionerna tillgängliga, utifall någon tvivlar på resultatets material.  

3.7 Forskningsetiska överväganden   

De forskningsetiska principer som denna studie bygger på individskyddskraven från 

Vetenskapsrådet (2002). I det följande avsnittet presenteras hur de olika krav berörs och hur 

de uppfyllts. De fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) tar upp är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

I enlighet med informationskravet informerades informanterna om undersökningen, vad den 

handlade om och vilken roll den intervjuade personen hade. Det framgick att det är var helt 

konfidentiellt och att det bara är studiens författare som känner till vilka personerna är. Det 

påtalades också att användningsområdet för intervjun endast syftade till publicering i denna 

studie. Informanterna fick veta syftet med studien och att det självklart var frivilligt för dem 

att delta. Således fick alla informanter godkänna det som informerats om och alla fick enligt 

samtyckeskravet chans att dra sig ur. Det faktum att informanterna även godkände att samtalet 

spelades in och att materialet skulle hanteras i enlighet med konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet gjorde att det som sades under intervjuerna kunde användas i studien.  

4. Resultat 

I denna del kommer den insamlade empirin presenteras. Resultatet har sammanställts under 

olika kategorier utifrån det som kom fram med frågeguiden och frågeställningarna som grund.  

En kort presentation av lärarna och de skolor som undersökningen ägde rum på kommer 

inledningsvis att skapa en bild av de yttre förutsättningar och den bakgrund de olika lärarna 

har. 

4.1 Bakgrundsfakta om skolorna och lärarna 

Fem olika lärare intervjuades från tre olika skolor. A är en grundskola F-9, där går det ca 570 

elever och den ligger i en mellanstor stad i Norrland. Skola B är en också en grundskola F-9, 
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ligger fem kilometer från samma mellanstora stad med ca 400 elever. Skola C är en 

grundskola F-9 som ligger ungefär en mil utanför den mellanstora stad som alla skolor har 

gemensamt. På Skola C så går det ca 530 elever. Här följer en kort presentation av 

informanterna på de olika skolorna samt hur allmänt ser på området friluftsliv: 

Majlis: Majlis är 31 år och jobbar som lärare i idrott och hälsa på skola B. Hon har arbetat på 

samma skola i sex år. Hon har från och till undervisat i matematik, som är hennes ändra ämne, 

men inte vid intervjutillfället då hon arbetade halvtid. Majlis uttrycker att hon gillar det mesta 

med friluftsliv. Hon uttrycker ett starkt intresse för fjällvandring, att hitta lugnet i det fria och 

att bara visas i skogen och kanske laga till en trevlig lunch. Men hon har även ett i övrigt stort 

intresse för skidor och orientering.  

Cassandra: Cassandra är 41 år och arbetar på Skola A som lärare i idrott och hälsa. 

Cassandra har arbetat som lärare i snart femton år. De senaste tio har hon arbetat lite mer än 

halvtid med idrott och hälsa, då hon tidigare kombinerade detta med matematik. Cassandra 

nämner att hon egentligen inte har så stort intresse av friluftsliv och kommenterar det: Nja jag 

har väl egentligen inte haft så mycket intresse av de, kanske lite därför jag gick med på den 

här träffen… för att få lite idéer.   

Jörgen: Jörgen har arbetat som lärare i idrott i över trettio år. Han arbetar heltid på Skola A 

och har snart gjort det i sexton år. Jörgen är 59 år gammal och undervisar enbart inom idrott 

och hälsa. Jörgen har intresse för skidåkning och orientering som han kopplar till friluftliv.  

Ola-Conny: Ola-Conny är 41 år och han är utbildad lärare i idrott och hälsa sedan femton år 

tillbaka. Han jobbar på Skola C sedan fjorton år tillbaka och arbetar heltid. Ola-Conny 

nämner ett intresse av aktiviteter såsom skidåkning, alpin åkning och klättring. Han nämner 

också fjällvandring och långfärdsskridskor som aktiviteter han gillar inom ramen för 

friluftsliv. 

Torsten: Torsten är 37 år och arbetar heltid på Skola C. Han har arbetat där i sex år och han 

har totalt arbetat som lärare i idrott och hälsa i elva år. Hans intresse kring området friluftliv 

påminner om Ola-Connys kommentarer och handlar om aktiviteter som skidåkning, alpin 

åkning och klättring. 

4.2 På vilka sätt definieras friluftsliv och hur hanterar lärare detta 

begrepp i undervisningen?  

Inledningsvis var det angeläget att fånga lärares tankar och definition av friluftsliv, vilket 

tydligen präglar undervisningen. Resultater uppvisar en ”spridd bild” av olika 

friluftlivsdimensioner men ger även en gemensam bild på friluftsliv i form av vilka aktiviteter 

som hör hemma inom området. 

4.2.1 Friluftslivets definition 

Lärarna i studien uppvisar olika tankar om friluftsliv och dess definition. De nämner allt från 

friluftsliv i form av olika aktiviteter men också andra dimensioner som avkoppling, och 

avbrott från den andra undervisningen i ämnet. Mycket handlar dock om en aktivitetsstyrd 
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undervisning även om undantag finns i form av Majlis, som belyser vikten av kunskap om 

friluftsliv:  

För mig är friluftsliv så mycket mer än att bara vara ute i en speciell miljö eller så… 

Det är en typ av break från de andra lektionerna men också att eleverna får lära sig 

nåt som inte bara har med de saker… eller jag kanske ska säga de aktiviteter vi håller 

på med.  

Majlis framhåller att det inte bara är aktiviteter, utan också ett annat fokus, som är 

friluftslivsundervisning. För henne handlar det om att eleverna får en kunskap om ett område 

och således blir det inte bara aktiviteterna som står i fokus utan att de får lära sig andra saker 

kring aktiviteterna.  

De övriga lärarna pratar om friluftslivets definition i form av olika aktiviteter eller som ett 

avbrott, till viss del som rekreation från den övriga undervisningen. Exempelvis säger 

Torsten: Att eleverna får testa på olika aktiviteter och vara ute i naturen är nog friluftsliv för 

mig… en typ av naturupplevelse alltså. Liknande kommentarer går att hitta hos Jörgen, som 

säger: För mig är friluftsliv att vara ute i naturen och de aktiviteter som hör hemma där. Ola-

Conny och Cassandra ger liknande svar. Alla utom Majlis ser friluftslivet främst i dess 

aktiviteter som sker på speciella platser som exempelvis skogen eller vid vatten.  

När diskussionen går vidare mot vad utevistelse är och vad den stora skillnaden är mellan 

friluftsliv och utevistelse blir det mer reflektion i svaren. Cassandra uttrycker sig om 

friluftsliv i förhållande till utevistelse: Det är aktiviteter som inte innehåller så mycket tävling 

och man får känna ett mer lugn än annars. Hon uttrycker att fokus skall tas bort från 

tävlingen när det gäller friluftsliv. Friluftsliv handlar om något annat. Ola-Conny kommer 

med liknande tankar, att det är mer tävling i vanlig idrott medan friluftsliv är mer avkoppling 

än i andra aktiviteter. Torsten berättar om sin syn på skillnaden i begreppen: Friluftsliv är att 

man får aktivera sig ute i naturen eller i skogen och kanske slippa att bara typ spela fotboll, 

det är mer uteaktivitet tycker jag. Han menar att när de bara är ute på skolplanen och spelar 

exempelvis någon bollsport går detta att liknas med inte att liknas med friluftsliv, utan snarare 

som utevistelse. De aktiviteter som han pekar ut som friluftsliv är orientering, skidåkning och 

friluftsdagar där eleverna kan välja egna aktiviteter i inom ramen för området. Även Jörgen 

uttrycker liknande tankar i hur han ser på skillnaden mellan utevistelse och friluftsliv, då den 

främsta skillnaden enligt honom är aktiviteterna och var de placeras, men också att det finns 

möjlighet till en viss del av avkoppling.  

Sammanfattningsvis ser informanterna en skillnad mellan friluftsliv och utevistelse i stor grad 

kopplat till vilken typ av aktivitet det handlar om. Men friluftsliv är också, enligt lärarna, när 

de lämnar den vanliga undervisningsplatsen och hittar en annan arena. Ofta kopplas 

friluftslivet till avkoppling och några av lärarna nämner att friluftslivet inte har samma 

tävlingsinriktning som övriga områden i ämnet. Majlis är den enda av lärarna som vidgar 

begreppet att friluftsliv måste vara något mer än bara aktiviteterna i sig. Hon nämner 

kunskaper om friluftsliv.  
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4.2.2 Friluftslivets betydelse 

Att de olika lärarna värderar kunskapsområdet friluftslivet betydelse som mer eller mindre 

viktigt för undervisning i ämnet går att uttolka i intervjuerna. Torsten och Ola-Conny tycker 

det är ett roligt inslag i undervisningen men de värderar inte friluftslivet som det viktigaste. 

Ola-Conny säger: Klart man kan arbeta mer med det om man vill, men jag tycker så mycket 

annat som är viktigt. Han berättar vidare om att de betydelsefulla sakerna i undervisningen, 

för honom, handlar om att eleverna skall få testa på så mycket som möjligt, att hitta deras eget 

område att utvecklas inom. Friluftslivet har inte riktigt fått den betydelsen än, menar Ola-

Conny. I intervjun med Torsten återkommer liknande tankar där friluftslivet inte är det som 

rankas högst eller är speciellt centralt i undervisningen. Friluftsliv i undervisningen, för Ola-

Conny och Torsten, handlar mycket om ett roligt inslag av aktiviteter, eller avkoppling från 

vanliga lektioner, en slags rekreation. Enligt dem varierar deras inslag av friluftsliv väsentligt 

mellan årskurser och kan värderas inte som det viktigaste inslaget i undervisningen.  

Majlis uttrycker däremot andra tankar om friluftslivets betydelse i undervisningen: Jag tycker 

det är en viktig del i undervisningen… där får man med så mycket som jag tycker är vettigt. 

Hon menar att de på hennes skola länge varit ett viktigt och centralt, inte bara de senaste åren. 

Enligt Majlis är friluftslivet mer än att bara vara ute, då hon talar mycket om vad eleverna får 

med sig inom detta område, allt ifrån riskbedömning och kunskap om olika aktiviteter. Hon 

att arbetar också mycket med olika elevgrupper med samarbetsövningar kopplade till området 

friluftsliv. 

Cassandra nämner också friluftslivet som ett viktigt inslag i undervisningen. Däremot uttycker 

hon en problematik i att beröra området i sin undervisning och därför har 

friluftslivsunderviningens blivit lidande. Hon säger med ett leende på läpparna: Klart det är 

viktigt, annars skulle det ju inte stå med så mycket som det nu faktiskt gör. Trots vikten av att 

prioritera friluftsliv i undervisningen är det inte helt oproblematiskt för henne. Hon påtalar att 

den undervisning som hon bedriver inte avspeglar det som hon anser viktigt, utan hon brottas 

snarare med problemet att planera upplägget för undervisningen. Jörgen kommer in på en 

liknande problematik fast har en annan förklaring till bristen på friluftsliv i hans undervisning: 

Jag tycker det är viktigt att eleverna får med sig den lokala traditionen, och för mig finns det 

viktigare saker än friluftsliv. Jörgen har baserat stor del av sin undervisning på bollspel och 

gymnastik. Han menar att det breda innehållet i ämnet totalt sätt gör det svårt att beröra alla 

områden och har därför valt att prioritera ner friluftslivsundervisningen. 

Majlis menar att det går att få ut mycket av detta fantastiska område, som hon uttrycker sig. 

Hon påpekar att hon arbetar mycket med att skapa en god social sammanhållning i sina 

klasser och att det är en stor vinning att arbeta med friluftsliv som ett medel för att nå detta. 

Hon beskriver att de är viktigt för henne att eleverna får vara med och utvecklas och förstå 

varför de gör vissa aktiviteter, det går således att få ut mycket mer än bara själva aktiviteterna, 

som hon tror ofta ligger i fokus i andras undervisning. Hon förtydligar: Jag tycker vi är bra på 

att säga varför vi gör det vi gör. Utifrån tidigare kollegor och praktikplatser, upplever hon, att 

det ofta bara varit fokus på aktiviteterna men där läraren kanske glömt bort lite varför de har 

en aktivitet. Kunskapen bakom aktiviteterna bör därför lyftas upp, menar Majlis. 
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Ola-Conny talar om syften med friluftslivet som en naturupplevelse, men även att läraren ska 

ge elever kunskap om vissa säkerhetsmoment inom friluftslivet, exempelvis isvaken. Att 

eleverna får en teknisk kunskap i hur de ska utföra aktiviteterna på ett tillfredställande vis, 

som att eleverna får lära sig att åka skidor på ett korrekt sätt eller lär sig hantera en kompass, 

är två saker han tar som ett exempel på vad de får ut av friluftslivet. Han nämner också att det 

är av vikt att eleverna får med sig en respekt för naturen och vad som kan krävas för att på 

bästa sätt må bra i naturen. Det blir enligt Ola-Conny hans plikt som lärare att inspirera 

eleverna till ett aktivt liv och han menar att han gör det med roliga och intressanta aktiviteter. 

Torsten är också inne på att det ska vara aktiviteter som utmanar eleverna men säger inget om 

vad de egentligen får ut av aktiviteterna mer än att de ska vara roligt, fungera som avkoppling 

eller rekreation. Dessa syften återkommer då avkoppling eller rekreation är andra 

gemensamma åsikter som lyfts fram som det centrala i friluftslivsundervisningen. Att lärarna 

genom friluftsliv kan beröra delar med allemansrätt eller på andra sätt bredda elevernas 

förståelse kring de aktiviteter som är specifika för den lokala traditionen ses också som 

övergripande syften.  

Sammanfattningsvis ser lärarna i studien att det övergripande syftet med 

friluftslivsundervisning i skola att är eleverna skall få utveckla kunskap i en rad olika 

aktiviteter som passar in för den lokala traditionen, få chans till avkoppling och rekreation 

från annan typ av undervisning. Men också för att skapa en respekt för naturen och utbilda 

eleverna om allemansrätten. Majlis skiljer sig kring vissa aspekter av 

friluftslivsundervisningen, även om hon delar många av de andra lärarnas åsikter, men 

poängterar framförallt kunskapen om friluftsliv som viktig, annat än att bara prova på 

aktiviteten i sig.  

4.2.3 Friluftsliv i praktiken 

När frågan om vad de olika lärarna bedriver för undervisning området friluftsliv är det en stor 

variation i hur det behandlar och hanterar kunskapsområdet. I det följande avsnittet redovisas 

vad lärare anser som viktigt inom området friluftsliv och hur de undervisar kring området. 

Majlis påtalar att de har ganska mycket friluftsliv på hennes skola, både på schemalagda 

idrottslektioner men hon har också ett utbyte av tid mellan lärare i andra ämnen. På detta sätt 

får hon mer tid vid samma undervisningstillfälle större frihet och slipper känna tidspress, som 

hon tror många har problem med. Eleverna får mer tid till allt ifrån olika typer av aktiviteter 

såsom skidåkning i terrängen, vandring med orienteringsinslag, kajakpaddling men också 

annan typ av undervisning. Hon nämner att hennes skola, och självklart även på hennes 

lektioner, undervisas eleverna i matlagning, klädteknik, allemansrätten, riskhantering vid 

vatten, exempelvis vid form av isvak och is-vett, både praktiskt och teoretiskt. Vi försöker ge 

eleverna en bra friluftslivsundervisning så att de själva kan få ett intresse… därför tycker vi 

det är viktigt att ge dem lite annat än bara aktiviteter (Majlis). Hon pratar vidare om att på 

hennes skola arbetar de ofta med ett tema inom friluftsliv under några veckor, då kan de ha 

det på lektionsbasis för att sedan avsluta arbetet med exempelvis en halvdag. 

Ola-Conny pratar mycket om de friluftsdagar de har på skolan och på frågan om vad de gör 

mer än dessa dagar, när det kommer till friluftsliv, uttrycker han sig: Vi åker en hel del skidor, 
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inte bara i spår, utan också en del i skogen. Vidare beskriver han en rad av aktiviteterna som 

kajakpaddling, isvaksbad, vandring och orientering som innehåll i friluftslivsundervisningen. 

Ola-Conny menar att de har ganska många aktiviteter som går att passa in under området 

friluftsliv, och när de väl har dessa aktiviteter tar de ganska lång tid och således blir det en 

ganska stor del av undervisningen. På lektionsbasis blir det dock mindre, menar han. Torsten 

delar många tankar med sin kollega men tillägger att det ofta beror på vilken grupp av elever 

han har och vad som fungerar i just den klassen. Exempelvis nämner han att vissa år har de 

haft vandring i ett naturområde en bit bort, i form av en halv dag, men bara för vissa klasser 

då det har fungerat rent schematekniskt. Torsten och Ola-Conny samarbetar ofta inom många 

områden i ämnet och har ett stort utbyte mellan sina klasser. Exempelvis hjälper de varandra 

när de utbildar eleverna i säkerhet kring isvak och eleverna får möjlighet att testa på att 

vinterbada under kontrollerade former. Båda uppger att de för en diskussion med sina elever 

om allemansrätten och vad som är okej att göra i naturen, i samband med deras olika 

aktiviteter och när situationer uppkommer.  

Cassandra kommer in på liknande tankar och uppger att även hon tar upp viktiga aspekter av 

allemansrätten när de väl dyker upp tillfälle för detta. Ofta blir detta under friluftsdagarna som 

detta berörs och påtalar att eleverna annars sällan får möjlighet till att uppleva friluftsliv. Av 

den anledningen ser Cassandra dessa dagar som otroligt viktiga, då diskussioner kring 

friluftliv på ”vanliga lektioner” sällan skulle uppkomma. Cassandra som inte har någon 

undervisning i isvak menar att hon berör dessa delar vid simundervisningen: När vi är på 

simhallen brukar vi också snacka om hur det skulle va att hamna i vattnet på vintern. Hon 

säger också med lite dåligt samvete: Jag vet att jag skulle kunna ha mer av den här typen av 

undervisning, men jag får inte riktigt ihop det. 

Jörgens undervisning om friluftsliv handlar mycket om orientering och skidåkning. Han tar 

också upp att de brukar vara ute i skogen och leka olika typer lekar, exempelvis bollspel ute i 

skogen. Även Jörgen berör allemansrätten, på liknande sätt som Cassandra, i situationer som 

uppkommer som uppmanar till diskussion. Dessa situationer kommer främst från 

friluftsdagarna. 

Alla lärare uttrycker åsikter om att friluftslivsundervisningen troligen ser väldigt olika ut 

beroende på skola och lärare. Majlis exemplifierar: Jag tror det är väldigt olika från skola till 

skola, och det har nog att göra med vad läraren är intresserad av. Jörgen säger att det 

garanterat finns lärare som har mer friluftsliv än vad han har, då undervisningen ofta präglas 

av lärarens egna erfarenheter och bakgrund. Det kommer också fram att det är många yttre 

faktorer som spelar stor roll, något som kommer att tas upp nedan. 

Sammanfattningsvis finns det likartade mönster i hur lärarna hanterar 

friluftslivsundervisningen. Det är ofta aktiviteter som hamnar i fokus, där valet av vilka 

aktiviteter som hör hemma inom kunskapsområdet friluftsliv är centrala för lärarna. 

Olikheterna handlar om vilken mening lärarna ser inom kunskapsområdet och hur de väljer att 

hantera det. Det är allt ifrån ett område att snabbt ”göra bort”, till ett centralt och viktigt 

område i ämnet, samt varianter däremellan. Många av lärarna ser friluftsdagarna som en 

central del i undervisningen, vilket berörs senare i resultatdelen. Det går att se en tydlig trend 
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att friluftslivsundervisningen ofta handlar om aktiviteter och sällan något djupare, även om 

det finns undantag. 

4.3 Problem och möjligheter med friluftluftlivsundervisning 

Lärarna i studien problematiserar friluftslivsundervisningen på olika sätt. Det handlar om 

faktorer som tidsbrist, kostnad och skolans läge i relation till olika friluftslivsaktiviteter men 

även lärarnas prioriteringar och intresse kring området. Men lärarna ser också möjligheter och 

olika sätt att kringgå de nämnda problemfaktorerna, något som kommer att beröras i följande 

avsnitt. 

4.3.1 Tidens betydelse i undervisningen 

Alla lärare påpekade det som ett problem att friluftsundervisningen tar betydligt med tid än 

annan undervisning, speciellt då fyra av lärarna (alla utom Majlis) menar på att de bör åka 

iväg någonstans för att utöva ”riktig” friluftslivsundervisning. Cassandra uttrycker sig: Det är 

ofta uppskattat när vi kommer iväg men ofta hinns inte det med att åka bort… det blir nån 

gång per termin. Torsten utvecklar detta och säger vidare: Lektionerna är ju 55minuter, då 

hinner vi inte med så jäkla mycket, speciellt om man ska ta sig nånstans. Även Ola-Conny 

och Jörgen nämner tiden som ett stort hinder för att utöva friluftsliv, där Jörgen utvecklar: Det 

beror ju också på vad man prioriterar att lägga tid på. Han menar vidare att det inte läggs så 

mycket tid på hans lektioner för friluftsliv, av den anledningen att han tycker att det finns 

effektivare sätt att undervisa eleverna i.  

Alla verkar vara av den åsikten att det är ett problem med att det ofta också tar tid innan de 

kommer igång med arbetet när det kommer till friluftsliv. Tidspressade scheman där både 

lärare och eleverna ofta inte har så lång tid mellan lektioner ses problematiskt. Även 

svårigheter med att samarbeta med andra ämnen är en problematik som uppkommer i 

intervjuerna och nämns av en av lärarna: Hade man hjälpts åt på hela skolan hade det varit 

lättare… nu är alla så uppe i sitt (Ola-Conny). 

Men det finns också en annan sida där en av lärarna visar på möjligheter: Vi tar oss ganska 

mycket tid för att hålla på med friluftsliv, men visst går det att pyssla med det på vanliga 

lektioner (Majlis). Hon poängterar att de ofta arbetar förberedande med ett område, och sen 

avslutar med en längre vistelse, exempelvis med en halvdag längre friluftsundervisning. Hon 

påpekar att det kan vara svårt att få ihop det, men att lärare i allmänhet måste försöka se 

möjligheter istället för svårigheter. 

4.3.2 Skolans läge 

Samtliga tre skolor som beskrivs av informanterna har en relativt nära tillgång till 

friluftsområden, skog, vattendrag, älvar etc. och Majlis uttrycker sig: Vi har ett guldläge för 

friluftsliv… nära till skog och vatten. Liknande kommentarer kommer från många av de andra 

lärarna då de menar att de har relativt nära skogen eller andra miljöer som passar för vissa 

friluftsaktiviteter.  

Cassandra uttrycker en annan problematik med friluftlivsundervisning, trots närheten till 

intressanta områden för friluftsliv. Hon menar att det ofta är bekvämare och enklare att 

bedriva undervisning i anslutning till skolans område. Dessa åsikter delas av Jörgen, som ser 
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möjligheterna med närliggande områden men medger att de utnyttjas relativt lite. Han 

erkänner att han väljer ofta bort att lämna skolans område, då det finns annat viktigare att 

fokusera på, som han uttrycker sig. 

Både Torsten och Ola-Conny påpekar att skolans läge är bra för vissa typer av friluftsliv, 

såsom skidåkning och orientering, där har de lätt att se möjligheterna med den närliggande 

skogen. För andra friluftlivsaktiviteter som inte ryms inom ramen för närmiljön blir det 

besvärligare, då de måste åka bort och där börjar problemen. Exempelvis tar Ola-Conny upp 

bristen på närhet till alpin åkning, vatten att paddla kajak eller platser att utföra en säker isvak 

på.  

Samtliga lärare menar att det finns bättre möjligheter för dem, jämfört om de skulle ha arbetat 

på en skola i en stor stad. Ola-Conny uttrycker sig: Tidigare jobbade jag på en skola i 

Stockholm, då var det mycket tuffare att komma iväg. Han menar att många andra lärare har 

väldigt svårt att arbeta på lektionsbasis med friluftsliv, då skolans läge är avgörande. Vissa 

typer av aktiviteter passar inte in i undervisningen på lektionstid, uttrycker Ola-Conny, då de 

”rätta” områdena inte finns tillgängliga.  

Därmed verkar lärarna se vissa möjligheterna i sin omgivning, samtidigt som många delar 

eller aktiviteter upplevs som problematiskt. Även problematiken med att hinna ut till områden 

där friluftslivsundervisningen skall ta plats är en svårighet, speciellt då lärarnas scheman 

upplevs som en begränsande faktor.  

4.3.3 Ekonomi och elevers utrustning 

Samtliga lärare i studien uttalar sig om undervisning i friluftsliv som en ekonomisk fråga. 

Vare sig det handlar om kostnader för utflykter, införskaffande av redskap för särskilda 

aktiviteter eller elevernas utrusning, så ses de ekonomiska villkoren ofta som hinder för att 

bedriva önskvärd undervisning.  

Även här ser dock Majlis möjligheter: Visst många snackar att det är så himla dyrt med 

friluftsliv, men vi försöker jobba runt det… ett sittunderlag kan man få av en plastpåse och 

några tidningar. Hon berättar att det går att se det på två sätt, dels som hinder eller som 

möjlighet och att de på hennes skola har valt de senaste. Som lärare menar hon att man göra 

väldigt mycket med ganska små medel. I närområdet och i skogen finns det massvis med 

resurser som hon menar är utmärkta att nyttja. Men samtidigt säger hon att det självklart är en 

kostnad för skolan att köpa in utrustning som behövs för undervisningen, såsom skidor, 

spritkök, knivar, presenningar, spadar och liknande material, något hon menar de har ett gott 

sortiment av på sin skola. Majlis berör även elevernas ekonomiska förutsättningar, något som 

kan vara svårt att påverka men som alltid måste vara med i beräkningarna kring undervisning 

i friluftsliv. 

Jörgen delar detta synsätt och är den av lärarna som uttrycker denna aspekt starkast: Alla 

elever har inte tillgång till samma utrustning som du och jag… därför blir det svårt att göra 

det så avancerat… men vi har ju exempelvis skidor till utlåning, så på det området funkar det. 

Han talar om att det är så svårt ekonomiskt för många elever på deras skola, att vissa knappt 

har ett par inneskor och att det då inte går kräva att de ska ha utrustning för att vistas ute i 
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skogen. Cassandra ser liknande hinder och nämner att eleverna ofta har dåligt med utrustning. 

Hon säger dock att skolan borde ta ett större ansvar och se till att alla fick testa på mer 

aktiviteter som innefattar friluftsliv.  

Även Ola-Conny anser att alla elever i skolan ska få möjlighet att testa på olika saker för att 

själva skapa sig en uppfattning om friluftslivets många möjligheter. Enligt honom är friluftliv 

ett roligt inslag i undervisningen och då blir det skolans prioriteringar som avgör: 

Jag tror det är många som inte har råd med att erbjuda utrustning till eleverna… se 

på oss, vi har säker 40 par skidor med skor till… skridskor, ett gäng täckbyxor och 

sånt att låna ut… det tror jag inte alla skolor kan visa upp (Ola-Conny). 

Torsten uppmärksammar även att de försöker ordna utrustning till eleverna när det har 

friluftsdagar och åker bort. De ordnade gratis uthyrning för eleverna senast de var och åkte 

alpint, men då fick skolan stå för kostnaderna istället.  

4.3.4 Friluftsdagarna som lösning 

Alla talar om friluftsdagar som en del i friluftsundervisningen, på ett eller annat sätt. Inom 

ramen för friluftsdagar nämns aktiviteter som kajakpaddling, alpin åkning, fiske, vandring, 

skidåkningsdagar, att eleverna får testa isvak och andra temadagar i naturmiljö. De flesta av 

dessa dagar är traditionella friluftsdagar där eleverna själva väljer vad de vill hålla på med. 

Det anordnas gemensamt för hela skolan under samma tillfälle, då i form av hel- eller 

halvdagar. Dessa dagar involverar stora delar av skolans personal, där alla har ett 

ansvarsområde eller ett intresseområde. Lärare som inte har idrott och hälsa som ämne ses här 

ofta som resurser. Utöver friluftsdagarna verkar även några av lärarna arbeta med liknande 

dagar där bara enskilda klasser åker bort, men de innefattar ändå en viss valbarhet för 

eleverna. Den stora skillnaden är då att det bara är läraren i idrott och hälsa som följer med, 

inte hela skolan. 

Det är ofta på friluftsdagarna det ”riktiga” friluftslivet får sin plats, något som Torsten lyfter 

fram: Här får eleverna testa grejerna på riktigt och under en längre tid… då ser de vad som 

funkar och inte. Han ser friluftsdagarna som ett väldigt givande och roligt inslag, även om han 

kommenterar att dessa dagar egentligen ligger mer på den allmänna skolgången än på ämnet 

idrott och hälsa. Ola-Conny tycker också det är ett bra inslag, där eleverna får chansen att 

utmana sig själv eller utvecklas inom någon aktivitet.  

Cassandra upplever friluftsdagarna som väldigt positivt och säger: Jag tycker det är jättekul 

när vi kan åka på friluftsdagarna... då får ju eleverna i alla fall… ja nån typ av friluftsliv. 

Genom dessa friluftsdagar, främst då de åker iväg, så får eleverna en möjlighet till 

friluftslivsundervisning som annars verkas ges lite utrymme i hennes undervisning. Jörgen 

som också påpekar det positiva med friluftsdagar menar att dessa kan: ge elever det friluftsliv 

de behöver, som han uttrycker sig. Enligt honom är det ofta lärarna i idrott och hälsa som styr 

upp dessa dagar och borde enligt honom räknas in i undervisningen. Många av lärarna tycker 

samtidigt att det inte går förlita sig enbart på friluftsdagarna vilket exemplifieras av Majlis: 

Klart det är kul för eleverna att själva få välja… för mig som lärare är det dock svårt att se 

alla på friluftsdagarna. Friluftdagarna får, enligt Majlis, inte ses som den största delen i 
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undervisningen kring friluftsliv, det ska snarare ses som en bonus för eleverna att testa på 

delar av området. Utöver dessa dagar vill Majlis se fler friluftsdagar men som inriktar sig mot 

enskilda klasser, där möjligheterna blir större möjlighet att se den enskilde individen, ge 

feedback och få en bättre grund för bedömning. Ola-Conny och Torsten menar också att 

friluftsdagarna egentligen inte ingår i den vanliga undervisningen, friluftsdagar är en slags 

arena för eleverna att utvecklas utanför undervisningen.  

4.4 Skillnader med undervisningen i Lgr11  

Lärarna har en relativt lika syn på den nya kursplanen, i den mån att alla upplever den som 

tydligare än föregående, i alla fall när det gäller friluftsliv. Kunskapsområdet friluftsliv har 

blivit mer konkritiserat och fått större plats i den nya kursplanen, med kunskapskrav att sträva 

mot, snare än mål att uppnå. I kommande avsnitt redovisas lärarnas uppfattningar om 

skillnader mellan den gamla och nya kursplanen.  

Även om betoningen av friluftsliv ökat inom ramen för kursplanen för Lgr11 så verkar några 

av lärarna inte ha ändrat sin undervisning speciellt mycket. Cassandra kommenterar sina 

upplevelser av skillnaderna: Nog har det blivit mer fokus på friluftslivet… men jag vet inte om 

jag kan säga att jag ändrat så mycket… än. Hon menar att skillnaderna inte har blivit synliga 

än, även om hon lagt om mycket av sin övriga undervisning. Den nya kursplanen har fått 

henne att få upp ögonen på friluftsliv på ett annat sätt och hennes prioriteringar gällande 

området har förändrats. Jörgen för ett liknande resonemang. En ny läroplan eller kursplan 

förändrar inte arbetet över en natt och han säger med hänvisning till sin korta tid kvar som 

lärare: Får se vad jag hinner ändra på. 

Torsten upplever också en ökad betoning av friluftslivet i kursplanen och kommenterar: Visst 

fan har friluftslivets roll blivit större om man ser det så. På hans skola har de börjat förändra 

undervisningen för att försöka få in mer friluftsliv, även om de tidigare också hade en hel del 

friluftsliv. Beträffande skillnaden i kursplanen anser Torsten att området nu lyfts fram 

tydligare och att det då krävs att lärarna prioriterar om i ämnet. Tidigare fokuserade han 

främst på orienteringen, men nu har det blivit en ökning av andra typer av friluftsaktiviteter i 

undervisningen. Ola-Conny delar många av dessa åsikter men poängterar att de tidigare inte 

var lika tydliga diskussioner kring riskhantering eller andra föreberedelser kring vissa 

aktiviteter som nu fått en större betydelse tack vare den nya kursplanen.   

De förtydliganden som skett i och med Lgr11 upplever även Majlis som positivt och menar att 

den största skillnaden för henne inte är mängden av friluftslivsaktiviteter utan snarare att 

betydelse med friluftsliv har ökat. Undervisningsinnehållet på hennes skola har inte förändrats 

i någon större utsträckning men fokus har förändrats då den nya kursplanen tydligare 

beskriver det centrala med friluftsliv i skolan, menar Majlis. 

4.4.1 Svårt att bedöma – lätt att undervisa? 

Tre av lärarna, Majlis, Ola-Conny och Torsten är de som uttalar sig mest positivt när det 

kommer till att faktiskt undervisa i friluftsliv. De upplever dock svårigheter i att bedöma 

eleverna i momentet.  Majlis exemplifierar detta: Jag tycker nog det är ganska enkelt att 

undervisa i det… det är nog bedömningen som är det svåra. Liknande kommentarer kommer 

från Ola-Conny och Torsten, som båda uttrycker att undervisningen inte är något problem i 
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sig, snarare att den nya kursplanen har områden som de ser stora svårigheter bedöma eleverna 

i. Samtliga lärare säger att orientering är det innehållet att bedöma, men det finns många andra 

delar i kunskapsområdet som är mer problematiskt. Kunskapskraven i hur eleverna planerar, 

organiserar och har kunskap om hur de kan genomföra friluftsaktiviteter är svårare bedöma. 

Majlis, Ola-Conny och Torsten har inte hittat någon bra undervisningsmetod som gör det lätt 

att betygsätta eleverna utifrån dessa kunskapskrav. Majlis säger: Visst skulle man kunna lösa 

det genom ett skriftligt prov eller så… men så många har svårt för det och det skulle inte 

kännas rättvist mot eleverna. Hur Ola-Conny och Torsten löser frågan framgår inte, men 

Torsten tycker inte att skriftliga prov är en bra lösning i just idrott och hälsa på grundskolan. 

Jörgen säger att han har valt att fokusera på andra delar i undervisningen och då har vissa av 

friluftslivets aktiviteter blivit lidande. Han anser att det vara relativt enkelt att bedöma sina 

elever i det han berör inom området friluftsliv, genom orienteringen och skidåkningen. Detta 

överensstämmer med Cassandras tankar om bedömning i ämnet. Till skillnad från Jörgen 

tycker hon det är svårt att undervisa och bedöma annat innehåll utanför orienteringen och 

skidåkningen, för hon menar att hennes styrkor inte ligger inom ramen för friluftslivsområdet. 

Hon poängterar att det kanske är därför som hon inte har så mycket friluftsliv i sin 

undervisning.  

4.4.2 Implementeringen och omvandlingen till Lgr11 

Majlis är positiv kring att friluftslivet fått mer framträdande roll i den nya kursplanen och 

uppskattar de ändringar som gjorts. Det utrymme som friluftslivet fått i Lgr11 ställer hon sig 

positivt till och hon skulle inte vilja ändra på speciellt mycket i kursplanen. Hon påpekar dock 

att det krävs tid för förändringsarbete, för att kunna etablera en fungerande undervisning inom 

området. Hon menar att det blir en period framöver där lärare får pröva sig fram och hon 

hoppas att Lgr11 får stanna ett tag för att bygga upp en kontinuitet, så att betygsättningen blir 

rättvis i förhållande till de nya rådande direktiven. Till skillnad från Majlis ser Cassandra det 

som en stor utmaning att implementera friluftslivsundervisningen och upplever att dess 

omfattning kanske har blivit lite väl stor då det krävs mycket från alla parter. Hon säger dock, 

med hänvisning av uppdelningen i centralt innehåll: Indelning med kunskapsområden tycker 

jag är bra… då blir det inte lika flummigt längre. Att det blir enklare att veta vad som ska tas 

upp är nu tydligare, men hon menar att det ställs högre krav på lärarna. Friluftslivet betydelse 

i framtidens skola har Cassandra svårt att sia om, men hon upplever en trend där friluftslivet 

finns kvar som en viktig komponent i både ämnet och kanske för hela skolan. 

En annan radikalare åsikt står Jörgen för. Han menar att mycket av friluftslivets aktiviteter 

kanske skulle vara ett eget ämne, då det är så mycket annat han vill få med i undervisningen: 

Visst fasen ser jag ändringarna… jag vet inte om jag gillar vad jag läser bara. De allmänna 

ändringarna upplever han dock som något positivt, även om han skulle vilja ha med annat 

innehåll som han anser vara mer centralt. Han talar mycket aktiviteter såsom bollsporter, 

gymnastik och träning för eleverna, som han tycker ska vara fokus i ämnet. Det är främst de 

nya kunskapskraven och den tydligare uppdelningen med kunskapsområden som han tar upp 

som positivt, inte själva valet av centrala innehåll.  
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Ola-Conny gillar att det blivit tydligare med vad som allmänt ska tas upp och anser att det 

blivit bättre med kunskapskraven. Han ser på friluftslivet som en större del och tycker att de 

ändringarna är tilltalande, även om han menar att det krävs mycket av lärarna: Det blir svårt 

för vissa att bara rulla in bollen och köra… nu måste man tänka ett par steg till. 

Kunskapskraven ger läraren tydligare direktiv än tidigare, något som Ola-Conny uttycker som 

en positiv utveckling där lärare får bättre underlag för bedömning kring området i ämnet. 

Även Torsten gillar friluftslivets ökade betoning i kursplanen, även om han ser vissa problem. 

Enligt honom bör friluftliv i framtidens skola vara ett eget ämne, för till fullo kunna fokusera 

på dess potential och således komma undan den tidsaspekt som blir problematiskt på korta 

idrottslektioner.  

Samtliga lärare upplever ett stort problem att de inte fått tillräckligt med tid för att förbereda 

sig för Lgr11 och den nya kursplanen. Majlis uppger att deras arbetslag själva tog sig tid till 

att arbeta igenom den nya kursplanen, men detta var något som gjordes på egen fritid. 

Gällande friluftsliv upplever hon att de ligger i framkant och således inte behövder ändra så 

mycket i innehållet.  

Som kolleger har Ola-Conny och Torsten bollat idéer med varandra men upplever att de 

skulle vilja haft mer vidareutbildning när det kommer till hur de kan arbeta med 

kunskapsområdena på lektionsbasis. Torsten säger: Det är klart man skulle vilja haft mer tid 

att förbereda sig… men det får vi göra under tidens gång.  

Cassandra är väldigt skeptisk till hur implementeringen av den nya kursplanen gått till, då hon 

inte upplever att det varit tillräckligt med information, utbildning och diskussioner om hur 

hon kan lägga upp arbetet med Lgr11. Mycket har legat på lärarnas eget ansvar att arbeta 

igenom den nya kursplanen. Jörgen ser slutet på sin karriär och är inte speciellt 

förändringsbenägen kommenterar: Skolan ändrar på sig… det tar tid… men jag ska ju som 

sagt inte jobba så länge till. 

Sammanfattningsvis verkar alla lärare i studien uppleva att de haft mer eller mindre svårt att 

faktiskt få avsatt tid till att arbeta igenom Lgr11, även om vissa har tagit sig tid. De största 

skillnaderna handlar snarare om huruvida de har ändat sin undervisning eller inte, då medger 

att de ser skillnaderna men inte har kommit till insikt i hur de ska implementera 

förändringarna.  

4.4.3 Lärarnas utbildning i friluftsliv  

Samtliga lärare har genomgått friluftslivsutbildning inom sina lärarutbildningar men upplever 

svårigheter med att undervisa inom området. Det har ofta varit en äventyrsinriktad del i deras 

lärarutbildning som de sedermera haft svårt att applicera i sin egen undervisning. För de flesta 

av lärarna i studien finns bara fragment kvar från utbildningen i hur de ska applicera detta i 

sin undervisning. 

Med relativit färska minnen kan Majlis titta tillbaka på sin utbildning och vad de berörde 

inom området friluftsliv. För henne var det inte utbildningen i sig som skapat ett intresse att 

undervisa kring området utan snarare ett stort eget intresse. Hon delar de andras kommentarer 

om att mycket som innefattade utbildningen var inriktat på att få med sig inspirerande 
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upplevelser av friluftsliv. Jörgen fortsätter på samma spår att det handlar om intresse, 

samtidigt som han poängterar att allt han minns var någon enstaka fjälltur som varit svår att 

relatera till nu när han arbetat så pass länge. 

De andra tre kommenterar också att det gått en lång tid sedan deras utbildning och Cassandra 

är tydlig med att hon egentligen inte haft friluftsliv ”på riktigt” sedan dess. Ola-Conny 

uttrycker en skepsis mot det äventyrstänk friluftsliv hade under hans utbildning, där de skulle 

få testa på mängder av turer, för att veta hur det kändes att frysa och laga mat i hårt väder. 

Även Torsten har liknande åsikter och uttycker en önskan om utbildningen snarare skall 

inrikta sig på praktiska lösningar som fungerar i skolan, med små medel. Torstens kommentar 

om att utbildningen bör inrikta sig på realistiska delar som fungerar i skolan kan sammanfatta 

de övriga lärarnas åsikter om utbildningen, även om lärarna ser en poäng i att inspirera 

framtida lärare genom äventyrsliknande expeditioner.  

5. Analys  

I detta analysavsnitt kommer resultatet att relateras till tidigare forskning. Analysen är indelad 

efter liknande huvudrubriker som resultatet, efter de teman och svarsmönster som framkom 

under intervjuerna. 

5.1 Definitionen och varierad tyngd på området  

En genomgående uppfattning bland lärarna i studien verkar vara att aktiviteter dominerar 

deras syn på vad friluftliv skall ha för roll i undervisningen, även om andra dimensioner 

förekommer såsom naturupplevelse eller avkoppling. Fokus verkar oftast inte vara vad 

eleverna lär sig, utan det ses snarare som ett sekundärt mål, likt det Backman (2010) även ger 

exempel på. Investeringsvärdet där aktiviteten fungerar som en metod att få ut en bredare 

kunskap berörs inte speciellt mycket, utan fokus landar ofta på egenvärdet med aktivitetern 

(Brügge & Szczepanski, 2009). Aktiviteterna skall inte vara huvudfokus, något som enligt 

Quennerstedt (2006) kan skapa en aktivitetsdiskurs där lärande kommer i skymundan. Dock 

finns det några tankar som går koppla till investeringsvärdet, där gruppsammanhållning och 

kunskap om exempelvis utrustning och matlagning kommer på tals. Annars verkar lärare 

främst välja roliga aktiviteter snarare än aktiviter som passar det bakomliggande syftet. Det 

kan därmed bli en risk att lärarna fastnar i ett patogent förhållningssätt, istället för att ge 

eleverna en känsla för samanhang vilket gynnar hälsoutvecklingen och elevernas inlärning 

(Quennerstedt, 2008; Hansson, 2010). 

I relation till att utgångspunkten för friluftliv ofta handlar om aktiviteten, blir miljöer för 

friluftsliv enligt lärarna avgörande, för att ens få kallas friluftsliv. Backmans (2010) studie 

belyser också denna problematik, men visar på en lösning. Han menar att lärare borde 

fokusera på vad de vill nå med aktiviteten. Genom att ställa sig frågan vad målet med 

aktiviteten är kan lärare hjälpas att få med det centrala, snarare än att rada upp en massa 

aktiviteter. Då kan frilufsliv vara ett utmärkt område där lärare fokuserar på lärande, som 

faktiskt är syftet med ämnet idrott och hälsa, snarare än att behålla de traditionella innehåll 

som ofta råder i ämnet (Backman, 2011). Då spelar dess miljö mindre roll och lärandet kring 

aktiviteten kan få ett större fokus (Brügge & Szczepanski, 2009). 
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Att lärare anammat den nya kursplanen i olika omfattning samt att det undervisas olika 

mycket inom området framgår tydligt i studien. Detta visar likt det Linde (2012) beskriver, att 

det handlar mycket om vilka egenskaper de olika lärarna har samt vad de anser vara viktigt 

och intressant. Av den anledningen prioriterar lärarna friluftsliv i olika utsträckning beroende 

på vilket syfte de ser med området, i förhållande till deras egna intressen. Annerstedt (2007) 

påpekar att det finns väldigt mycket som är gynnsamt med undervisning i, om och genom 

friluftsliv, dock verkar inte lärarna i studien se samma förhållanden utan brottas snarare med 

den upplevda problematiken istället. Det fokuseras inte speciellt mycket på de punkter i 

kursplanen (Skolverket, 2011b) som beskriver kunskaper om friluftsliv, kunskaper kring 

planering eller kunskaper gällande organisering, utan fokus ligger mest i ett görande och 

utförande av aktiviteter. Lärarna har svårt att se friluftsliv utifrån ett större perspektiv, likt den 

Backman (2011), Brügge & Szczepanski (2009) och Lundvall (2011) berättar om. Det blir 

mycket fokus på att målet med friluftsliv är aktiviteterna i sig, och inte ett medel för att nå 

något annat, som Lundvall (2011) belyser. 

5.1.2 Det görs olika (mycket)  

Lärarnas utsagor speglar ett väldigt varierat innehåll av friluftsliv i ämnet, där aktiviteterna 

som går hantera på ett lektionsbasis ofta är de som är centrala. Men det är också olika mellan 

lärare på de olika skolorna, samt olika mellan lärarna och vilken typ av elevgrupp de har. 

Linde (2012) beskriver, att lärarnas egna tankar spelar en avgörande roll i vad som faktiskt 

sker i undervisningspraktiken, vilket tydligt syns i resultatet. Även om de yttre faktorer spelar 

stor roll, är det ofta lärare egna intressen som avspeglas i undervisningen och inte alltid i 

relation till läroplanen (Lundvall & Meckbach, 2008).  

Det den nuvarande kursplanen tar upp gällande planering, organisering och kulturella 

traditioner ligger ofta övergripande alla moment, och inte något som eleverna direkt berörs av. 

Lärarna i studien är ofta kvar i gamla tankar, från äldre kursplaner, och riskerar att fastna i den 

nämnda aktivitetsdiskursen som ofta råder (Quennerstedt, 2006). Lärarnas tankar kring ämnet 

är således svåra att ändra på, likt de Linde (2012) starkt belyser som stor orsak till 

problematiken kring förändring. Det som förspråkas av bland annat Annerstedt (2006), 

Lundvall (2011) och Brügge och Szczepanski (2009) med att ge eleverna en större 

bakgrundskunskap verkar inte överensstämma med lärarnas tolkningar av kursplanen.  

En annan aspekt som kommer fram i intervjuerna är att friluftsliv ofta är förknippat med 

friluftsdagar, något som inte finns med i den rådande kursplanen (Lundvall, 2011). De 

intervjuade lärarna verkar alla utnyttja de olika friluftsdagarna och är positiva till deras 

existens. Detta verkar vara kopplat till problemen kring området som lärarna upplever, likt de 

Backman (2010) skriver om, där de inte hittat redskap för en funktionerande 

friluftslivsundervisning eller att mycket lever kvar från deras tidigare undervisning. Det kan 

således betyda att en lärare som har haft mycket fokus på friluftslivet genom friluftsdagarna 

kommer ha svårt att förändra detta och fortsätter använda innehåll från gamla kursplaner i sin 

undervisning (Lundvall & Meckbach, 2008). Att lärarnas har kvar gamla resonemang och 

tankar, som kommer från tidigare kursplaner, påvisar den stora svårigheten med förändring av 

kurs- och läroplaner. Lärarnas egna tolkningar och intressen kommer alltid att påverka 
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innehållet i skolan, så länge det finns rum för tolkning, därför måste direktiven vara tydliga 

(Linde, 2012; Lundvall & Meckbach, 2008). 

5.2 Lärarnas uppfattningar om friluftslivsundervisning 

Centralt för detta avsnitt är två punkter som anses intressanta att beröra, möjligheter och 

problematik. Avsnittet kommer att inledas med att göra en analys av de möjligheter som 

lärarna såg med friluftsliv, därefter kommer problematiken att analyseras. 

5.2.1 Syftet med friluftsliv 

Skolans område ses bland lärarna i studien som en stor del i vilka förutsättningar friluftslivet 

får i undervisningen. Detta är också väsentligt vilka aktiviteter som lärarna menar ligga inom 

kunskapsområdet friluftsliv kopplat till lokala traditioner (Backman, 2010). Vad som 

egentligen är syftet med dessa aktiviter hamnar ofta i skymundan och därmed blir ofta 

möjligheterna, eller vad de olika lärarna får ut av friluftsliv, kopplat till aktivitetsdiskursen 

(Quennerstedt, 2006). Aktiviteterna som berörs i undervisningen kopplas sällan till 

kursplanen, då lärarna ofta verkar skapa sig egna syften, vilket inte är unikt för denna studie 

utan även något Backman (2010) visar på.  

Det framkom i intervjuerna att ett av huvudsyftena med friluftsliv, förutom aktiviteten i sig, 

var att komma bort från skolans område och ge eleverna en naturupplevelse i någon form, där 

avkoppling ses som det största syftet. Lärarnas tankar var ofta att inspirera eleverna till ett 

aktivt liv samt att hjälpa dem att få upp intresset för att vistas i naturen. Således går det hitta 

delar i materialer som berör investeringsvärdet, där målet med friluftsliv inte bara har med 

aktiviteterna att göra, även om det enligt Backman (2010) ofta är en efterkonstruktion av 

syftet. Friluftslivet kan bli en möjlighet för eleverna att få chans att slippa kravet på tävling 

och prestation, något som Backman (2010) ser som en viktig del i undervisningen. Dock 

verkar dessa kravlösa moment vara mest kopplat till friluftsdagarna, då elever få testa på delar 

som inte ligger inom ramen för de vanliga lektionerna. I övrigt är det ofta en stark 

aktivitetsfokus likt ett tävlingsmoment, något som bland annat Backman (2010) starkt 

motsätter sig. 

Ger läraren eleverna en större försåtelse för helheten kan det skapas en bredare mening med 

vad som görs, således kan fokus dras bort från aktiviteterna och leda in på lärande istället 

(Lundvall, 2011). I intervjuerna med lärarna framkom ofta ett annat fokus vilket pekar i 

motsats riktning till det förespråkade salutogena perspektivet (Hansson, 2010). Att istället 

fokusera på lärande och inlärning där lärare försöker komma bort från tävlingsmomenten kan 

även skapa ett gynnsamt klimat för nya kunskaper, speciellt för de elever som inte uppskattar 

att just tävla. Då kan friluftslivet ge dessa elever en frizon att växa i, samtidigt som det gynnar 

allas inlärning (Backman, 2010).  

En tanke som utvecklar detta är att istället för att separera de kontextualiserade aktiviteterna 

kan friluftslivet innefattar större moment i undervisningen. Då skulle lektionerna innan kunna 

ses som förberedande och slutligen får området en avslutning med exempelvis en lite längre 

friluftsvistelse där bedömningen sker. På så sätt kan undervisningen få den tydlighet vilken 

också förespråkas i Lgr11. Lundvall (2011) uttrycker detta arbetssätt som en god metod för att 

skapa en röd tråd för eleverna, vilket även överensstämmer med att skapa en bättre känsla för 
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samanhang hos eleverna (Hanson, 2010). Även om friluftslivet på idealt sätt kan skapa 

egentänkande elever, som Boyes (2000) och Andkjær (2009) presenterar, kan detta upplevas 

som långt borta, även om antydningar i intervjuerna pekar åt det hållet.  

5.2.2 Svårigheterna 

Även om lärarnas eget intresse förefaller som ett stort hinder för att prioritera friluftsliv verkar 

många andra ramfaktorer, som exempelvis tid och ekonomi, också vara betydelsefulla i 

sammanhanget. Studiens resultat är således inte unika då detta även går att hitta i Backmans 

(2010) studie, där lärarna oftare såg svårigheterna snarare än möjligheterna med 

kunskapsområdet friluftsliv. Den största svårigheten är enligt lärarna den tid som finns att 

disponera. Den tidsangivelse lärarna blivit tillägnad i form av lektionerna på runt en timme är 

ofta inte anpassade för att få in den typ av undervisning som önskas, utan det krävs enligt 

lärarna ofta att friluftslivsundervisningen behöver mer sammanhängande tid en vad som ses 

möjligt. Även detta exemplifieras i andra undersökningar, exempelvis Backman (2010) och 

Nilsson (2012) som visar att de största orsakerna för lärares brist på friluftsliv är tidsfrågan, 

stora grupper av elever, brist på utrustning och avståndet till där friluftsliv kan genomföras.  

Denna problematik förvärras av att de flesta av lärarna i studien uttalar att ”riktigt” friluftsliv 

främst skall utföras på annan plats än den ”vanliga” undervisningen. Eleverna ska ta sig till 

platsen för friluftslivsundervisning och det medför dels en tidsaspekt men också en 

kostnadsfråga. Detta exemplifieras i Backmans (2010) undersökningar, där lärare uttrycker att 

det krävs exklusiva platser för undervisning för friluftsliv. Det påvisas också i studiens 

resultat att lärarna skyller mycket på yttre faktorer snarare än att fokusera på de nya direktiven 

i den nya kursplanen och att tolka om dessa, vilket verkar vara ett vanligt problem i skolan 

(Meckbach, 2004). Det verkar ofta finnas en tanke hur undervisningen bör se ut och när inte 

detta överensstämmer med de kursplanens intentioner blir det ofta problem, vilket även Linde 

(2012) visar som en trolig orsak. Många av lärarna inte har friluftsliv högst upp på sin 

prioriteringslista, vilket kan vara en trolig förklaring till den låga prioriteringen av 

friluftslivsundervisning bland lärarna.   

5.3 Lärarnas upplevelser kring den nya läroplanen 

Lärarna uppger att kursplanen blivit tydligare utformad utifrån vad som skall behandlas inom 

ramen för undervisningen och området friluftsliv. Det är dock fortfarande vissa delar som 

upplevs som svåra att hantera i undervisningen. De undersökta lärarna verkar bibehålla ett 

synsätt på friluftslivsundervisning där ”aktiviteten är i fokus” trots att förskjutningen i den nya 

kursplanen med ”eleven i fokus” skrivits fram tydligare, vilket Larsson och Meckbach (2012) 

bekräftar. Den faktiska förskjutningen i kursplanen verkar inte ha fått något större genomslag 

och fokus verkar ligga kvar i att träna eleverna, snarare än att lära dem något (Backman, 

2011; Quennerstedt, 2008). 

Sammanfattningsvis verkar det vara en konflikt mellan vad som skall tas upp och vilken tid 

som lärarna upplever sig kunna avsätta till momentet. Kursplanens större fokus på friluftsliv, 

har uppmärksammats av lärarna, men studien visar på att många inte förändrat fokus i sin 

undervisning i någon större utsträckning, även om viss ökning av friluftslivsaktiviteter har 

skett. 
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5.3.1 Har det blivit bättre? 

Lärarna upplever att det har blivit enklare att veta vad som faktiskt skall tas upp med ett 

tydligare centralt innehåll. Misstycket som finns bland lärarna riktats kraftigt mot just 

friluftslivet, då vissa lärare hade önskat ett annat centralt innehåll, främst på grund av 

svårigheterna att omsätta det till undervisning i praktiken. Men också ett misstycke och en 

avsaknad av ett annat centralt innehåll inte finns framskrivet. Avsikten med att öka fokus på 

friluftsliv i Lgr11 verkar därför inte passa alla lärare.  

En annan del som anses svårt är hur bedömningen skall gå till. Det uttrycks av lärarna i 

studien att den nya kursplanen innebär en större utmaning i hur de skall bedöma sina elever 

inom området friluftsliv. Att många av lärarna i studien tolkar vissa av de nya kunskapskraven 

som direkt teoretiska får också kritik, då det råder skepsis bland lärarna om denna 

bedömningsform. De har inte hunnit fundera över vad den nya kursplanen innebär och således 

uttrycks en förvirring i hur bedömningen skall gå till. Linde (2012) beskriver denna 

problematik, att förändring ofta innebär att lärarna måste lämna sin trygghetszon som byggts 

upp under många år. Vidare anser Linde att det kan vara en stor svårighet för lärare att 

anpassa sig till nya kurs- och läroplaner, eftersom ovilja till förändring ofta bottnar i lärarnas 

rädsla till förändring. Backman (2010) har i sina studier också sett lärare som fortsätter att 

arbeta efter gamla kursplaner. Han trycker på att lärare måste våga fundera i nya banor genom 

att se sitt yrke som ett ständigt förändringsbart yrke, och våga lämna de gamla bakom sig.  

Några av lärarna poängterar också att friluftsliv inte är deras favoritmoment inom ämnet. De 

upplever sig inte förberedda på att undervisa så mycket friluftsliv som kursplanen stipulerar.  

Många av lärarna i studien har ingen relevant återkoppling från deras egen utbildning och 

saknar vidareutbildning som skulle stödja dem i sitt arbete med friluftsliv på lektionsbasis. Att 

det, i och med Lgr11, blivit ett tydligt centralt innehåll ställer andra krav på lärarna, något 

som ibland verkar krocka med den enskilda lärarens tankar kring undervisningen (Linde, 

2012). Det går ju inte heller att tolka eller välja bort efter eget intresse (Lundvall, 2011). Flera 

av lärarna har uppfattningen att de blivit utelämnade och själva blivit tvungna att hantera 

denna övergång på bästa möjliga sätt.  

6. Diskussion 

Nedan kommer den insamlade empirin att diskuteras i relation till den tidigare forskning som 

presenterats. Diskussionen kommer dels att handla om hur lärare metodiskt och praktiskt kan 

arbeta med friluftliv i skolan. Tankar om implementering av de nya kursplanen utifrån ett 

salutogent perspektiv samt vilka fördelar detta skulle kunna leda till kommer också att 

diskuteras. 

6.1 Var ligger problemet? 

Huruvida det är ramfaktorerna som faktiskt sätter hinder eller om lärarna själva har en 

definition på friluftsliv som inte överensstämmer med läroplanens syn på friluftsliv kan svårt 

att avgöra. Trots detta stöd visar studien på att undervisningen inte förändrats speciellt 

mycket. Studien visar att undervisningsupplägg och innehåll påverkas och präglas av lärarnas 
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egna tolkningar och eget intresse. Detta kanske inte var så oväntat. Lärare måste få tid och 

stöd för att anpassa sin undervisning till de nya styrdokument, vilket Skolverket (2012) också 

lyfter fram. 

6.1.1 En upplevd tvist 

Studien visar på en konflikt mellan vad som borde tas upp inom ramen för kursplanen och vad 

som faktiskt tas upp i undervisningen. Detta exemplifieras med att lärarna ofta anger många 

orsaker till varför friluftslivsundervisningen ser ut som den gör, när de förlägger orsakerna på 

yttre ramfaktorer (Linde, 2012). Kursplanen belyser vikten av friluftslivsundervisning men 

visar inte på några praktiska lösningar hur undervisningen kan se ut, vilket kan vara en orsak 

till att lärarna inte förstår hur kursplanen skall omsättas i praxis. Således är styrdokumentens 

intentioner långt ifrån de åsikter som många av lärarana i studien uttryckt och därför anser 

denna studie att det råder en konflikt däremellan. 

Det faktum att samtliga undersökta skolor har närliggande skogspartier, grönområden och 

vattendrag i närheten verkar inte heller spela någon större roll i hur lärarna ser på friluftlivets 

möjligheter. Det verkar snarare handla om hur de kan undervisa i friluftliv på lektionsbasis 

eller hur lärarnas egna intressen präglar friluftslivsundervisningen. Ifall fler informanter valts 

ut, spridda över en större geografisk yta med vitt skilda yttre förutsättningar för friluftsliv 

hade resultatet kanske bjudit på en bredare bild, men något som här blir svårt att diskutera.  

Utifrån ett historiskt perspektiv har friluftlivets omfattning inom ramen för skolan och ämnet 

idrott och hälsa aldrig varit större (Lundvall, 2011). Lärare som arbetat under lång tid är 

formade av tidigare läroplaner (Linde, 2012), där friluftslivet inte var lika tydligt framskrivet. 

Detta faktum kan därför vara en orsak till att lärare i studien med många år i yrket inte vill 

anpassa sig till det nya, då de redan arbetat fram, för dem, ett funktionerande arbetssätt. Vilket 

kan vara en förklaring till att flera lärare i studien lägger stor vikt på friluftsdagarna och ser 

dessa som direkt kopplade till ämnet idrott och hälsa. Frågan måste därför ställas hur detta 

skall vara möjligt att ha med i bedömningen? Friluftsdagarna som lärarna i studien beskriver 

innefattar ofta hela skolan, med valbara aktiviteter, vilket borde medföra en stor problematik 

att faktiskt se alla elever. Det borde snarare vara en arena för eleverna att själva få testa på de 

aktiviteter som annars är begränsade av lektionens tidsram. 

Huruvida lärarnas intresse i att undervisa i friluftsliv avspeglas från deras egen utbildning 

verkar inte vara den största problematiken. Det handlar snarare om att alla lärare i studien 

uttalade en skepsis mot utformningen av friluftsundervisningen på deras lärarutbildning, 

speciellt mot de mer äventyrsinriktade inslagen. Därför är det kanske inte så konstigt att 

lärarna ofta fortsätter definiera friluftsliv i form av olika aktiviteter. De har inte fått didaktiska 

exempel på hur de kan undervisa i området på lektionsbasis i skolan. Med detta synsätt, där 

friluftsliv måste vara präglat av äventyrliga friluftsaktiviteter, blir det många faktorer som 

faktiskt sätter stopp för lärarnas möjligheter i undervisningspraktiken.  

6.1.2 Lärarnas syn på friluftsliv 

De undersökta lärarna har ofta, som tidigare nämnts, en syn på friluftslivsundervisning 

upplagd som olika friluftslivsaktiviteter där kontexten är naturen som har med 

naturupplevelse och rekreation att göra. Det synsätt Backman (2010) förordar, där fokus skall 
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ligga på lärande saknas ofta, vilket medför att friluftslivets andra dimensioner ofta går förlorat 

(Brügge & Szczepanski, 2009). När lärandet inte är i fokus blir inte friluftsliv något annat än 

en vanlig aktivitet, vilket verkar vara den nordiska traditionen (Andkjær, 2009; Boyes, 2001). 

Då blir vi kvar i aktivitetsdiskursen där ämnet idrott och hälsa inte blir den arena för lärande 

som det borde vara (Hansson, 2011; Quennerstedt, 2006). 

Självklart är det berättigat att åka iväg för att utföra vissa friluftslivsaktiviteter. Dock handlar 

det mycket om en kunskap som egentligen likväl skulle kunna utföras i närområdet på 

samtliga skolor som här har undersökt. Det finns självklart också skolor som inte har lika 

goda yttre förutsättningar, då de inte ens har tillgång till ett grönområde, men även dessa 

skolor skall kunna ha friluftslivsundervisning. Därför kan det vara en stor fara att definiera 

friluftsliv som olika aktiviteter och inte med lärande, som Quennerstedt (2006) belyser. Om 

lärare ser möjligheterna i lärandet om friluftsliv och inte begränsar sina elevers möjligheter till 

att själva gå vidare i sin utveckling spelar miljön mindre roll. På så sett kan man ge eleverna 

en basutbildning till att hålla på med friluftsliv, även i närområdet. Då kanske lärare inte 

behöver definiera friluftslivet såsom en massa häftiga och avancerade aktiviteter. Det kanske 

snarare räcker med att ändra fokus och då kan ”lek” i skogen var nog så mycket friluftsliv, 

eftersom fokus ändå inte skall vara aktiviteten utan vad den syftar till. Om aktivitetsdiskursen 

blir allmänrådande i ämnet idrott och hälsa finns det inte mycket att försvara detta upplägg 

med mer än att lärare ska träna sina elever i olika aktiviteter.  

Lärarnas tankar, och den tolkning som gjorts av dessa, kan tyda på att det krävs en lång 

övergångsperiod för att faktiskt implementera den nya kursplanen, likt de Linde (2012) 

beskriver som en tydlig problematik kring förändring. Därför anser detta arbete att lärare 

måste få vidareutbildning och tips på hur det går att få in kunskap om friluftsliv, hur det går 

att arbeta kring tids- och kostnadsproblematiken som uppenbarligen orsakar bristen på 

friluftslivsundervisning. 

6.2 Känsla av sammanhang 

Att ständigt ifrågasätta lärandet och istället fundera över vad aktiviteterna förmedlar för 

kunskap borde vara en självklarhet för lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa, något 

som kan vara ett sätt att minska aktivitetsdiskursen (Quennerstedt, 2006). Det handlar om att 

lyfta fram kunskapen bakom aktiviteten och därmed komma bort från de aktivitetsstyrda, där 

största målet är att träna elevernas fysik på lektionerna i idrott och hälsa. Eftersom friluftsliv 

kan vara en gynnsam arena där fokus kan riktas mot lärande istället för fokus på aktiviteten, 

vilket bland annat Backman (2011) belyser. På så vis går att få med de centrala, samtidigt som 

eleverna får chans att reflektera kring och om aktiviteten. Lärare tar på detta sätt bort mycket 

av tävlingsproblematiken, som många elever verkar uppleva (Backman, 2010). Eleverna får 

istället mer kunskap kring aktiviteten, eftersom fokus inte bara ligger på att ett korrekt 

utförande. Då spelar aktiviteten i sig inte den avgörande rollen och på så vis går det att 

undvika problematiken med att hitta ”rätt” plats för friluftslivet. 

Ett sätt att hantera problematiken, som friluftslivet verkar medföra, kan vara att arbeta 

tematiskt eller till och med ämnesöverskridande i ett antal veckor, för att sedan avsluta det 

valda kunskapsområdet med en längre vistelse eller halvdag (Lundvall, 2011). Således blir det 
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meningsfullt, begripligt och hanterbart för eleverna eftersom de får en röd tråd i 

undervisningen, något som bland annat Hanson (2010) och Lundvall (2011) förespråkar. 

Eleverna får då en bättre möjlighet till insikt i vad som gäller för delmomentet och en bättre 

känsla för sammanhang, samtidigt som det blir enklare för lärarna att välja vilka 

kunskapskrav som skall beröras under denna tidsperiod. Vid den avslutande dagen får 

eleverna både testa på sina nya kunskaper, samtidigt som de blir bedömda i vad de lärt sig. 

Därmed kan denna examinationsform vara något att se fram emot samtidigt som eleverna får 

något att jobba mot. Annerstedt (2008) belyser vikten av att elever får veta vad som gäller, när 

och vad saker och ting skall bedömas, därför blir ett arbetssätt med exempelvis ett tema kring 

ett kunskapsområde en metod att lösa problematiken med tävlingsinriktad aktivitetsdiskurs.  

Det exemplifierade arbetssätt kommer förhoppningsvis också att underlätta för de elever som 

tidigare missgynnats av ständig tävling och mätbara resultat. De kan istället få lära sig delar 

som annars verkar tas som självklara. Friluftslivet skulle på detta sätt få en roll som en annan 

del av ämnet där resultaten i aktiviteterna inte premieras utan snarare kunskapen bakom. Att 

arbeta med teman och valda kunskapskrav under en vald tidsperiod, kan ge fler elever 

chansen att lära sig något och inte redan blir bedömda i något de redan kan. Då skapas bättre 

förutsättningar att fler elever får möjlighet att få med sig kunskaper, samtidigt som de får 

chans att testa på och utvecklas i hur de kan hantera aktiviteterna. Detta går att liknas vid det 

Boyes (2001) skriver om den nya zeeländska undervisningen, även om det skulle bli i 

betydligt mindre skala. 

Många verkar anse att ämnet idrott och hälsa är ett ämne som ska gå ut på att alltid vara i 

rörelse och ser inte vad ett reflekterande förhållningssätt kan skapa för möjligheter för det 

livslånga lärandet (Quennerstedt, 2008). Nyckeln till en framgångsrik undervisning kanske 

ligger någonstans mittemellan, där lärare måste vara duktiga på att kombinera ett 

reflekterande förhållningssätt och inte enbart fastna i aktivitetsdiskursen. Om lärare är tydliga 

med vad som gäller för de olika momenten kan de hjälpa fler elever att förstå vad som faktisk 

är syftet med det innehåll som omfattar ämnet.  

6.2.1 Framtidens friluftsliv 

Hur framtidens skola kommer att se ut beträffande friluftsliv är svårt att sia om. Många anser 

att det kanske borde vara ett eget ämne, för de som är intresserade. Men nu finns det med i 

kursplanen för idrott och hälsa och därmed borde det vara ett område som primeras mer än det 

faktiskt gör. Att många verkar ha svårigheter i hur de skall undervisa i området kan möjligen 

grunda sig i en okunskap och dålig kommunikation gällande implementeringen av den nya 

läroplanen. Om eleverna blir missgynnade och inte får den kunskap de är berättigade till så 

ligger inte problemet hos eleverna, men kanske inte heller enbart hos lärarna. Det handlar om 

att utbilda lärare i hur de kan arbeta med friluftsliv, med små medel och på lektionsbasis. Det 

gäller att lyfta frågan om friluftslivets betydelse, som verkar vara självklar i läroplanen, men 

som ofta glöms bort i diskussioner kring ämnet idrott och hälsa.   

6.2.1 Avlutande tankar 

För att få en bredare bild skulle det vara av intresse att undersöka om den omgivande miljön, 

undervisningserfarenhet, friluftsintresse eller utbildningsbakgrund påverkar synen på 
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friluftsliv i mer generella termer. För detta skulle krävas ett strategiskt urval och en markant 

ökning av antalet informanter, vilket inte fanns utrymme för inom ramen för denna studie. 

Hur lärare arbetar med olika yttre förutsättningar skulle också vara intressant att titta på, 

speciellt på skolor där friluftslivsområden inte ligger alldeles i närheten. Det skulle även ligga 

ett intresse i att undersöka vad lärarutbildningarna gör för att minska denna brist på friluftsliv, 

speciellt då traditionen av aktivitetsdiskurs verkar vara svår att bryta i ämnet.   
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Bilaga 1 - Intervjumall   

 

Inledande frågor  

Kan du allmänt berätta lite om dig själv och hur ditt arbete ser ut här på skolan? 

Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

Var och när utbildade du dig?  

Tycker du själv om att vara ute och/eller hålla på med friluftsliv?  

 

Friluftsliv/utevistelse som lärare tolkar begreppen  

Kan du berätta vad friluftsliv är för dig? 

Vad är utevistelse för dig? 

Vad är skillnaden? 

 

Friluftslivet i skolan 

Hur ser ert arbete med friluftsliv ut här på skolan? 

Vad gör ni inom området friluftsliv? 

Hur mycket tid lägger ni ner?  

På vilka platser håller ni till?  

Hur pratar du och dina idrottslärarkollegor om friluftsliv inom idrott och hälsa?  

Anser du att friluftslivet är en viktig del i ämnet idrott och hälsa? 

 

Friluftsliv integrerat eller prioriterat 

Kommer friluftslivet in under andra lektioner som inte hör till idrott och hälsa? 

Exempelvis friluftsdagar eller andra temadagar? 

Vad gör ni i så fall? 

Har ni annan undervisning utomhus som du inte ser som friluftsliv på lektionerna i idrott och 

hälsa? 

Vad i så fall?  

Vad är skillnaden där anser du? 

 

Friluftslivet i den nya läroplanen-Lgr11 

Anser du att du förstår ändringarna i nya läroplanen?  

Har ni ändrat ert arbetssätt i och med den nya läroplanen, och i så fall på vilket sätt?  

Hur upplever du det har fungerat att byta till den nya läroplanen? Har ni fått avsatt tid till att 

förbereda er på Lgr11? 

Delar av friluftsliv stod med bland uppnåendemålen i Lpo94, i nya läroplanen Lgr11 är 

”friluftsliv och utevistelse” ett av tre centrala kunskapsmålen tillsammans med ”Rörelse och 

Hälsa” & ”Livsstil”.  

Hur ser du på dessa förändringar?  

Är det något du skulle vilja ändra på? 

Tycker du att du kunde förverkliga målen i Lpo94 (inom friluftsliv)?  

Hur är det nu att bedriva friluftsundervisning enligt nya läroplanen?  

Vad gör ni rent konkret, i undervisningen, för att se att alla elever uppnår kunskapskraven för 

friluftsliv inom den nya läroplanen?  



39 

 

Vad anser du att friluftsliv har haft, och kommer att få för betydelse och utrymme i framtidens 

skola?  

 

Friluftslivets problem  

Mycket forskning visar att det tidigare varit ett problem på många skolor att leva upp till de 

krav som beskriva i målen för friluftsliv i kursplanen. Hur upplever du att det fungerar nu? 

Hur tror du det nu fungerar med friluftslivsundervisning i allmänhet på skolorna?  

Varför tror du det är så?  

 

Friluftsliv på utbildningen 

Hur upplevde du friluftslivets roll när du utbildade dig? 

Hade ni mycket friluftsliv i relation till det andra innehållet på utbildningen?  

Var det något du saknade i utbildningen?  

Var vissa delar överflödiga? 

 

Övrigt  

Har jag missat något? 

Är det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 - Missivbrev till lärare 
 

Hej! 

Mitt namn är Victor Åkerlund och jag läser till lärare på Umeå universitet. Jag läser min sista 

termin och skriver nu mitt examensarbete inom ämnet idrott och hälsa. Här har jag intresserat 

mig på hur lärare tänker och resonerar om att arbeta med friluftsliv i undervisningen och 

huruvida det skiljer sig mellan den nya och gamla läroplanen. 

I den nya läroplanen så står ”friluftsliv och utevistelse” med som ett kunskapsområde 

tillsammans med ”rörelse” och ”hälsa och livsstil”. Dessa kunskapsområden är de som skall 

vara det centrala innehållet och då jag själv är väldigt intresserad av friluftsliv är det väldigt 

spännande att det fått en större roll i ämnet. 

Mitt intresse är att undersöka hur tankegångarna går bland lärare när det kommer en ny 

läroplan, samt hur det är att arbeta utefter den när det kommer till friluftsliv. Därför skulle jag 

gärna vilja intervjua dig och få ditt perspektiv på det hela, då det skulle hjälpa mig i min 

utveckling till att bli en bättre lärare. 

Är detta något som skulle vara av intresse? Självklart är allt helt anonymt. Fungerar det att jag 

kommer ut och intervjurar dig? Vilka tider skulle passa att jag besöker din skola? 

Hör i så fall av dig till mig om du kan tänka dig att ställa upp eller om du har några frågor 

som du undrar över. Jag nås på victor_akerlund@msn.com eller på 0730-42 33 00.  

Med vänliga hälsningar 

/Victor Åkerlund 

2013-02-20 
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