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Abstrakt  

I denna studie undersöks vilka faktorer som påverkar idrottslärares val av undervisning i 

momentet friluftsliv och utevistelse. Med faktorer menas idrottslärares habitus, den egna 

definitionen av friluftsliv samt de förutsättningar och begränsningar som finns i skolan. 

Idén till undersökningen uppstod efter att ha läst Naturvårdsverkets rapport om 

naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv betonas utomhusundervisningens påverkan på kunskaper, attityder och 

beteenden i naturen samt vilken betydelse naturkontakten har för framväxten av ett mer 

hållbart samhälle. Denna studie lyfter fram friluftsliv som potentiell 

undervisningsmetod för att introducera eleverna till naturen. Urvalsgruppen har varit 

idrottslärare eftersom friluftsliv endast berörs i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. 

Alla idrottslärare i studien är bosatta på orter i närliggande landskap till Gästrikland. 

Samtliga har förutsättningar till att bedriva friluftsliv och friluftsaktiviteter med hänsyn 

till den natur som beskrivs i intervjuerna. Resultatet i studien pekar på att idrottslärarnas 

yrkesmässiga erfarenheter tycks har en mer ofördelaktig påverkan på undervisningen än 

de personliga erfarenheterna. De personliga erfarenheterna kan sammanfattas med att 

idrottslärarna, oberoende bakgrund, idag äger både intresse och engagemang för 

friluftsliv. Vilja att bedriva friluftsundervisning finns hos idrottslärarna, men som ensam 

ansvarig för momentet blir det svårt att genomföra den undervisning som önskas. 

Ekonomi, kollegor, organisation och tid är de faktorer som majoriteten av idrottslärarna 

begränsas av i sin undervisning i friluftsliv och utevistelse. Studien påvisar att miljön 

kan vara avgörande för vilka aktiviteter som bedrivs, men däremot inte att miljön är 

avgörande för att kunna bedriva friluftsliv. Alla skolor bevisar att de arbetar med 

friluftsliv utefter de förutsättningar som finns. Friluftsundervisningen i stort påverkas 

inte av skolans läge i förhållande till naturen, men däremot friluftsdagarna. Antalet 

friluftsdagar tycks vara beroende av de naturtillgångar som finns i närområdet. 

 

 

Nyckelord: Friluftsliv, habitus, idrott och hälsa, påverkan, skola, undervisning. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet görs en presentation av studiens inriktning mot friluftsliv. 

1.1 Studiens inriktning mot friluftsliv 

Sverige är ett land med fantastiska möjligheter till friluftsliv. Vår vackra natur sträcker 

sig från norr till söder och har ett varierat utbud av friluftsaktiviteter. Här finns stora 

ytor, fantastiska vyer, vackra skogar, ängar, vatten och fjäll. Vi äger en natur som vi 

borde vara stolta över och framförallt bör ta till vara på. Att vistas i naturen kan vara en 

stor del av vardagen för somliga medan andra kanske inte har intresse eller möjlighet att 

ta del av den. Det personliga behovet varierar tillsammans med det geografiska läget 

som en bidragande faktor till vad som erbjuds i form av aktiviteter. Många av våra 

intressen skapas under uppväxten genom uppfostran, utbildning och socialt umgänge.
1
 

Barn och ungdomar kommer till skolan med olika bakgrund och erfarenheter. Eftersom 

förutsättningarna skiljer sig mellan eleverna bör skolan erbjuda det som inte får 

upplevas i hemmet. Skolan har följaktligen en möjlighet att påverka och möjliggöra 

intresse hos barn och ungdomar till att vistas i utemiljö. Det råder ingen tvekan om att 

rörelse och fysisk aktivitet är friskfaktorer och att barn med tillgång till en grön och 

varierad utemiljö är friskare och utvecklar en bättre koncentrationsförmåga än barn i 

konstgjorda och mindre stimulerande utomhusmiljöer.
2
 

I grundskolan får eleverna mer eller mindre ta del av friluftsliv, främst i ämnet idrott 

och hälsa, vilket räknas till ett av tre huvudmål i det centrala innehållet i den nationella 

kursplanen. Tolkningar och definitioner av kursplanen kan dock skilja sig bundet till 

skolans och den ansvarige lärarens syn på ämnet. I Lgr 11 lyder syftet med 

undervisningen i friluftsliv och utevistelse enligt följande: 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och 

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

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

säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i 

nödsituationer.
3
 

Friluftsliv kan betraktas som en intressant och värdefull fråga att lyfta fram i dagens 

skolundervisning, i avseende till de gynnsamma effekter som påvisas i ett flertal 

forskningsrapporter. Anders Szczepanski, professor i utomhuspedagogik vid Linköpings 

Universitet, hävdar i en rapport att en större del av skolans undervisning bör bedrivas i 

utomhusmiljö. Vistelse i utemiljö har positiv påverkan på både välbefinnande och hälsa, 

vilket i sin tur skulle kunna bidra till en ökad studiemotivation bland eleverna. 

Visits to natural and cultural areas result in people being more satisfied with their leisure 

time and functioning better in the workplace. Nature relieves stress, concentration 

improves, spontaneous observation increases, we become more alert, calmer, less 

disposed to conflict and clearly healthier when we restabish the connection with the 

physical environment. The influence of our evolutionary heritage, the so-called biophilia 

hypothesis, is perhaps one of the causes of these physical reactions. 
4
 

                                                 

1
 Brügge, Glantz & Sandell (2011), 24. 

2
 Szczepanski (2006), 6. 

3
 Skolverket (2011)  

4
 Szczepanski (2006), 2, 8.  
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I idrottslärarutbildningen tillägnas friluftsliv ett stort värde, vilket kan intygas med 

aktiviteter som skridskoåkning, längdskidåkning, turskidåkning, alpinskidåkning, 

fjällvandring, paddling, lägerverksamhet, tältning och orientering. En omfattande 

utbildning som väcker tankar kring hur blivande idrottslärare med framgång ska kunna 

tillämpa dessa friluftskunskaper i den kommande yrkesrollen. Grunder till engagemang 

i skolundervisningen finns om vi ser till friluftsutbildningen, men utöver idrottslärarens 

personliga intressen och erfarenheter vill vi även undersöka de yttre faktorernas 

påverkan på undervisningens innehåll. Vilka förutsättningar och begränsningar är 

avgörande för undervisningens innehåll i friluftsliv och utevistelse? 
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 2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar undervisningens innehåll i 

momentet friluftsliv och utevistelse som ingår i skolämnet idrott och hälsa. Med faktorer 

menas idrottslärarens habitus, den egna definition av friluftsliv samt de förutsättningar 

och begränsningar som finns i skolan.  

2.1 Frågeställningar 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar utformats: 

 Vad har lärare inom idrott och hälsa för erfarenheter av friluftsliv? 

 Hur definierar lärare inom idrott och hälsa friluftsliv? 

 Hur bedrivs undervisningen i friluftsliv och utevistelse i ämnet idrott och hälsa? 

 Vilka förutsättningar finns till att bedriva friluftsliv i skolan? 

 Vilka hinder begränsar undervisningen i friluftsliv och utevistelse?  
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3 Forskningsläge 
Med sökningar inom fältet friluftsliv, skola och idrott och hälsa har återkommande 

namn varit källor till den forskning som bedrivs i dagsläget. 

Lars-Magnus Engström är en stor svensk idrottsforskare. Han är professor i 

beteendevetenskaplig idrottsforskning med särskild inriktning mot idrottspedagogik. 

Engström har under många år studerat idrotts- och motionsvanor hos den svenska 

befolkningen. I Smak för motion presenterar Engström sin nästan 40 år långa 

uppföljningsstudie av cirka 2000 flickor och pojkar från tonåren till medelåldern. Där 

presenteras motionsutövning som ett uttryck för en livsstil, relaterad till ålder, klass och 

kön, och inte minst till erfarenheter från ungdomsåren. Engström säger att valet att ägna 

sig åt motion, liksom smaken för olika aktivitetsformer, är tydliga markörer för social 

position.
5
 I Engströms artikel Barns och ungdomars idrottsvanor i förändring förs 

diskussion kring hur idrottsligt aktiva barn och ungdomar är i dagens svenska samhälle. 

Engström konstaterar att barns intressen och behov måste vara vägledande. Det främsta 

syftet bör vara att stärka barnens självförtroende och utveckla en positiv inställning till 

fysisk träning. Han menar att detta är en särskild utmaning för skolan, dit alla barn 

kommer oavsett intresse och talang, men också för idrottsrörelsen som majoriteten av 

alla barn har långvarig kontakt med under sin uppväxt. En alltför kontrollerad och 

sträng träning, som hårt driven tävlingsverksamhet, kan motverka sitt syfte.
6
 

Erik Backman är forskare och lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 

och bedriver mycket forskning inom områdena friluftsliv, skolämnet idrott och hälsa 

och idrottslärarutbildningen. Backman är den forskare som gjort mest forskning inom 

fältet friluftsliv och studerat områden som påminner om denna studie. Backman har 

bland annat granskat vad som styr undervisningen i friluftsliv, What controls the 

teaching of friluftsliv?(…), och kommit fram till att tid, utrustning, ekonomiska resurser, 

gruppkonstellation, skolans läge samt otydliga läroplaner har inflytande på 

undervisningen.
7
 I avhandlingen Friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa – ett bidrag till 

mer integrering i skolan? konstateras att skolans fysiska och organisatoriska ramar 

begränsar möjligheterna att undervisa i friluftsliv. Främst framhölls undervisningstid, 

gruppstorlek, närhet till naturen samt bristande utrustning och finansiella resurser som 

begränsande faktorer.
8
 Backman har även i avhandlingen What is valued in friluftsliv 

within PE teacher education? (…) analyserat värderingar i friluftsliv inom 

lärarutbildningen kopplat till Pierre Bourdieus teorier. Backmans intryck var att 

exklusivt friluftsliv verkar vara särskilt värdefullt inom idrottslärarutbildningen men att 

det är det ordinära friluftslivet som tillämpas i yrkesrollen.
9
  

Det vi vill undersöka i denna studie, (…) påverkan till undervisningens innehåll i 

friluftsliv, tycks vara ett relativt utforskat fält och främst av Erik Backman. Backman 

har dock studerat tidigare läroplaner och den nya läroplanen Lgr 11 tycks hittills inte 

vara tillräckligt utforskad. Vi anser att området bör utforskas vidare på grund av 

friluftslivets värde. Vi vill genom denna studie lyfta fram friluftsliv som något 

värdefullt i skolan. I idrottslärarutbildningen skapas denna förståelse genom ”ordinära” 

                                                 

5
 Engström (2010) 

6
 Engström (2004) 

7
 Backman, E. (2011b) 

8
 Backman, E. (2008a) 

9
 Backman, E. (2008b) 
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och ”exklusiva” aktiviteter 
10

, vilket idrottslärarna sedan kan välja att ta med sig i den 

kommande yrkesrollen och den undervisning de framöver ska bedriva. Men hur ser det 

ut utanför idrottsämnet? Har den övriga organisationen denna förståelse för friluftsliv? 

Enligt Backman tycks organisation vara en av de största begränsningarna till att bedriva 

friluftsundervisning. Är dessutom föräldrar och övriga vuxna upplysta om friluftslivets 

värde? Barn mår bra av att vara ute i naturen och eftersom friluftsliv och utevistelse tar 

så pass stor plats i läroplanen anser vi att friluftsliv är ett viktigt område att göra studier 

inom.  

 

 

  

                                                 

10
 Hänvisning sida 15. 
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4 Bakgrund till studien  
Detta kapitel inleds med en historisk tillbakablick i friluftslivets historia.  Därefter 

definieras begreppen friluftsliv, friluftspedagogik, friluftsliv i skolan, friluftsaktiviteter 

och friluftsdagar. Tillika görs en förankring till styrdokumenten samt det som lyfts fram 

i läroplanen Lgr 11 om friluftsliv och utevistelse. 

4.1 Friluftslivets historia  

Här görs en historisk genomgång av friluftsliv i Europa och Sverige samt en 

presentation av allemansrätten och dess innebörd.  

 

4.1.1 Europa 

Gröna vågen – första 

Med en tillbakablick till 1700-talet omtalas ”naturromantiken” som begynnelsen till 

friluftslivets historia. Tidigare hade naturen varit en främmande och otäck plats, men nu 

uppmanades istället människan att låta känslan agera och använda naturen som en plats 

för aktivering och återhämtning. Romantikerna förverkligade sina idéer praktiskt genom 

att konstruera parker och badhus. Här skulle människan få möjlighet att koppla av i 

både kropp och själ och eftersträva den känsla som påstods vara kärnan i tillvaron. Ett 

försök att sprida en vandrarkultur gjordes också, men kom endast till fördel hos en 

mindre samhällsgrupp av mer privilegierat anseende. Pedagogen Jean-Jacques 

Rousseau, gymnastikens grundare Johann Christoph Friedrich Guths Muts och 

botanikern Carl von Linné var viktiga personligheter under denna tidsperiod, vilka alla 

på sitt eget sätt försökte sprida intresse för naturen.
11

 

 

Gröna vågen – andra 

Vid 1900-talets sekelskifte kom ett intresse för den vilda naturen formulerad av 

konstnärer, författare och upptäcktsresande. I och med urbaniseringens och 

industrialiseringens utveckling infann sig möjligheter till mer fritid, vilket kom att 

utnyttjas alltmer bland befolkningen. Friluftsliv, turism och rekreation inrättades under 

denna period som viktiga ekonomiska frågor inom politiken, samtidigt som 

föreningslivet fick sitt genombrott och bildade lokala föreningar med friluftsaktiviteter. 

Skidåkning, skridskoåkning, cykling och orientering var aktiviteter som senare övergick 

till rena idrottsföreningar i takt med mognaden mot att bli tävlingsidrotter.
12

 

 

Gröna vågen – tredje  

Under 1970-talet exploderade samhället med miljö- och naturfrågor som berörde alla 

plan i samhället. Miljörörelser bildades och engagemanget var större än någonsin inom 

politik och media. Det fördes debatter kring en samhällsförändring för att kunna gå i 

riktning mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle. De största friluftsorganisationerna, 

Friluftsfrämjandet (tidigare Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige) och 

Svenska Turistföreningen, bedrev friluftsliv som en pedagogisk metod för att påverka 

människans förhållande till naturen och skapa miljömedvetenhet. I samband med det 

                                                 

11
 Backman, Larsson & Redelius (2004), 174-175. 

12
 Backman. m.fl. (2004), 174-175. 
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ökade miljö- och naturintresset har media under åren bidragit till en ökad differentiering 

inom området, där nya inriktningar har skapats genom mode och nyskapande trender. 
13

 

 

4.1.2 Sverige 

Friluftslivets historia i Sverige är dryga hundra år gammal. Från dess begynnelse i slutet 

av 1800-talet utfördes friluftsaktiviteter av mer välbärgat folk i form av “alpinism” och 

“stärkande friluftsliv”. Svenska Turistföreningen bildades 1885 med orden “känn ditt 

land” som ett slags uppmaningens ord till allmänheten. 1892 bildades Föreningen för 

skidlöpningens främjande, nuvarande Friluftsfrämjandet, och lyfte fram skidåkning som 

något genuint nordiskt och mycket värdefullt. Dessa har kommit att bli två av idag 

Sveriges ledande organisationer som bedriver natur- och friluftsverksamhet. Under de 

första decennierna av 1900-talet karaktäriserades Friluftsfrämjandet av den borgerliga 

överklassen och verksamheten bestod till största del av organiserade skidtävlingar. 

Något de på senare år tog avstånd ifrån och istället utvecklade sin verksamhet till en 

folkrörelse för friluftsliv. Från 1900-talets början och fram till idag har de svenska 

friluftsorganisationerna använt friluftsliv som medel för att fostra människan i allt från 

nationalism till värnande om natur och miljö. Friluftsfrämjandet har under åren 

tillsammans med det Svenska Scoutförbundet varit betydelsefulla organisationer 

gällande naturvårdsarbete och ungdomsfostran. Efter 1900-talets mitt expanderade 

intresse och engagemang för miljö- och naturfrågor samtidigt som många nya 

miljörörelser bildades för att förverkliga ett ekologiskt hållbart samhälle.
14

 

Idag betraktas friluftslivet som en väg till god hälsa och ett sätt för att öka medvetandet 

om vår natur. Friluftslivet har dock moderniserats genom nyskapande trender. 

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring beskriver att “outdoorindustrin” 

expanderat kraftigt. Idag är friluftsliv mer nischat där utrustning fordrar både mode och 

ekonomi. Svensken lägger mer pengar än någonsin på aktiviteter, kläder och 

utrustning.
15

 Intresset för nya sporter har vuxit de senaste decennierna, specifikt bland 

gruppen ungdomar och unga vuxna. Spontana aktivitetsformer skapades från början 

utanför idrottsrörelsen och föreningslivet, men aktiviteterna har kommit att bli 

sportifierade med tiden, se till aktiviteter som exempelvis innebandy och mountainbike. 

Äventyrssporter (klättring, forspaddling, offpisteskidåkning) och trendsporter 

(brädåkning, parkour), som också står utanför idrottsrörelsen, har vuxit i popularitet och 

fångat intresse hos många ungdomar och unga vuxna.  Engström för resonemang kring 

hur varje individ är utrustad med en känsla för vad som är passande, intressant och 

smakfullt beroende av omgivande miljö, privata situationer och individens 

dispositioner. En handling är resultatet av människans vilja och förmåga relaterat till 

habitus och de omständigheter som finns runt omkring. Det finns en gråzon i 

gränslandet mellan idrott och friluftsliv eftersom det tycks bli allt fler utövare inom 

äventyrliga och trendiga aktiviteter. De nya friluftsaktiviteterna resulterar även i 

problem kring människans syn på landskapet, då många av dessa äventyrare försöker 

dominera och behärska naturen istället för att anpassa sig efter den.
16

 

                                                 

13
 Ibid, 174-175. 

14
 Almstedt (1998), 43. Backman. m.fl. (2004), 174-175. Sandell & Sörlin (2008), 12-13, 27-28.  

15
 Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring (2013)  

16
 Engström (2010), 34-35, 42. Sandell, Arnegård & Backman (2011), 71, 74. 
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Allemansrätten 

Vi har något i Sverige som kallas allemansrätten, en unik möjlighet för oss alla att 

kunna röra oss fritt i naturen. Med allemansrätten kommer även ett stort ansvar för natur 

och djurliv och det ingår att kunna visa hänsyn mot markägare och andra besökare.
17

 

Kunskapen om allemansrätten är en rättighet att bli upplyst om som barn och ungdom, 

för att både kunna förstå och ta del av dess värde i nutid som framtid. Det handlar delvis 

om naturens positiva hälsoeffekter, men även om ett värdegrundsarbete och ett ökat 

ansvarstagande för natur och miljö. Att lära sig om allemansrätten kan ses som en lokal 

inramning av friluftsliv som är utmärkande för Sverige, men något som är en brist i 

internationell undervisning. Friluftsliv i grundskolan är oftast kopplat till fysisk 

aktivitet, där orientering, skidåkning och andra sporter representerar friluftslivet i 

undervisningen. Det naturupplevelsebaserade friluftslivet får mindre utrymme och det 

pratas sällan om naturmöten, miljöperspektiv eller hållbar utveckling i kursplanerna.
18

 

Om vi låter barnen bli bekanta med allemansrätten och ger dem möjlighet att förstå att 

vi är en del av naturen, skriver Lagerholm i Ekologi och miljö – Hur man får barn att 

förstå, att det skulle kunna bidra till en bättre miljö i framtiden.
19

 Rättigheter och 

skyldigheter i naturen enligt allemansrätten står med som ett kunskapskrav i ämnet 

idrott och hälsa för årskurs 4-9.
20

 

 

4.2 Friluftsliv 

Definition 

I Skandinavien under 1900-talet har det bedrivits ett flertal diskussioner kring den mest 

berättigade definitionen av friluftsliv och vem som är i stånd till att ge upprättelse till 

denna. Erik Backman beskriver situationen som en fråga om makt, dominans och 

ockupation.
21

 Med en lång friluftshistoria bakom sig har norsk forskning kommit att få 

en företrädesrätt när det gäller att definiera begreppet. Den norska regeringens officiella 

definition angavs för mer än tre decennier sedan och fastställde att Friluftsliv means 

living and physical activity in open air during leisure time with the purpose of 

environmental changes and obtaining experiences of nature.
22

 

Med ett försök att hitta svenska tolkningar av friluftsliv har det framgått att forskare och 

övriga parter inte har någon konsensus av begreppets innebörd. Definitioner av 

friluftsliv har varierat under årens lopp beroende på den aktör som berört området. Den 

mest debatterade frågan har varit friluftsliv i skolan och definitionen av friluftsliv i 

styrdokumenten. I den statliga rapporten 1969 fastslogs idrott och friluftsliv som en 

gemensam nämnare. Från friluftsrörelsen fanns det dock starka invändningar mot att 

förknippas med idrottsrörelsen och främst att ge avtryck av att bedriva 

tävlingsverksamhet. Friluftsfrämjandet tydliggjorde där med en egen definition av 

friluftsliv. Från att ha lytt enligt följande; Alla de tävlingsmässiga och andra fysiska 

aktiviteter, som människorna utför för att uppnå ett visst resultat eller få motion och 

fysisk aktiv rekreation, omformulerades preciseringen till att friluftsliv är att utnyttja 

                                                 

17
 Naturvårdsverket (2013a). Naturvårdsverket (2013b), 1-5. 

18
 Backman, E. (2008a), 4-5. NCFF (2012).   

19
 Lagerholm (1989), 6. 

20
 Skolverket (2011)  

21
 Backman, E. (2010a), 4. 

22
 Ibid, 5. 
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naturen för rekreation och avkoppling.
23

 En definition som på senare år har 

omdefinierats, eftersom Friluftsfrämjandets avsikt inte är att inspirera människan till att 

exploatera naturen för sina egna syften, utan att (…) vistas i naturen på ett sådant sätt 

att det ger naturupplevelser, rekreation och motion.
24

 

Kulturdepartementet har formulerat den som idag betraktas som den officiella svenska 

definitionen av friluftsliv. Staten har genom Friluftsgruppen uttryckligen försökt 

särskilja friluftsrörelsen från idrottsrörelsen genom att i ord tydliggöra att 

med friluftsliv avses vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.
25

  

Idag tycks friluftslivet präglas som egen genre bland främjandeorganisationer, statliga 

myndigheter, högskolor och forskare inom området. En motståndare till detta är dock 

idrottsrörelsen som lämnar sin definition för fri tolkning; Idrott är fysisk aktivitet som vi 

utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
26

  

Möjligtvis finns det aktiviteter som befinner sig i gränslandet mellan friluftsliv och 

idrott, vilka då även kan bli svåra att åtskilja. Johan Öhman, forskare och lärare vid 

Örebro universitet, avser att det i denna aspekt går att skilja mellan friluftsaktiviteter 

och friluftsliv. Med friluftsaktiviteter avser jag fysiska aktiviteter som lekar, spel och 

övningar av idrottskaraktär som bedrivs ute i naturen. Med friluftsliv avser jag 

aktiviteter som innebär att man lever i naturen.
27

  

Stephan Svenning, lärare vid Örebro universitet, är också inne på samma linje och 

menar att det är viktigt att särskilja de två begreppen eftersom de ofta blandas ihop i 

skolan. Om de nämns som gemensam nämnare blir det svårt att bedöma vilket inre 

värde verksamheten har i avseende. Professor Lars-Magnus Engström talar om 

meningsskapande praktiker, det vill säga det i utövandet som skapar mening för 

individen. Alla människor har skilda motiv för vad som symboliserar en aktivitet och 

definitioner mellan idrott och friluftsliv kan där med skilja sig beroende på vem frågan 

ställs till.
28

 I vissa specifika sammanhang kan det finnas behov av allmänna definitioner, 

men då friluftsliv kan ha olika betydelse för olika individer finns också svårigheter till 

att försöka definiera begreppet.
29

 För att ge ett exempel används cykel som aktivitet, då 

cykel i ett fall används som konditionsträning längs landsväg och i ett annat fall avnjuts 

i skogen för att ta del av det vackra vädret.
30

  

 

Värde  

Mer kunskap om natur- och friluftsliv skulle kunna bidra till en ökad förståelse för 

naturens nytta för människan samt öppna upp ett större forum om varför, var och hur 

naturen ska skyddas. Fler människor skulle med sannolikhet dra nytta av denna 

                                                 

23
 Backman m.fl. (2004), 175-176. Lindroth (2011), 13. 

24
 Backman m.fl. (2004), 176. 

25
 Statens folkhälsoinstitut (2013)  

26
 Backman m.fl. (2004), 176. 

27
 Ibid, 176. 

28
 Ibid, 177. 

29
 Backman, E. (2010a), 4. 

30
 Backman m.fl. (2004), 177.  
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kostnadsfria, biverkningsfria och ständigt tillgängliga möjlighet till att hämta kraft i 

vardagslivet.
31

 

Människan har alltid haft en nära kontakt med naturen, men den har förändrats något 

genom åren. En stor omställning kom i och med industrialiseringen och uppbyggnaden 

av större samhällen. Många lämnade gårdarna på landsbygden för att flytta in till 

städerna och det blev vanligt att utomhusarbete ersattes med jobb i inomhusmiljö. Ett 

större avstånd skapades där med till naturen och att vistas utomhus var inte längre en 

självklarhet. Att vara i naturen gör att vi känner harmoni eftersom vi från början inte är 

gjorda för att bo i stadsmiljö. Genom friluftsliv kan vi närma oss existentiella frågor då 

vi får tid till stillhet och reflektion. Naturen är en plats där vi inte behöver känna press 

eller krav på oss själva och med denna tillgång i vardagen gör att det blir enklare att 

finna balans i livet.
32

 Psykologen Harold Searles hävdar att vi människor har 

grundläggande behov av en relation med naturen, eftersom naturen samspelar med oss 

på en existentiell nivå. Professor Patrik Grahn har byggt vidare på Searles teorier och 

anser att naturen är betydelsefull för vår identitet och ”jag uppfattning”. Platser i naturen 

upplevs med våra känslor och sinnen och skänker oss en bekräftelse på en existentiell 

nivå och blir på så sätt betydelsefulla för vår hälsa.
33

  

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor 

betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om 

idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. 
34

 

Det finns mycket som pekar på att det finns en evolutionär grund till våra positiva 

upplevelser av naturen. Vi upplever harmoni när vi får vara i sådan miljö vi rent 

biologiskt sätt är skapade för. Det ska dock kommas ihåg att olika människor har lärt sig 

att uppleva olika saker i naturen, med hänsyn till våra olika kulturella bakgrunder och 

biologiska förutsättningar. För en del kan friluftsliv vara ett livsnödvändigt andrum 

förenat med meningsfullhet och harmoni, och för andra kanske det endast associeras 

med något kallt, myggigt och blött.
35

 

 

Habitus  

Habitus inom sociologi bygger på samlade sociala erfarenheter av det som individen 

förenar i samspelet med sin omgivning.
36

 Habitusbegreppet vidareutvecklades främst av 

teoretikern och forskaren Pierre Bourdieu och hans teori står ofta som utgångspunkt i ett 

flertal analyser i dagens forskning inom området. Lars-Magnus Engström, Erik 

Backman och Mats Trondman är tre forskare som återger Bourdieus teorier i sina 

vetenskapliga skrifter inom fältet idrott och hälsa, friluftsliv och barn och ungdom.  

Engström redogör bland annat för hur livsvillkor och kontextuella faktorer både kan 

möjliggöra och förhindra deltagandet i aktiviteter.
37

  

                                                 

31
 Naturvårdsverket (2006), 11. 

32
 Brügge m.fl. (2011), 9-10, 200, 208.  

33
 Ottoson, Lundqvist & Johnson (2011), 104. 

34
 Skolverket (2011)  

35
 Brügge m.fl. (2011), 200. 

36
 Engström (2010), 44. 

37
 Ibid, 42. 
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Teorin utgår från att de som har likadan uppväxt med största sannolikhet utvecklar 

samma typ av livsstil i framtiden.
38

 Under de första uppväxtåren formas vårt habitus och 

det är då vi är som mest formbara och mottagliga för intryck. När vi blir äldre börjar vi 

ge form åt en egen individuellt formad habitus, vilket även går att avläsa på grupp- eller 

klassnivå. Här går det att se att människor har liknande livsmiljöer, gemensamma 

förhållningssätt och livserfarenheter. I vuxen ålder är de val vi gör mycket starkt 

anknutna till hur verkligenheten har format oss utifrån yttre förhållanden i relation till 

livsstil, smak och handlingsmönster. Habitus kan då vara svår men inte omöjlig att 

förändra. I vuxen ålder kan livsstilen omskapas om det finns en distans mellan habitus 

och den sociala omgivningen.
39

  

Det är angeläget att poängtera att habitus inte har något med genetik och arv att göra 

utan bör ses som en effekt av ett tillägnelsearbete och en lärprocess. Backman gör en 

egen tolkning av Bourdieus teori och menar att människan (…) lär sig att tycka om att 

vistas i skog och mark och att uppskatta naturen. Att tycka att skärgården eller ett fjäll 

är vackert är inget vissa föds med och andra inte, utan blir istället en del av ens habitus 

när vi upprepade gånger får höra att naturen är vacker samtidigt som vi vistas i den.
40

 

Engström har i en studie om vuxna människors motionsvanor kunnat påvisa att smaken 

för idrott och sport är relaterad till vår sociala position. Människans valmöjligheter 

begränsas och styrs av den kulturella och sociala miljö vi växer upp i och den vi i 

dagsläget tillhör.
41

 

 

Argument  

Vistelse i naturen har länge bedömts som hälsosamt för barn och ungdomar. Jean-

Jacques Rousseau förklarade redan i slutet av 1700-talet att barn har ett naturligt 

rörelsemönster och lär sig bäst genom upplevelser av verkligheten. Rousseau betraktade 

naturen som en idealistisk plats för unga människor till att fostras mot att bli tänkande, 

fria och självständiga individer.
42

 

Den förändringstakt som förekommer i dagens moderna samhälle påverkar starkt barn 

och ungdomars livssituation och levnadsvanor. Krav på hur de unga ska anpassa sig och 

fungera i det moderna samhället alstras dagligen av den omgivande miljön. Det handlar 

om att eftersträva och förverkliga ideal och i denna tävlan mot andra, som ofta handlar 

om prestation och uppmärksamhet, landar många i en konflikt med sig själva som 

kommer i uttryck i en existentiell ovisshet. Det är vanligt att man börjar ifrågasätta sig 

själv och de egna livsprojekten. Med ständig uppvaktning av underhållningsindustrin, 

media och reklam är dagens ungdomar köpstarka konsumenter. Denna strävan efter att 

vara ständigt uppdaterad och att inneha en hög materiell standard tar mycket tid från 

ungas liv. Eftersom de flesta av dagens barn i Sverige växer upp i en osinnlig stadsmiljö 

är det vuxnas ansvar att ge barnen kunskaper och upplevelser som innehåller alternativa 

livsvärden. För att bredda barns och ungdomars värld behövs verkliga intryck som går 

genom den egna kroppen och inte enbart som konstlade upplevelser via dator och tv.
43

 

                                                 

38
 Bourdieu (1984), 170. Engström (2010), 46. 

39
 Engström (2010), 44. Jönsson, Trondman, Arnman, Palme (1993), 25. 

40 Backman, E. (2004), 21. 
41

 Engström (2010), 48. 
42

 Brügge m.fl. (2010), 199.  
43
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Friluftsliv har stor betydelse för oss. Argument för att vi skall ägna oss åt friluftsliv 

saknas inte, men vi behöver bli fler som känner till och använder dem.
44

 

Det finns ett flertal argument till att bedriva friluftslivundervisning i skolan. Det som 

först och främst bör nämnas är de positiva effekter som uppstår då vi befinner oss i en 

mindre stressad miljö. Vår inlärning fungerar bättre i naturen och det blir lättare att 

minnas eftersom flera sinnen kommer till användning samtidigt. Naturens positiva 

inflytande på barn kan poängteras med en bättre koncentrationsförmåga, lägre 

sjukfrånvaro och en bättre motorisk utveckling.
45

 Vilket alla är starka argument till 

varför det är värdefullt med en satsning på friluftsundervisning i skolan. Olika 

aktiviteter i skog och mark har positivt inflytande på den fysiska hälsan, där 

konditionen, muskelstyrkan och motoriken förbättras. Dagisbarn som vistas och leker i 

naturen visas få en fördelaktig motorisk utveckling till skillnad från de som leker i 

konstruerade lekmiljöer.
46

  

Lars-Magnus Engström framför en allsidig motorisk kompetens som en förutsättning 

för att på fritiden och i framtiden kunna delta i lek, idrott, motion och friluftsliv. Han 

framhäver dessutom professionellt utbildade pedagoger som ett krav för att kunna 

utveckla dessa färdigheter hos barn. De möjligheter skolan idag erbjuder i form av 

färdighetsövningar och fysiska aktiviteter måste breddas och fördjupas 

kunskapsmässigt. Framförallt handlar det om motoriska grundfärdigheter och 

grundläggande kunskaper och förmågor för att aktivt kunna delta i skilda motionsformer 

och friluftsaktiviteter. Exempelvis innefattar det nödvändiga förutsättningar för att 

kunna simma, åka skidor, åka skridskor samt att kunna orientera sig i okänd terräng.
47

  

Med friluftsliv avses vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.
48

 

Det är viktigt att betona att friluftsliv handlar om aktiviteter utan krav på tävling eller 

prestation. Det handlar mer om en existentiell dimension än en konditionskrävande 

funktion. Möjligheten till att lära känna sig själv, skapa meningsfullhet och få 

perspektiv på livet är syftet med friluftslivet och man skulle kunna säga att den ökade 

livskvalitet som framträder är den främsta betydelsen för barns och ungdomars hälsa.
49

  

Genom friluftsliv finns också möjligheten att uppleva naturen tillsammans. Samvaro 

och gemenskap är viktiga komponenter för att skapa trygghet i en grupp. Låt oss säga i 

syfte att skapa gemenskap i en klass är friluftsliv en bra metod för att svetsa samman 

eleverna. Alla får genom friluftslivet lära sig ta hänsyn och att hjälpa varandra. Det 

handlar om att göra saker tillsammans genom kommunikation, om det så sker genom 

lek, slöjd, matlagning eller att skapa en lägerplats tillsammans.
50

 

Med utomhuspedagogik finns möjligheter att levandegöra läroplanernas syften. Som ett 

komplement till det lärande som sker i klassrummet (oavsett ämne) är 

utomhuspedagogiken ett utomordentligt redskap, dels för att kunna tillgodose kroppens 

behov av rörelse och dels för att kunna stimulera det intellektuella tänkandet. Förutom 
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kunskapsinhämtning genom att uppleva uterummet finns även möjligheter för de vuxna 

att lägga grunden till ett friluftsliv för eleverna.
51

  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgågen grundskola har fått kunskaper om 

förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling.
52

 

Att friluftsliv ger insikter om naturen visar den hittills mest omfattande undersökningen 

om friluftslivet i Sverige, verkställt av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 

(2008). En stor del av den svenska befolkningen får ökade insikter om samspelet i 

naturen och en känsla av att själva vara en del av den när de vistas i den. De tre 

viktigaste motiven för att ägna sig åt aktiviteter i naturen är att utöva fysisk aktivitet, 

uppleva avkoppling samt att vara nära naturen.
53

  

Genom att bedriva utomhuspedagogik erhålls positiva effekter i form av en bättre 

koncentrationsförmåga, mindre sjukfrånvaro, bättre motorik och sänkta kortisolnivåer. 

Det bidrar även till att eleverna får upplevelser som kan leda till fortsatt intresse för 

natur, friluftsliv och miljö, vilket är betydelsefullt för vår samhällsutveckling.
54

 

 

4.3 Friluftspedagogik 

Att skilja mellan friluftspedagogik och utomhuspedagogik är meningsfullt med syfte till 

studiens inriktning mot det specifika friluftslivet. Vad som går att konstatera är att 

utomhuspedagogik knappt existerar utanför skola eller organisationer, medan friluftsliv 

finns som ett allmänt fenomen i samhället. Utomhuspedagogiken fokuserar på lärandet, 

medan friluftslivet handlar om en slags fostran med egen kulturtradition. I utförandet av 

friluftsliv finns ofta bestämda normer och värden som används i pedagogiska 

sammanhang. Det handlar främst om att utveckla en personlig relation till naturen 

utifrån de egna upplevelserna, där helhetsupplevelsen är kopplad till människans 

estetiska och emotionella sidor.
55

  

Brügge med flera presenterar tre friluftsstilar, där respektive friluftstil framställer 

naturen ur olika perspektiv. Dessa friluftsstilar är alla av både positiv och negativ 

karaktär beroende på pedagogens mål och avsikt med undervisningen.
56

 

 

Dominans-stilen 

Dominans-stilen sätter aktiviteten i centrum och naturen ses som ett område som är 

uppbyggt för att kunna utöva olika friluftsaktiviteter. Om landskapet inte erbjuder det 

som efterfrågas så byggs landskapet upp eller görs om, allt för att behaga turismen. 

Äventyrsbad, klätterväggar och inomhusskidåkning är exempel på uppbyggda landskap. 

Här är vi långt ifrån vad de flesta kallar ”friluftsliv”. Aktiviteter inom dominans-stilen 

är lätt att göra attraktiva och lätt att annonsera i media. Nackdelar med denna stil är att 

det kan vara svårt att finna nära kontakt med naturen och att du som pedagog måste 
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tänka nytt för att hålla eleverna intresserade.
57

  

 

Aktiva anpassnings-stilen 

Den aktiva anpassnings-stilen innebär att man rättar sig efter naturen samtidigt som man 

är aktiv, vilket inkluderar att man både nyttjar och förändrar naturen. Landskapet ses 

som en hembygd där man anpassar sig efter den lokala omgivningen. Man nyttjar och 

tar till vara det som finns i närområdet och det kan innefatta allt ifrån naturbruk till 

frilufts- och naturupplevelser Exempel på aktiviteter genom den aktiva anpassnings-

stilen är jakt, fiske, och hantverk.
58

  

Passiva anpassnings-stilen 

Den passiva anpassnings-stilen rättar sig efter det lokala landskapet men här ska man 

undvika att påverka den. Naturen fungerar som ett museum där vi får se och uppleva 

men utan att påverka den. Ett exempel på en sådan plats är de nationalparker som finns. 

Att ta med sig fika och sitta ute i naturen är en aktivitet som man kan genomföra med 

denna stil. Positivt med denna form av friluftsliv, för att involvera skolklasser, är att den 

oftast inte kräver något tillstånd från markägarna och att den ingår i allemansrätten. 

Negativt är att den kan ses som passiv och tråkig då det kan bli lite aktivitet.
59

 

 

4.4 Friluftsliv i skolan 

Trots att friluftsliv sedan länge är ett högt värderat utbildningsinslag inom kursplanen 

för skolämnet idrott och hälsa så märks inte det i undervisningen. Idrottslärare tycker att 

skolans fysiska och organisatoriska ramar gör det svårt att undervisa i friluftsliv.
60

 

Att vara fysiskt aktiv och delta idrottslig verksamhet måste ses som en rättighet för alla 

barn. Enligt min uppfattning är skolan den absolut viktigaste och självklara miljön för 

påverkan. Dit kommer alla barn.
61

 

Engström konstaterar i sin studie Barn och ungdomars idrottsvanor i förändring att 

valet att ägna sig åt idrott som barn verkar ha en större koppling till föräldrars 

engagemang, ekonomi, omgivande miljö och habitus än till den idrottsliga talang barnet 

äger. Alla barn och ungdomar har idag inte samma förutsättningar och möjligheter till 

att delta i idrott och fysisk aktivitet. Den spontana leken och idrotten har minskat i 

omfattning eftersom vägen till fysisk aktivitet idag ofta går genom medlemskap i en 

idrottsförening. Ett medlemskap i en idrottsförening ska inte vara avgörande för barns 

och ungdomars väg till fysisk aktivitet. Därför bör alla barn erbjudas samma 

förutsättningar i skolan och få möjlighet till spontan lek och idrott under skoldagen.
62

  

I Erik Backmans avhandling i utbildningsvetenskap skriver han om de 

utbildningssociologiska villkoren bakom friluftsundervisningen i idrottsämnet. När 

Backman studerade de lokala kursplanerna, Lpo 94, såg han en genomgående trend för 
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beskrivningen om friluftsliv där orientering, allemansrätten och att kunna välja rätt 

kläder var typiska ordval. Det förekom i stort sett inga formuleringar om till exempel 

naturupplevelser, miljömedvetenhet, hälsa och det svenska kulturlandskapet. Intrycket 

Backman fick var att idrottslärarna inte ansåg det som en viktig del av 

friluftsundervisningen. Vid intervjuer med idrottslärarna visade det sig även att skolans 

fysiska och organisatoriska ramar ansågs som begräsningar till att undervisa i friluftsliv. 

Främst framhölls undervisningstid, gruppstorlek, närheten till naturen, bristande 

utrustning och finansiella resurser som begränsande faktorer. Den dominerande synen 

på friluftsliv bland de tillfrågade var något exklusivt som ska bedrivas långt borta, i en 

avlägsen natur, med viss typ av utrustning och som också ska kräva teknisk kunskap 

och kroppsliga färdigheter.
63

 I intervjuerna som Backman genomförde i What controls 

the teaching of friluftsliv?(…) återgavs också resonemang kring tid, utrustning, 

ekonomiska resurser, gruppkonstellation samt otydlighet i den nationella läroplanen. 

Backman menar att studien visar på att dessa faktorer tillsammans med skolans läge har 

inflytande på den pedagogiska kommunikationen. Han ger stöd i sin studie genom att 

denna idé också använts av Lundwall och Meckbach i en undersökning med 

idrottslärare som genomfördes 2008. Klasstimmar och tid på schemat läggs fram som 

faktorer som försvagar lärarnas kontroll av undervisning i friluftsliv.
64

  

Backman delar in friluftsliv i två kategorier, ordinärt friluftsliv och exklusivt friluftsliv, 

namngiva efter respondenternas uttalanden om ämnet i studien What is valued in 

friluftsliv within PE teatcher education?(…) Det ordinära friluftslivet är det som inte 

kräver så mycket, utan det kan räcka med att vistas utomhus i närmiljön och det krävs 

heller inga speciella förkunskaper. Det exklusiva friluftslivet är inte lika tillgängligt och 

ställer mer krav då det utövas på en speciell plats.  Det exklusiva friluftslivet utförs av 

de som har naturen tillgänglig, till exempel genom att bo på eller äga möjligheten att ta 

sig till landsbygden. Backmans intryck efter de genomförda intervjuerna var att det 

ordinära friluftslivet är lättast att tillämpa i idrottslärarnas yrkesroll, men att exklusivt 

friluftsliv är viktigt för att få den rätta känslan för friluftslivet. I denna studie framkom 

olika föreställningar om var friluftsliv ska bedrivas. Naturen nämns som både en 

förutsättning och tillgång för friluftsundervisning. Flertalet ansåg att friluftsliv skulle 

bedrivas långt bort från civilisationen i en orörd natur.
65

  

I studien Friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa – ett bidrag till mer integrering i 

skolan? diskuteras den tidigare läroplanen (Lpo 94) att vara otydlig gällande 

undervisningens innehåll i friluftsliv. Läraren lämnades utrymme till att tolka begrepp 

och mål på egen hand i läroplanen. Backman menar att lärarens tolkning av friluftsliv 

utifrån läroplanen har inverkan på undervisningens innehåll. Inom ämnet idrott och 

hälsa verkar det som att friluftsliv har en ganska svag klassificering då friluftsliv kan 

omvandlas till annat undervisningsinnehåll.
66

 Backman har i sin studie Friluftsliv: a 

contribution to equity and democracy in Swedish PE? (…) samlat in lokala kursplaner 

för ämnet idrott och hälsa och analyserat hur friluftsliv framställs i dessa. Resultatet 

ifrågasätter idrottslärarnas tolkningar av lärandemål och arbete med textdokument. 
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Friluftsliv verkar kunna ignoreras i idrottsundervisningen trots att friluftsliv är ett 

obligatoriskt mål i den nationella kursplanen.
67

  

I sin avhandling Swedish Physical Education – a Struggle of Values resonerar Backman 

om lärarnas tankar kring friluftsliv. Han återger orientering som exempel och menar att 

om orientering bara handlar om att snabbast möjligt ta sig runt en bana med kontroller, 

handlar det inte om friluftsliv utan snarare idrott utomhus. Om idrottsläraren istället 

arbetar ämnesöverskridande och tillsammans med andra ämneslärare bygger upp en 

orienteringsbana där skärmarna byts ut mot stationer med till exempel matlagning över 

öppen eld och miljö-, natur och kulturkunskap ingår, så har idrotten förvandlats till 

friluftsliv.
68

 

Skolundervisning i naturen bedrivs sannolikt i flera ämnen men i olika stor utsträckning. 

I kursplanen i biologi återges exempelvis begrepp som natur, miljö och utomhus som 

lärandemål, men friluftsliv finns i dagsläget endast som ett kunskapsmoment i 

läroplanen för ämnet idrott och hälsa (Lgr 11).
69

  

 

4.5 Förankring till styrdokumenten 

Skolorna runt om i landet har efter en tids förberedelser kommit i akt med att anpassa 

verksamheten efter den nya samlade läroplanen för grundskolan som trädde kraft under 

hösten 2012. Kursplanerna har en struktur i tre delar; syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav. Betygen delas in i skalan A-E, där A står för det högsta betyget och E är 

vad som krävs för att bli godkänd i ämnet. Följande är kunskapskrav i ämnet idrott och 

hälsa och vad som specifikt gäller för ett E inom friluftsliv och utevistelse: 
70

 

Årskurs 6 - Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss 

anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven 

med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. 

Årskurs 9 - Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till 

olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera 

sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. 

Det centrala innehållet beskriver innehållet i undervisningen och följande är vad som 

gäller för friluftsliv och utevistelse i idrottsämnet: 
71

 

  

                                                 

67
 Backman, E. (2011a), 269-285. 

68
 Stockholms universitet (2010). Backman, E. (2010b).   

69
 Sandell m.fl (2011), 67.  

70
 Skolverket (2011)  

71
 Ibid. 



     

 18 

 

Åk 1-3 Att orientera sig i 

närmiljön och 

enkla kartors 

uppbyggnad. 

Begrepp som 

beskriver 

rumsuppfattning. 

Lekar och rörelse i 

natur och utemiljö. 

Allemansrättens 

grunder. 

Säkerhet och 

hänsynstagande i 

samband med 

lekar, spel och vid 

natur och 

utevistelser. 

 

 

Åk 4-6 Att orientera i 

den närliggande 

natur och 

utemiljön med 

hjälp av kartor. 

Kartors 

uppbyggnad och 

symboler. 

Lekar och andra 

fysiska aktiviteter i 

skiftande natur och 

utemiljöer under olika 

årstider. 

Rättigheter och 

skyldigheter i 

naturen enligt 

allemansrätten. 

Säkerhet och 

hänsynstagande 

vid träning, lek, 

spel, idrott, natur 

och utevistelser. 

Badvett och 

säkerhet vid 

vatten vintertid. 

Hantering av 

nödsituationer vid 

vatten med 

hjälpredskap. 

Åk 7-9 Att orientera i 

okända miljöer 

med hjälp av 

kartor och andra 

hjälpmedel för 

positionering. 

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. 

 

Syfte med undervisning i friluftsliv och utevistelse 

Alla skolämnen har ett tydligt syfte med undervisningen med en förklaring om varför 

ämnet finns och vad kunskaperna i ämnet ska leda till.  Syftet i ämnet idrott och hälsa är 

att (…) eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt 

aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika 

slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som 

påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 

Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges 

kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.
72

 

Det centrala innehållet i idrott och hälsa är indelat i tre huvudområden; rörelse, hälsa 

och livsstil och friluftsliv och utevistelse. Varje huvudområde beskriver undervisningens 

innehåll mer ingående uppdelat efter årskurserna. Mer specifikt med inriktning mot 

undervisning i friluftsliv och utevistelse ska eleverna utveckla förmågan att vistas i 

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

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

risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i 

nödsituationer. 
73
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4.6 Friluftsdagar 

Med en tillbakablick i tidigare läroplaner var friluftdagar en obligatorisk del i skolan. År 

1955 skulle friluftsliv finnas med i undervisningen minst en och en halv timme varje 

vecka eller som tio till tolv heldagar per år. Läroplanen för 1962 och 1969 har liknande 

innehåll men i dessa fanns även en beskrivning för de aktiviteter som skulle ingå i 

undervisningen. Skidåkning och skridskoåkning var exempelvis obligatoriska aktiviteter 

under friluftsdagarna. 1980 fanns friluftsdagarna kvar i läroplanen men de obligatoriska 

aktiviteterna uteslöts. Denna läroplan stod sig i 14 år innan Lpo94 eliminerade 

friluftsdagarna från läroplanen. Ansvaret lämnades där med till den enskilda skolan att 

inskaffa speciella dagar för friluftsliv i undervisningen.
74

   

Undervisningen i friluftsliv verkar ha blivit mindre i och med att friluftsdagarna 

försvann från läroplanen Lpo94. I Lgr 11 finns inte längre friluftsdagar med som ett 

obligatoriskt moment. Friluftsliv och utevistelse utgör en stor del av ämnet idrott och 

hälsa men de enda aktiviteter som tydliggörs som ett obligatoriskt innehåll är 

orientering, allemansrätten och badvett. Övriga moment som lek, rörelse, spel, 

friluftsaktiviteter samt kulturella traditioner i samband med natur- och utevistelse är fri 

för tolkning.
75

  

Skillnaden mellan en idrottsdag och en friluftsdag är värdefull att diskutera med 

bemärkelse av friluftsliv som värde i skolundervisningen, samt hur den officiella 

definitionen av friluftsliv förtydligar att det handlar om naturupplevelser utan krav på 

tävling eller prestation.
76

 Hur idrottslärare idag väljer att använda sig av friluftsdagar i 

undervisningen är intressant då det inte längre är en obligatorisk del i det centrala 

innehållet för idrott och hälsa.  
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5 Metod 
Här redovisas metoden för studien med innehåll av litteratur, urval, val av metod, 

intervjuer via mail, etiska ställningstaganden, genomförande, bearbetning och 

tillförlitlighet.   

 

5.1 Litteratur  

För att få tillräcklig kunskap och förståelse för ämnet friluftsliv gjordes inledningsvis en 

fördjupning i historisk och tidsenlig litteratur och forskning. Stora delar av den litteratur 

som använts till detta arbete har hämtats från biblioteket på Högskolan i Gävle och 

huvudbiblioteket i Borlänge. Artikelsök har gjorts i databasen ERIC (EBSCOhost) och 

DiVA genom sökorden friluftsliv, outdoor life, physical education, school och teaching, 

samt på stora namn inom forskningsfältet; Erik Backman och Lars-Magnus Engström. I 

databasen ERIC preciserades sökningen till endast Peer Reviewed-granskade artiklar för 

att få vetenskapligt stöd i studien och i DiVA endast på forskningspublikationer. Övriga 

källor har hämtats från Naturvårdsverket, Statens folkhälsoinstitut, NCFF samt diverse 

internet instanser som berör friluftslivet. Tillika har det gjorts en förankring till 

styrdokumenten och det som berör momentet friluftsliv och utevistelse, där uppgifter har 

funnits genom Skolverkets webbplats. Samtlig litteratur och forskning om friluftsliv har 

noga valts ut med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Litteratur med 

forskningsmetoder och anvisningar för vetenskapligt skrivande har använts som riktlinje 

under skrivprocessen. 

 

5.2 Urval 

Studien begränsades och riktades mot idrottslärare som undervisar i grundskolans 

senare år. Urvalet gjordes med en koppling till Lgr 11 och det centrala innehållet i idrott 

och hälsa. Momentet friluftsliv och utevistelse tas endast upp i ämnet idrott och hälsa 

och det specifika valet av idrottslärare kändes då naturligt. Urvalskriteriet var att välja ut 

lärare endast från årskurserna 7-9  och detta för att respondenterna skulle befinna sig på 

en jämn nivå gällande kunskapsbehörighet samt bedriva en undervisning riktad mot 

samma målgrupp.
77

  

Geografiskt valdes fyra närliggande landskap ut i förhållande till Gästrikland och alla 

med goda friluftsmöjligheter i anseende till den omgivande miljön. Att inrikta studien 

på dessa områden var för att alla mer eller mindre skulle ha närhet till naturen och i ett 

resultat därefter kunna göra en bedömning på hur pass bra möjligheterna utnyttjas. Den 

större delen skolor utsågs utifrån den geografiska inriktningen och några få valdes ur ett 

bekvämlighetsurval då det fanns direkt kontakt med några idrottslärare sedan tidigare. 

Det fanns en misstanke om bortfall och därför skickades en inbjudan ut till 35 

idrottslärare, vilka var fler än vad som ansågs vara rimligt för studien. 10-15 personer 

bedömdes vara ett rimligt antal deltagare med tanke på arbetets omfång och för att 

samtidigt behålla trovärdighet i studien. 
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Respons angavs från sju villiga deltagare i tre av de fyra landskapen och därmed 

uteslöts det fjärde landskapet från studien. Med representanter från tre landskap var 

spridningen bland antalet respondenter till en början ojämn. Eftersom en jämn 

geografisk fördelning var önskvärd skickades inbjudan ut ytterligare en gång till skolor i 

dessa utvalda landskap. Fler deltagare resulterade där med i en likvärdig fördelning av 

antalet respondenter i varje landskap.  

Av de 35 idrottslärare som bjöds in till studien var det tio som var villiga att delta. 

Bortfallet bestod av några få med autosvar på e-postadressen, de som valde att tacka nej 

på grund av tidsbrist och den största andelen som inte svarade över huvud taget. Om 

svar från mer än 15 personer erhållits hade vi valt att begränsa deltagandet till endast 15 

deltagare. De öppna svarsmöjligheterna hade inte gjort det möjligt för oss att kunna 

göra en granskning av svar i en större urvalsgrupp. Målet med minst tio deltagande 

idrottslärare uppnådde mättnad. Som önskat skulle vi nu få information från tillräckligt 

många deltagare för att kunna säkerhetsställa ett rättvist resultat.
78

 

 

5.3 Val av metod 

För att kunna genomföra denna studie och kunna besvara syfte och frågeställningar 

efterstävades resonemang och reflektioner kring friluftsliv och utevistelse bland 

undervisande idrottslärare. Målet var att söka kunskap om respondenternas värld och 

hur den upplevs av samtliga, och detta genom intervjuer. Först och främst ska det 

nämnas att denna studie ville verkställas genom muntliga intervjuer, men på grund av 

avstånd i tid och rum fanns inte möjligheten att genomföra dessa med samtliga 

deltagare. Intervjuer kan genomföras på olika sätt. För det första kan det göras i olika 

miljöer och för det andra kan det förmedlas på olika vis, till exempel ansikte mot 

ansikte, per telefon eller brev, och numera även på nätet. Valet föll slutligen på att 

genomföra intervjuerna via mail med alla deltagare för att ge dem samma 

förutsättningar. De olika intervjumetoderna som nämns ovan har olika förutsättningar 

beroende på hur de förmedlas.
79

 När människor samtalar via internet finns det risk för 

missförstånd eftersom intervjuaren inte har tillgång till den information som kan ges i 

form av ansiktsuttryck eller tonfall, vilket anger hur budskapet ska tolkas.
80

 Det ska 

dock lyftas fram att i vissa fall kan människor som intervjuas på nätet vara mer ”ärliga” 

eller sanningsenliga än vad de skulle vara i en intervju ansikte mot ansikte. Genom att 

utföra intervjuer via internet medför att vi intervjuare får god tid till att formulera våra 

frågor, men även erbjuds respondenterna god tid till att tänka igenom frågorna och 

därefter formulera sina svar. Längre betänkttid för skriftliga svar gav förhoppningar om 

utförligare svar, till skillnad från muntliga intervjuer då svar ska ges direkt vid 

intervjutillfället.
81
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5.4 Intervjuer via mail 

Genom intervjuer via mail har idrottslärares personliga och yrkesmässiga erfarenheter 

av friluftsliv granskats. En kvalitativ undersökning gjordes med avsikt att öppna upp för 

fler genomtänkta tolkningar av frågeställningarna. Syftet var att lyfta fram 

respondenternas tolkningar och upplevelser av friluftsliv, framför att genomföra en 

kvantitativ studie som efterstävar svaret på frågorna hur många eller hur mycket. 

Möjligheten till intervju fanns då urvalsgruppen var liten. Med ett litet representativt 

urval kom möjligheten att nyansera och precisera frågeställningarna utifrån det resultat 

som i slutskedet sammanställdes.
82

 Svaren som erhölls från respondenterna var i 

skriftlig form via mail, vilket var fördelaktigt i den sammanställning som skulle göras. 

Transkribering av intervjuer beskrivs vara tidsödande och muntliga svar i denna studie 

hade förhållandevis begärt mer tid.
83

 En viktig skillnad mellan intervju via internet och 

muntliga intervjuer är att själva dokumentationen av en intervju via internet sker direkt 

och inte dokumenteras via en bandspelare. Respondenteras ord fångas direkt och 

oredigerat vilket gör att en transkribering inte är nödvändig och ses i detta fall som en 

fördel.
84

  

 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) regler och anvisningar om 

hur man ska förhålla sig respektfullt gentemot sina respondenter har följts. Exempel på 

detta är att det skickades ut ett informationsbrev till respondenterna 

(informationskravet). I informationsbrevet gjordes det en presentation om 

uppgiftslämnarna, det pågående projektet, fokusgruppen idrottslärare, en upplysning om 

gällande villkor för deltagandet i studien samt om rättigheten att avbryta deltagandet om 

så önskas. I och med att varje deltagare skriftligt bekräftade sitt deltagande i studien 

uppfylldes deras rättighet att själv bestämma över sin medverkan i studien 

(samtyckeskravet). I informationsbrevet upplystes varje deltagare om sin anonyminitet i 

studien samt att svarsunderlagen endast skulle användas till forskningsändamål 

(nyttjandekravet). All insamlad data och information från respondenterna förvaras 

oåtkomligt så att obehöriga inte kan ta del av dem (konfidentialitetskravet).
85

   

 

5.6 Genomförande 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar utformades relevanta frågor för 

att samla in data om idrottslärares personliga och yrkesmässiga erfarenheter av 

friluftsliv. Intervjufrågorna konstruerades i dataprogrammet Excel och är indelat i olika 

huvudområden enligt följande struktur; idrottslärarens bakgrund, definition av 

friluftsliv, friluftsliv och skolan, friluftsdagar och slutligen övriga frågor som lämnar 

öppenhet för egna åsikter. Under varje huvudområde finns mellan två till fem frågor 

som eftersöker de faktorer som påverkar idrottslärarens val av undervisning i momentet 
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friluftsliv och utevistelse. Faktorer som ville granskas var idrottslärarens habitus, den 

egna definitionen av friluftsliv samt de förutsättningar och begränsningar som finns i 

skolan.  

Utifrån det bestämda urvalet av fyra närliggande landskap till Gästrikland eftersöktes 

befintliga högstadieskolor på webben. Med kontakt med rektor eller expedition på 

utvalda skolor erhölls mailadresser till idrottslärare. Till 35 idrottslärare skickades en 

inbjudan ut med information via mail (se bilaga 1). Respondenterna fick en och en halv 

vecka i tid innan en bekräftelse om ett deltagande i studien skulle erhållas. Svar erhölls 

från tio respondenter i tre av de fyra utvalda landskapen. Frågorna (se bilaga 2) 

skickades därefter ut till de tio deltagarna. Sju stycken svarade inom en vecka och de 

övriga tre svarade efter påminnelser efter ytterligare en vecka. Respondenterna erbjöds 

god tidsmarginal till eftertanke och formulering av sina svar, vilket speglades i de svar 

som sedan skulle granskas. 

 

5.7 Bearbetning 

För att få en uppfattning om varje enskild respondent analyserades svaren till en början 

var för sig. Därefter jämfördes de mot varandra med avsikt att finna gemensamma 

nämnare. Genom att använda dataprogrammet Excel sammanställdes svaren och 

kopplades samman i den utsträckning de efterliknade varandra. Återkommande ord och 

gemensamma nämnare markerades i samma färger, vilket gjorde det enkelt och tydligt 

att sammanställa svaren. Svaren kategoriserades få en konkret överblick. Det blev 

därmed enkelt att dra slutsatser och välja ut det som var av värde för att besvara studiens 

frågeställningar.  

Med studiens syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar idrottslärarens val av 

undervisning i friluftsliv och utevistelse har respondenternas svar analyserats från 

uppväxten fram till hur det ser ut i dagsläget. Det vill säga en analys om idrottslärarens 

habitus har någon påverkan på den undervisning som idrottsläraren bedriver idag. För 

att sammanställa ett slutgiltigt svar på den frågan har uppväxtmiljö jämförts med de 

aktiviteter idrottslärarna fick ta del av i barndomen, samt hur friluftsintresset idag har en 

koppling till aktiviteterna som utförs på fritiden. Den stora frågan har varit om valet av 

undervisningsinnehåll idag påverkas av idrottslärarens habitus eller om det snarare 

handlar om skolans förhållanden i form av naturtillgångar, ekonomi och intresse. 

Resultatets struktur har skapats efter de frågeställningar som var utformade för att nå 

studiens syfte.  Rubrikerna fick ett innehåll av; idrottslärarens erfarenheter, definitioner 

av friluftsliv, friluftsliv i idrott och hälsa och skolans förhållanden, där den sistanämnda 

inkluderar förutsättningar och begränsningar. Under varje rubrik, det vill säga varje 

frågeställning, förs en diskussion kring resultatet.  

 

5.8 Tillförlitlighet 

Validitet mäter giltigheten i studien - det vill säga undersöker forskaren det som studien 

är avsedd att mäta? Hur väl forskaren insamlar och tolkar data i förhållande till syfte 
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och frågeställningar avser validitetens värde.
86

 Frågorna i denna studie är utformade 

efter de frågeställningar som framförts för att besvara studies syfte och har därmed en 

tillfredsställande validitet. Med överlåtelse till någon annan antas det att denna studie 

skulle kunna genomföras med upprepande syfte och metod och komma fram till ungefär 

samma resultat.  

Om man vill studera mätningens tillförlitlighet finns det något som heter reliabilitet - 

det vill säga hur bra är forskarens mätinstrument på att mäta? Är mätningen noggrann 

genomförd är också reliabiliteten hög. Reliabiliteten i studien är svår att tolka då många 

faktorer vägs in. Det kan till exempel uppstå feltolkningar både hos respondenten och 

för de som granskar svaren.
87

 Andra orsaker till att studien kan ha en minskad 

trovärdighet är glömska hos respondenterna och att de inte preciserat sig i sina svar. 

Eftersom detta är en skriftlig intervju via mail kan det uppstå feltolkningar av frågorna 

och det finns heller ingen möjlighet för oss som frågekonstruktörer att förklara eller 

utveckla de frågor som missförståtts. I det här fallet är reliabiliteten låg eftersom vi inte 

vet hur respondenterna uppfattat frågorna än annat genom en egen tolkning av det som 

står i svarsunderlaget. Alla respondenter har dock samma kunskapsbehörighet som gör 

att de är lika mycket insatta i ämnet med hänsyn till lärarutbildningen och den nationella 

kursplanen. Alla bedriver även undervisning riktad mot samma målgrupp, det vill säga 

elever i årskurs 7-9, vilket också påvisar att deras erfarenheter är jämställda. Den 

jämställda kunskapsnivån hos samtliga respondenter höjer reliabiliteten. Detta resultat 

gäller bara den undersökta gruppen. Det går inte att se dessa som representanter för en 

större grupp idrottslärare. Hade undersökningen dessutom gjorts i andra delar av landet 

hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Denna studie gäller närliggande landskap till 

Gästrikland, men representerar inte övriga delar av Sverige. Deltagandet i varje 

landskap är också för litet för att kunna generaliseras, då resultatbilden möjligen kan se 

annorlunda ut med intervjuer på andra skolor och med andra idrottslärare.
 88

 Ambitionen 

med denna studie behöver inte vara att nå en hög generaliserbarhet. Med en liten 

undersökningsgrupp har både frågor och svar kunnat analyseras med större precision. 

Frågorna är väl utvalda för att besvara frågeställningarna. Med en större 

undersökningsgrupp hade det varit tidsödande att hitta samband mellan samtliga svar 

och därefter försöka sammanställa ett resultat. Denna studie är tillförlitlig med tanke på 

att majoriteten av svaren i den undersökta gruppen visar samma riktning och att 

motsvarande studier visar likartade resultat. 

 

 

 

 

  

                                                 

86
 Stukát (2011), 133. Ejvegård (2009), 80. 

87
 Strömquist (2003), 98. Stukát (2011), 132-135. 

88
 Stukát (2011), 136-137. 
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6 Resultat  
Här redovisas resultatet från de intervjuer som har behandlats i undersökningen.  Med 

anknytning till studiens frågeställningar har de mest relevanta svaren lyfts fram och 

presenteras under följande rubriker; idrottslärarens erfarenheter, definitioner av 

friluftsliv, friluftsliv i idrott och hälsa och skolans förhållanden.  

 

6.1 Idrottslärarens erfarenheter 

Alla respondenter tycks i nuläget vara mer eller mindre aktiva inom friluftsliv. Två 

idrottslärare berättar att de bor nära naturen, varav en i fjällmiljö.  

 

6.1.1 Uppväxt 

Sju av de tio tillfrågade idrottslärarna har tagit del av friluftsliv under uppväxten. Dessa 

har stor eller mycket stor erfarenhet av natur och uteliv då alla årstider utnyttjades till 

utflykter och aktiviteter i fjäll och skog. Dessa har gemensamma nämnare i aktiviteter 

som bland annat skidåkning, vandring och fjäll, vilka går att koppla till att friluftsliv 

anordnades med familjen endast under helg och lov. Två av de sju sticker ut från 

mängden med något större vana än de övriga och med aktiviteter som skulle kunna 

nämnas som en del av vardagslivet. Även engagemang inom organiserat friluftsliv är 

utmärkande hos dessa, varav en relaterar till deltagande i skogsmulle och 

Friluftsfrämjandet och den andre berättar den spännande detaljen om att mina föräldrar 

har alltid haft naturen som en del av min fostran. Här handlar det alltså om att de i 

familjen fått vanor och en inställning till att vara och göra saker i naturen. Detta går att 

relatera till livsstil (habitus) då deras vanor är kopplade till uppväxtmiljö. Det bör 

belysas att dessa personer anger uppväxtmiljö och inte skola som påverkan till deras 

förhållande till naturen. 

Tre personer berättar att de har liten erfarenhet av friluftsliv under uppväxten.  

Under min uppväxt var det nästan ingenting. Friluftsdag med skidor en gång per år. 

Liten, mina föräldrar har/hade inget större intresse för friluftsliv.  

På kollo och med familjen på semestrar, sparsamt i skolan och sällan kopplat direkt till 

idh-ämnet.  

Två av dessa säger specifikt att intresset för friluftsliv växte under 

idrottslärarutbildningen och att de idag tycker att det är ett roligt moment att undervisa i 

samt anses sig ha breda och djupa kunskaper från olika miljöer och årstider. Det som 

upplevts i barndomen behöver där med inte vara avgörande för intresset i nuläget, 

eftersom intresset för friluftsliv i det här fallet har uppkommit på senare dagar i 

idrottslärarutbildningen.  

 

6.1.2 Utbildning 

I intervjuerna framgick det att samtliga idrottslärare har fått ta del av liknande 

aktiviteter i sin utbildning och värt att nämna är att det finns en geografisk spridning av 

utbildningsort bland dessa. De vanligaste momenten som nämndes var fjällvandring, 

paddling, lek och äventyr i skogen och skidåkning i olika former. Utmärkande 
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aktiviteter i utbildningen var islandshästridning, klättring och segling.  

 

6.1.3 Nuläge 

Det går att se ett samband mellan de som har fått uppleva mycket friluftsliv under 

uppväxten med att engagemanget till att komma ut i naturen finns kvar än idag. Om vi 

ser till de tio idrottslärarna tycks motion och familjeliv vara de största källorna till att ta 

sig ut i naturen. Sökandet efter må bra-känslor, avkoppling och välbefinnande är också 

vad som lockar i naturen.  

 

6.2 Definitioner av friluftsliv 

6.2.1 Idrottsläraren 

Med ordagrant återgivna definitioner av friluftsliv är de mest flitigt använda meningarna 

vara ute i naturen, olika årstider och utan krav på tävling och prestation. Samtliga 

idrottslärare har liknande föreställningar om vad friluftsliv är för dem och alla verkar se 

ett värde i det. Halva gruppen använder ord som upplevelse, avkoppling och 

välbefinnande i sina beskrivningar. 

Att vara ute i den natur som finns tillgänglig, att klara av olika situationer, årstider och 

väder. 

Naturupplevelse. Röra sig utan tävlingsmoment. 

Friluftsliv är att vistas utomhus i den fria naturen och utföra en aktivitet utan 

tävlingsinslag för att uppnå naturupplevelse, hälsa, välbefinnande, rekreation och 

livskvalitet. 

Vad som kryddar naturupplevelsen ytterligare sägs vara sökandet efter äventyret eller en 

extra kraftinsats i aktiviteten.  

Rekreation, konditionsträning, äventyr. 

Vistelse i naturen utan krav på tävling eller prestation (men det kan ge en ökad 

upplevelse om det innebär en kraftinsats). 

Om vi endast ser till att det är idrottsläraren som styr undervisningen, utan inflytande av 

omgivande miljö, så bör eleverna på de olika skolorna ha samma förutsättningar med 

tanke att lärarna ser på friluftsliv med ungefär samma ögon. Definitionerna stämmer 

överrens med den officiella svenska definitionen av friluftsliv. I ett försök att göra en 

koppling till idrottslärarnas bakgrund så är det svårt att avläsa om uppväxten har något 

samband med det som återges i definitionerna. Däremot kan det göras en anknytning till 

att friluftsutbildningen har haft inflytande på habitus. Idag talar alla respondenter gott 

om friluftsliv. De som inte hade intresse tidigare fick upp ögonen för betydelsen av 

friluftsliv i idrottslärarutbildningen.  

 

6.2.2 Skolan 

Under frågan Har skolan en egen definition av friluftsliv? berättar nio av de tillfrågade 

idrottslärarna att skolan inte har en egen definition och den tionde att hen inte vet. En 
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idrottslärare har utvecklat svaret med att eleverna upplever det nog som om de ska vara 

ute i skogen och göra olika aktiviteter. Majoriteten anger att de utgår direkt från den 

nationella kursplanen. Här är det svårt att avgöra om eleverna har samma förutsättningar 

eftersom det är den nationella kursplanen som talar för skolorna. Det går inte att tyda 

hur varje enskild skola tolkar kursplanen mer än att se till vilka aktiviteter och 

friluftsdagar som erbjuds. Skolornas personliga syfte med undervisningen är svåra att 

tolka i intervjuerna eftersom det inte ställdes någon följdfråga till denna fråga. 

 

6.3 Friluftsliv i idrott och hälsa 

6.3.1 Kursplanen 

Samtliga skolor utgår från den nationella kursplanen. Majoriteten av de tillfrågade 

använder sig inte av en lokal kursplan, utan tillämpar det som tydliggörs i det centrala 

innehållet i Lgr 11. En idrottslärare berättar att den lokala kursplanen är under 

uppbyggnad då friluftsuppgifterna har gjorts om. En annan idrottslärare nämner vad 

skolan specifikt har valt att inrikta sig på i undervisningen; orientering, allemansrätten, 

eleverna organiserar en aktivitet i skogen, åker till fjällen varje höst för vandring och 

övernattning i tält, badvett, säkerhet i naturen och vattnet.  

 

6.3.2 Aktiviteter 

De aktiviteter som mer än hälften av skolorna använder sig av i sin undervisning är 

elevplanering, orientering, skidåkning, tältning och vandring. En idrottslärare berättar 

att vederbörande skola inte räknar in orientering i friluftsliv, utan att aktiviteten står som 

en egen del i undervisningen i idrott och hälsa. Det framgår inte i intervjuerna hur 

respondenterna arbetar med orientering i friluftsundervisningen, vilket är synd då 

möjligheten att koppla samman undervisningen i orientering till deras definitioner av 

friluftsliv (vara ute i naturen, olika årstider och utan krav på tävling och prestation) går 

förlorad.  

En utmärkande aktivitet är renskiljning och det är bara en skola som räknar in friidrott i 

undervisningen i friluftsliv och utevistelse. Här finns heller inget underlag för vad som 

ingår i denna friidrottsundervisning och om friidrott i det här fallet går att definiera som 

friluftsliv. En skola bedriver en medveten satsning på friluftsliv och har skapat en 

renodlad friluftskurs för eleverna som ingår i ämnet idrott och hälsa. Ytterligare en 

skola nämner att friluftsutbildningen är under uppbyggnad och friluftsuppgifterna görs 

om i en ny lokal kursplan. 

 

6.3.3 Naturtillgångar 

Skolornas naturtillgångar kan vara avgörande för vilka aktiviteter respektive skola har 

möjlighet att bedriva. I intervjuerna framgår det att nio av tio skolor har tillgång till 

skog och hälften av skolorna har tillgång till längd- och löpspår samt vatten. Is, grus- 

och gräsplaner finns också i direkt närhet till några av skolorna. Gällande fjäll och 

alpinbackar har några av skolorna tillgång till detta i kommunen, men det krävs 

transport för att kunna ta sig dit och en ekonomi som kan kosta på bussar till alla elever 

på skolan. Samtliga skolor har naturtillgångar som de mer eller mindre utnyttjar. 
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6.3.4 Friluftsdagar 

Samtliga skolor bedriver friluftsdagar. Antal dagar per år skiljer sig dock ganska stort. 

Spannet är från en friluftsdag per år till en skola som utövar hela 20 dagar per år. Det 

vanligaste bland skolorna är att ha mellan fyra till åtta tillfällen per år, varav hälften 

fördelat på varje termin för att få en variation mellan sommar- och vinteraktiviteter. 

Därefter kommer de skolor som har två tillfällen per år, varav en utförs på 

hösteterminen och en på vårterminen. Idrottsläraren som arbetar på skolan som erbjuder 

eleverna en friluftskurs i utbildningen berättar att skolan har döpt om sina friluftsdagar 

till aktivitetsdagar. Dessa aktivitetsdagar genomförs av hela skolan sex gånger per år, en 

på höstterminen och fem på vårterminen. 

Läger, skidor och vandring är stora aktiviteter som kan innehålla flera moment och 

bestå av olika inriktningar. Det går inte att dra någon slutsats kring innehållet i dessa 

aktiviteter då en del av respondenterna inte angett vad exempelvis skidåkning betecknar 

på respektive skola. Övriga skolor har tydliggjort i vilken form aktiviteterna specifikt 

består av. Vi har där med valt att nedan presentera innehållet i aktiviteterna för att ändå 

tydliggöra vad som kan ingå i undervisningen (se tabell 1).  

Tabell 1 

Innehåll i aktiviteter 
Läger Skidor Vandring 

Slogbodar Längd Fjällvandring 

Tältning Tur Hundpromenad 

Vindskydd Utför Nattvandring 

  Skogspromenad 

  Tipspromenad 

 

En annan slutsats vi kan dra gällande friluftsdagar är att de skolor som har aktiviteter i 

fjällmiljö också bor i fjällen eller har tillgång till fjäll i kommunen. Om vi ser till 

skidåkning åker dessa skolor till skidområden i fjällen för att aktivera sig. De skolor 

som är belagda utanför fjällmiljö erbjuder också utförsåkning och längdskidåkning som 

aktiviteter på sina friluftsdagar, men skillnaden är att de inte får uppleva den atmosfär 

som fjällvärlden erbjuder, utan en annan sorts natur i form av skog och berg. Endast en 

skola belagd i tätort erbjuder eleverna en tredagars vandring i fjällen vid skolstart. 

Av de som har flest friluftsdagar inkluderat i sin undervisning i idrott och hälsa är de 

skolor som är belagda i eller bor i närheten av fjällmiljö.
89

 Mellan dessa skolor finns en 

variation mellan fyra till 20 friluftsdagar per år. Anmärkningsvärt är att majoriteten av 

de som inte bor i fjällmiljö bedriver endast en till två friluftsdagar per år.  

Friluftsundervisningen i stort påverkas inte av skolans läge i förhållande till naturen, 

men däremot friluftsdagarna. Antalet friluftsdagar tycks vara beroende av de 

naturtillgångar som finns i närområdet. 

 

                                                 

89
 Avstånd av maximalt tre mil till närmsta fjäll. 
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6.4 Skolans förhållanden 

6.4.1 Förutsättningar 

Under frågan beträffande skolans potential till att bedriva friluftsliv beskriver sju av tio 

idrottslärare möjligheterna som oändliga, enorma, stora och bra. Detta går att 

sammanställa som ett gott resultat då majoriteten av respondenterna har goda 

förutsättningar till att bedriva friluftsundervisning. De övriga tre säger att de utnyttjar 

möjligheterna ganska bra, i stor grad och utefter de (förutsättningar) som finns.  

Nio skolor är mer eller mindre belagda med en närhet till skog och mark. En av dessa är 

belagd mitt i naturen, vilket också speglas i de aktiviteter eleverna får ta del av i 

undervisningen. Den tionde idrottsläraren nämner inte skolans närhet till skog men 

däremot närhet till fjäll. Samtliga skolor som beskriver möjligheterna som oändliga är 

belagda i fjällmiljö, vilket efter undersökning kan summeras som en förutsättning till att 

kunna genomföra vissa aktiviteter i undervisningen; bivack, fjällvandring, renskiljning 

och turskidåkning. Alla skolor har inte samma förutsättningar till att uppleva liknande 

aktiviteter som de ovan nämnda. Studien påvisar att miljön kan vara avgörande för vilka 

aktiviteter som bedrivs, men däremot inte att miljön är avgörande för att kunna bedriva 

friluftsliv. Alla skolor bevisar att de bedriver friluftsliv utefter de förutsättningar som 

finns.  

Anmärkningsvärt är att endast två idrottslärare nämner sina intresserade elever och 

elevernas positiva inställning till friluftsliv som en förutsättning till undervisningen. 

 

6.4.2 Begränsningar 

Vilja och engagemang finns hos samtliga lärare, men det är inte alla gånger som det 

finns stöd till att genomföra det arbete som eftertraktas av idrottsläraren.  

Vad som kan tolkas utifrån intervjuerna är att ekonomi är idrottslärarens största hinder 

till att bedriva friluftsliv i undervisningen. Flera av idrottslärarna nämner att de är 

beroende av transport för att kunna genomföra vissa friluftsaktiviteter och det 

tillsammans med utrustning och material är två stora delar av det som ingår i skolans 

ekonomi. Samtliga idrottslärare redogör att skolorna har goda möjligheter till att 

genomföra friluftsaktiviteter med eleverna, men att möjligheterna stoppas av bland 

annat oförståelse och ointresse från övrig personal. Samarbete med kollegor och skolans 

organisation är två viktiga byggstenar för ett hållbart arbete i skolan. Att kollegor håller 

hårt i sin lektionstid och inte vill ge tid från sina ämnen begränsar möjligheterna till att 

kunna arbeta med friluftsliv fullt ut. Tiden som finns till godo på idrottslektionerna 

kanske inte alla gånger räcker till för en del friluftsaktiviteter. Eget ansvar och lite tid på 

schemat beskrivs vara ytterligare två hinder för idrottslärarna. 

 

6.5 Faktorer som påverkar friluftslivsundervisningen 

I en sammanställning av habitus, definitionen av friluftsliv och skolans förhållanden 

tyder det på att idrottslärarens yrkesmässiga erfarenheter tycks har en mer ofördelaktig 

påverkan på undervisningen än de personliga erfarenheterna.  
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6.5.1 Habitus 

Om vi ser till de personliga erfarenheterna så har sju av tio idrottslärare tagit del av 

friluftsliv under uppväxten. Tre idrottslärare påstår sig ha liten erfarenhet av friluftsliv 

under uppväxten beroende på olika anledningar. Det finns ingenting som säger att 

uppväxten har någon betydelse för den undervisning som de bedriver idag, eftersom två 

av dessa tre berättar att de fick upp ögonen för ämnet under idrottslärarutbildningen. 

Idag finns både goda kunskaper och intresse för friluftsliv hos de båda.  

Samtliga idrottslärare har fått ta del av liknande aktiviteter i sina utbildningar och värt 

att nämna är att det finns en geografisk spridning av utbildningsort bland dessa. 

Fjällvandring, paddling och skidåkning i olika former är de vanligast förekommande 

aktiviteterna i utbildningen. Friluftsteori har tillämpats bland några få enligt vad som 

återgivits i intervjuerna. Vad gäller det praktiska friluftslivet så det vanligast att utföra 

aktiviteter i skog och mark. Sällsynta aktiviteter i utbildningen är islandshästridning, 

klättring och segling. Här är det svårt att avgöra om tillräcklig information kommit 

fram, då aktiviteter kan ha glömt att nämnas av idrottslärarna. 

Med en fortsatt granskning av de personliga erfarenheterna tycks alla respondenter i 

nuläget vara mer eller mindre aktiva inom friluftsliv. Det finns ett samband mellan 

intresset för friluftsliv under uppväxten och den mängd friluftsliv som utövas idag på 

fritiden. Det går dock inte att dra någon parallell till den friluftsundervisning som 

bedrivs av idrottsläraren i skolan. Mängden friluftsundervisning har skolorganisationen 

ansvar för och detta tycks istället vara en av de faktorer som begränsar den önskade 

friluftsundervisningen. Alla tio idrottslärare tycks idag ha både engagemang och 

intresse för friluftliv. 

 

6.5.2 Definitionen av friluftsliv 

Vara ute i naturen, olika årsitider och utan krav på tävling och prestation är en 

sammanfattning av idrottslärarnas definitioner av friluftsliv. Samtliga tycks ha liknande 

föreställningar om vad friluftliv är och deras personliga definitioner stämmer också 

överrens med hur friluftsliv definieras i den nationella kursplanen och hur 

Kulturdepartementets officiella definition av friluftsliv lyder. Om vi endast ser till att 

det är idrottsläraren som styr undervisningen så bör eleverna på de olika skolorna ha 

samma förutsättningar med tanke att lärarna ser på friluftsliv med ungefär samma ögon. 

Skolorna definierar inte friluftsliv själva utan utgår direkt från det som formuleras i den 

nationella kursplanen. Det går inte att tyda hur varje enskild skola tolkar kursplanen mer 

än att se till vilka aktiviteter och friluftsdagar som erbjuds. Skolans personliga syfte 

med undervisningen är svårtolkad i intervjuerna. 

 

6.5.3 Skolans förhållanden 

Om vi ser till idrottslärarnas yrkesmässiga erfarenheter och arbetet med friluftsliv i 

ämnet idrott och hälsa går det att konstatera att både vilja och engagemang finns hos 

samtliga idrottslärare, men att det inte alla gånger finns stöd till att genomföra det arbete 

som eftertraktas av idrottsläraren. Det största hindret beskrivs vara ekonomi vilket är 

avgörande för att kunna ta sig till vissa naturområden och för att kunna utföra vissa 

aktiviteter. Oförståelse och ointresse från övrig personal är också ett hinder då kollegor 

håller hårt i sina lektioner och inte ger stöd till mer friluftsliv i skolan. Schemat och 

idrottstimmarna är ibland för korta för att kunna genomföra en del friluftsaktiviteter. 
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Tiden är avgörande för lektionsinnehållet. 

 

Majoriteten av skolorna är belagda i en miljö som har goda förutsättningar till att 

bedriva friluftsundervisning. Alla skolor har närhet till naturen och den vanligaste 

naturtillgången är skog. Nio av tio har tillgång till skog, hälften till längd- och löpspår 

samt vatten. Några av skolorna har fjäll och alpinbackar tillgängliga i kommunen. En 

av dessa skolor är belagd mitt i naturen, vilket också speglas i de aktiviteter eleverna får 

ta del av i undervisningen. Alla skolor bedriver friluftsliv utefter de förutsättningar 

omgivning och miljö erbjuder även om graden av upplevelser kan skilja sig. Exempelvis 

kan vandring i skog och vandring i fjäll vara samma aktivitet men ger däremot två 

skilda naturupplevelser.  

Mer än hälften av skolorna har elevplanering, orientering, skidåkning, tältning och 

vandring som aktiviteter i friluftslivsundervisningen. För att koppla detta till 

idrottsläraren återkommer samma aktiviteter i den idrottslärarutbildning de fick ta del 

av. Renskiljning är unik som aktivitet i friluftsundervisningen. Det tyder på att den skola 

som erbjuder eleverna denna upplevelse har möjligheten eftersom skolan är belagd i 

fjällmiljö. Det går inte att dra någon slutsats kring att det är så, men genom att studera 

samtliga intervjusvar finns det i det närmaste ingen annan skola som erbjuder unika 

aktiviteter utan att ha närhet till en unik miljö. Endast en skola motsäger denna teori då 

de erbjuder eleverna en tre-dagars fjällvandring vid terminstart trots att de har stort 

avstånd till fjällmiljö.  

Samtliga skolor bedriver friluftsdagar, men antalet dagar skiljer sig ganska stort då det 

förekommer allt från en till 20 friluftsdagar per år. Det vanligaste är att genomföra 

mellan fyra till åtta friluftsdagar per år och oftast handlar det om aktiviteter som att åka 

skidor och vandra. Orienteringsdagar är också vanligt förekommande som friluftsdagar. 

De skolor som bedriver flest friluftsdagar bor i fjällmiljö eller har tillgång till fjäll i 

kommunen och majoriteten av de skolor som bedriver minst, endast en till två 

friluftsdagar per år, bor inte i fjällmiljö. Friluftsundervisningen i stort påverkas inte av 

skolans läge i förhållande till naturen, men däremot friluftsaktiviteterna. Något som 

också går i förlust är friluftsdagarna som tycks vara beroende av de naturtillgångar som 

finns i närområdet. 

 

6.5.4 Idrottslärarens synpunkter 

Här nedan återges några kommentarer från idrottslärarna under intervjuernas avslutande 

del där det fanns utrymme för reflektion och personliga synpunkter. 

Sju av tio respondenter tror att skolans placering i förhållande till naturen är avgörande 

för vilket sorts friluftsliv som kan bedrivas. Två idrottslärare diskuterar motsatsen och 

att det handlar mer om engagerad personal snarare än om miljö.  

Jag tror främsta hindret mot friluftsliv handlar om engagerad personal snarare än miljö. 

Vill du så går det!!  

Även då jag jobbade i Stockholm fanns stora möjligheter, men begränsades av 

skolledningens och kollegors oförståelse för kursplanen och värdet av friluftsliv (…) 

Fördelen i glesbygden är att kollegor ser värdet i friluftsliv och har egna färdigheter (jag 

slipper vara lärare till dem också vilket blev vanligt i Stockholm (…) 



     

 32 

 

Med underlag av de svar som registrerats anser flertalet av respondenterna att skolor 

belagda eller med närhet till naturen har en större möjlighet till att bedriva friluftsliv än 

motpolen i ett mer tätbebyggt område. Dessa idrottslärare menar att det finns större 

möjligheter hos dessa skolor till att genomföra friluftsundervisning i skolan, men att det 

kanske också finns en nackdel på landsbygden i ett lägre elevantal på skolorna, vilket i 

sin tur kan resultera i begränsningar inom ekonomi och resurser. Övriga tankar kring 

om att inte ha närhet till naturen är att det blir dyrt och ohållbart i längden med tanke på 

den transport som behövs för att ta sig till naturområden, samt att dessa barn möjligtvis 

inte har tillgång till lämplig utrustning för att kunna vistas i utemiljö. Att skolor i 

stadsmiljö kanske endast har friluftsundervisning under de friluftsdagar som anordnas 

per år, ses också som en möjlig bidragande faktor till en begränsad undervisning. 

Jag anser att på något sätt bör antalet friluftsdagar garanteras uppifrån, och det måste 

vara konsensus bland all personal om att det handlar om undervisning och inte bara ”kul 

dag”. Alla måste också särskilja på friluftsdag och idrottsdag, en dag på 

friidrottsanläggning eller bowlinghall räknas inte!  

Ur betygssynpunkt är det märkligt att friluftsliv skall vara obligatorisk betygsgrundande 

när vi har så olika förutsättningar.  

Vad som går att tyda i resultatet är att skolans förhållande till naturen kan påverka 

innehållet i undervisningen, men påverkar däremot inte genomförandet av den. Detta 

stämmer till viss del överrens med idrottslärarnas tankar om begränsningar i 

friluftsundervisningen. Alla skolor har naturtillgångar men i olika former och 

idrottslärarna menar att de undervisar efter de förutsättningar som finns. Naturens 

tillgångar verkar dock vara avgörande för antalet friluftsdagar som genomförs per år. I 

resultatet har det visat sig att de skolor som bedriver flest friluftsdagar är de som har 

närhet till fjällmiljö. Orsaken till detta är oklar, men går att koppla till skolornas 

naturtillgångar.   
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7 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en diskussion om studiens resultat i förhållande till de teorier 

som presenteras i den inledande bakgrunden. Därefter görs en metoddiskussion som 

innefattar en granskning av den metod som tillämpats i arbetet. Slutligen ges förslag på 

fortsatt forskning inom området.  

7.1 Resultatdiskussion  

Vi har i denna studie undersökt vilka faktorer som påverkar idrottslärarens val av 

undervisning i momentet friluftsliv och utevistelse. Faktorer vi lagt fokus på har varit 

idrottslärarens habitus, den egna definition av friluftsliv samt de förutsättningar och 

begränsningar som finns i skolan.  I tidigare forskning inom området förs diskussioner 

om huruvida habitus har inflytande på vilka aktiviteter vi väljer att ägna oss åt. Teorin 

utgår från att de som har likadan uppväxt med största sannolikhet utvecklar samma typ 

av livsstil i framtiden.
90

 Denna studie pekar på att uppväxtmiljö kan vara avgörande för 

intresset inom friluftsliv, då erfarenheter från uppväxten speglar vilka aktiviteter 

idrottslärarna bedriver idag på fritiden. Habitus kan vara svår men inte omöjlig att 

förändra. I vuxen ålder kan livsstilen omskapas om det finns en distans mellan habitus 

och den sociala omgivningen.
91

 Om vi ser till studiens syfte att studera undervisningens 

innehåll, så tyder resultatet på att habitus inte behöver vara avgörande i detta fall. De 

som inte hade intresse eller erfarenhet av friluftsliv under uppväxten skapade detta 

senare i livet under idrottslärarutbildningen. Samtliga idrottslärare har idag mer eller 

mindre intresse av friluftsliv och det visar att habitus inte är omöjlig att förändra senare 

i livet. I vuxen ålder kan habitus omskapas om det finns en distans mellan habitus och 

den sociala omgivningen.
92

  

I resultatet har det gjorts ett försök att jämföra aktiviteter i utbildningen med de 

aktiviteter som finns i den undervisning som idrottslärarna bedriver idag. Samtliga 

idrottslärare har fått ta del av liknande aktiviteter i sina utbildningar, vilket bör tyda på 

att de har liknande kunskaper att ta med sig till undervisningen. Idrottslärarnas 

definitioner av friluftsliv, som är likartade, lägger också mer eller mindre grund till en 

jämställd undervisning. Idrottslärarnas definitioner av friluftsliv skiljer sig inte långt 

från Kulturdepartementets formulering.  

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring beskriver att “outdoorindustrin” 

expanderat kraftigt och att friluftslivet har moderniserats de senaste åren genom 

nyskapande trender. Detta är också något som speglas i några av idrottslärarnas 

definitioner, där friluftslivet kryddas av något extra.
93

  

Vilka aktiviteter eleverna får ta del av skiljer sig dock något i resultatet bland annat 

beroende på skolans omgivande miljö. Ett exempel på detta är renskiljning då det i 

resultatet går att koppla möjligheten till denna upplevelse till att skolan är belagd i 

fjällmiljö. Det går inte att dra någon slutsats kring att det är så, men genom att studera 

samtliga tio svarsunderlag finns det i det närmaste ingen annan skola som erbjuder 

unika aktiviteter utan att ha närhet till den miljö som aktiviteten fordrar. Miljön behöver 

dock inte vara den enda förutsättningen till att kunna bedriva renskiljning. Har 
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möjligtvis idrottslärarens bakgrund eller personliga intresse betydelse för aktiviteten i 

skolundervisningen? Detta går inte att besvara eftersom det inte har funnits möjlighet att 

ställa någon följdfråga då det inte genomfördes en personlig intervju med idrottsläraren. 

Ytterligare en fråga att ställa är om ”unika” friluftsaktiviteter är beroende av skolans 

ekonomi? Se till den skola som erbjuder eleverna en tre-dagars fjällvandringtrots att de 

har stort avstånd till fjällmiljö.  

Ekonomi, kollegor, organisation och tid tycks vara de begränsningar som existerar i 

dagsläget och dessutom skolans läge i förhållande till naturen om vi ser till de 

friluftsdagar som går förlorad. Tidigare studier ger stöd till vår undersökning om vilka 

faktorer som påverkar idrottslärarens val av undervisning i friluftsliv. Erik Backman har 

i två studier kommit fram till att tid, utrustning, ekonomi och gruppkonstellation 

tillsammans med skolans läge i förhållande till naturen har inflytande på den 

pedagogiska kommunikationen.
94

 Vad som går att tyda i vår studie är att skolans 

förhållande till naturen kan påverka innehållet i undervisningen, men däremot inte 

genomförandet av den. Alla skolor har naturtillgångar men i olika former. Naturens 

tillgångar verkar dock vara avgörande för antalet friluftsdagar som genomförs per år. 

Orsaken till detta är oklar, men går att koppla till skolornas naturtillgångar. Den stora 

frågan är hur samtliga lärare definierar friluftsdagar och vilka naturtillgångar som 

eftersträvas för att kunna genomföra en friluftsdag? Undervisningen i friluftsliv verkar 

ha blivit mindre i och med att friluftsdagarna försvann från läroplanen Lpo94. I Lgr 11 

finns inte längre friluftsdagar med som ett obligatoriskt moment.
95

 Skillnaden mellan en 

idrottsdag och en friluftsdag är värdefull att diskutera med bemärkelse av friluftsliv som 

värde i skolundervisningen, samt hur den officiella definitionen av friluftsliv förtydligar 

att det handlar om naturupplevelser utan krav på tävling eller prestation.
96

 Hur 

idrottslärare idag väljer att använda sig av friluftsdagar i undervisningen är intressant då 

det inte längre är en obligatorisk del i det centrala innehållet för idrott och hälsa. 

Friluftsliv i grundskolan är oftast kopplat till fysisk aktivitet, där orientering, skidåkning 

och andra sporter representerar friluftslivet i undervisningen. Det 

naturupplevelsebaserade friluftslivet får mindre utrymme och det pratas sällan om 

naturmöten, miljöperspektiv eller hållbar utveckling i kursplanerna.
97

 Frågan om vilka 

aktiviteter som ingår i undervisningen är intressant att diskutera. I en sammanställning 

visades de vanligaste aktiviteterna vara elevplanering, orientering, skidåkning, tältning 

och vandring. En idrottslärare berättar att vederbörande skola inte räknar in orientering i 

friluftsliv, utan att aktiviteten står som en egen del i undervisningen i idrott och hälsa. 

Är orientering friluftsliv? I kunskapskraven för årskurs 9står det att eleven ska kunna 

orientera sig i okända miljöer och använda kartor och andra hjälpmedel för att uppnå 

betyget E. Liksom Backman ifrågasätter orientering i sin avhandling Swedish Physical 

Education - a Struggle of Values, ställer vi oss frågan hur dessa idrottslärare arbetar 

med orientering som friluftsliv? Varför placerar idrottsläraren ovan orientering utanför 

friluftsliv och utevistelse och hur kopplar de lärare som använder orientering i momentet 

till kursplanenen?  Det framgår inte i intervjuerna hur de övriga respondenterna arbetar 

med orientering i friluftsundervisningen, vilket är synd då möjligheten att koppla 

samman undervisningen i orientering till deras definitioner av friluftsliv (vara ute i 

naturen, olika årstider och utan krav på tävling och prestation) går förlorad.  
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Friidrott tycks inte vara en vanlig aktivitet i friluftsundervisningen, men eftersom 

aktiviteten nämns av en idrottslärare är den också värdefull att diskutera i denna fråga. 

Hur tillämpas friidrott i friluftsliv? 

I sammanställningen av resultatet uppstod det några följdfrågor till de svar 

respondenterna formulerat i de skriftliga intervjuerna. I en del frågor hade vi önskat mer 

information, vilket hade kunnat erhållas vid personliga intervjuer. Om vi ser till vilka 

aktiviteter idrottslärarna fått ta del av i sin utbildning så är resultatet inte helt pålitligt. 

Vad kommer idrottsläraren ihåg från sin utbildning? Vad betyder skidor - är det 

längdskidor och/eller utförsåkning som idrottsläraren syftar på? Här är det svårt 

generalisera då aktiviteter kan ha missats på grund av glömska eller för dåligt 

preciserade svar. Vi anser dock att vi har fått tillräcklig information för att kunna 

sammanställa ett resultat. I och med våra slutsatser har vi besvarat studiens 

frågeställningar och uppnått studiens syfte med att finna vad som påverkar 

undervisningens innehåll i friluftliv och utevistelse. Idrottslärarens habitus från 

uppväxten kan vara avgörande för idrottslärarens intresse idag, resultatet visar dock på 

att habitus är föränderlig och där med i stort inte påverkar den undervisning 

idrottsläraren bedriver i dagsläget. Påverkande faktorer av negativ karaktär är det 

skolorna som står för. Om vi ser till de förutsättningar och begränsningar som finns i 

skolan så berättar idrottslärarana att det finns möjligheter men att de begränsas av 

ekonomi, kollegor, organisation och tid.  

Vi konstaterar att personligt intresse och engagemang kanske inte alla gånger är 

tillräckligt som idrottslärare för att kunna genomföra den undervisning som önskas. 

Idrottsläraren är också beroende av den övriga skolans inställning till friluftsliv.  

 

7.2 Metoddiskussion  

Denna studie har begränsats och riktats mot idrottslärare som undervisar i grundskolans 

senare år. Urvalet gjordes med en koppling till Lgr 11 och det centrala innehållet i idrott 

och hälsa. Momentet friluftsliv och utevistelse tas endast upp i ämnet idrott och hälsa 

och det specifika valet av idrottslärare kändes då naturligt. Vi gjorde intervjuer med 

idrottslärare från årskurserna 7-9  och detta för att respondenterna skulle befinna sig på 

en jämn nivå gällande kunskapsbehörighet samt bedriva en undervisning riktad mot 

samma målgrupp.
98

 En önskan hade varit att använda oss av idrottslärare från norr till 

söder, för att få en större geografisk spridning av representanter. I denna studie har vi 

endast använt oss av idrottslärare bosatta i angränsande landskap till Gästrikland. En 

fråga vi har ställt oss är om studiens resultat hade skilt sig vid en större geografisk 

spridning bland respondenterna? Naturtillgångarna i norra, mellersta och södra Sverige 

ser olika ut och då finns en möjlighet att förutsättningarna i skolorna runt om i landet 

skulle kunna skilja sig. Med tanke på att Backman, som tidigare forskat inom området, 

kommit fram till likande resultat finns det ändå en trovärdighet i denna studie. Det 

kanske skulle ha räckt med att idrottslärare från det fjärde landskapet hade deltagit för 

att få ett mer tillförlitligt resultat. Om resultatet då hade skilt sig är däremot svårt att 

avgöra. Vi anser oss än dock ha värde i resultatet då svaren i de flesta fall står för 

majoriteten av respondenterna. 
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Vi önskade att genomföra intervjuer med minst tio idrottslärare och så blev också fallet. 

Med tio deltagande idrottslärare uppnådde vi mättnad och avbröt därmed rekryteringen 

av fler respondenter. Som önskat skulle vi nu få information från tillräckligt många 

deltagare för att kunna säkerhetsställa ett rättvist resultat. Tio respondenter sägs vara ett 

bra antal i ett genomförande av intervjuer.
99

 Med en större undersökningsgrupp hade det 

varit tidsödande att hitta samband mellan samtliga svar och därefter försöka 

sammanställa ett resultat. Denna studie är tillförlitlig med tanke på att majoriteten av 

svaren i den undersökta gruppen visar samma riktning och att motsvarande studier visar 

likartade resultat. Eftersom vi inte hade möjligheten att genomföra personliga intervjuer 

blev valet att utföra dem via mail. Vid personliga intervjuer hade vi troligtvis kunnat 

erhålla mer djupgående och specificerade svar, men vi är ändå nöjda med de skriftliga 

svar vi har fått ta emot av respondenterna. Såsom Svenningsson med flera säger fanns 

förhoppningar om att längre betänkttid för skriftliga svar skulle ge utförligare svar, till 

skillnad från muntliga intervjuer då svar ges direkt vid intervjutillfället. I majoriteten av 

de intervjuer vi genomfört känner vi att vi har fått utförliga svar av respondenterna, 

vilka har varit användbara i vår sammanställning. I några enstaka fall känner vi dock att 

följdfrågor hade varit till hjälp för att få djupare svar.  

Validitet i studien är svår att tolka då många faktorer vägs in. Det kan till exempel 

uppstå feltolkningar både hos respondenten och för de som granskar svaren.
100

 Andra 

orsaker till att studien kan ha en minskad trovärdighet är glömska hos respondenterna 

och att de inte preciserat sig i sina svar. Eftersom detta är en skriftlig intervju via mail 

kan det uppstå feltolkningar av frågorna och det finns heller ingen möjlighet för oss som 

frågekonstruktörer att förklara eller utveckla de frågor som missförståtts. I det här fallet 

är validiteten låg eftersom vi inte vet hur respondenterna uppfattat frågorna än annat 

genom en egen tolkning av det som står i svarsunderlaget.
101

  

Vad gäller tidsdisponeringen fanns en del brister. Det hade varit till vår fördel att skicka 

ut informationsbrevet och förfrågan om deltagande i studien vid ett tidigare skede. Då 

hade vi eventuellt kunnat samla ihop en större grupp respondenter samt fått en större 

geografisk spridning bland deltagarna. Önskan om personliga intervjuer hade möjligen 

också kunnat genomföras vid en tidigare kontakt med respondenterna, då anledningen 

till att konstruera intervjufrågor vi mail handlade om den tidsbrist som uppstod.  

Vi vill lyfta att människor som intervjuas på nätet kan vara mer ”ärliga” eller 

sanningsenliga än vad de skulle vara i en intervju ansikte mot ansikte. Vi intervjuare 

fick även god tid till att formulera våra frågor och respondenterna erbjöds god tid till att 

tänka igenom frågorna och därefter formulera sina svar.
102

 De skriftliga svaren var 

fördelaktiga i sammanställningen av resultatet. Transkribering av intervjuer beskrivs 

vara tidsödande och muntliga begär mer tid i en sammanställning.
103

 Detta var något vi 

sparade tid på då transkriberingen redan var gjord genom de skriftliga svaren.  

Det största misstaget var att inte genomföra en pilotstudie innan den riktiga studien 

verkställdes. Att testa om frågorna var rätt utformade skulle ha varit till fördel för att få 

en inblick i hur ett svar hade kunnat se ut i förhållande till de ställda frågorna. Där med 

hade vi kunnat justera feltolkade frågor innan intervjufrågorna skickades ut till 
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respondenterna. Vi är dock nöjda med de frågor vi utformat och de svar vi erhållit, då vi 

har kunnat besvara studiens frågeställningar. 

Vi vill framhålla studien med tanke på urvalsgruppens egenskaper. Samtliga 

idrottslärare har gått en idrottslärarutbildning med liknande innehåll samt undervisar i 

dagsläget mot samma målgrupp och utgår från det centrala innehållet i arbetet med 

friluftsliv och utevistelse. Vår ambition med denna studie är inte att nå en hög 

generaliserbarhet, utan att höja en röst för de idrottslärare som brinner för friluftsliv och 

inte får det stöd de behöver för att kunna genomföra den undervisning som önskas.  

 

7.3 Slutord 

Engström fastställer i sin studie, publicerad i Svensk idrottsforskning, att valet att ägna 

sig åt idrott som barn verkar ha större koppling till föräldrars engagemang, ekonomi, 

omgivande miljö och habitus än till den idrottsliga talang barnet äger.
104

 Brügge med 

flera konstaterar att det är vuxnas ansvar och skyldighet att vidga barns och ungdomars 

värld som innehåller alternativa livsvärden. Barn behöver verkliga intryck och 

upplevelser som går genom den egna kroppen och inte enbart som onaturliga 

upplevelser via dator och tv.
105

 Vi menar med stöd från forskning och litteratur att 

ansvaret att ge barnen positiva erfarenheter av naturen ligger i de vuxnas händer, men 

eftersom alla inte har samma förutsättningar i hemmet måste möjligheten finnas i 

skolan. Vi vill lyfta fram värdet av friluftsliv i skolan samt påvisa att miljön inte 

behöver vara ett hinder för att bedriva friluftsundervisning. Resultatet i denna studie står 

för gruppen idrottslärare som deltagit i undersökningen. Vår intention är att lyfta fram 

och ge stöd till de idrottslärare både äger vilja och engagemang till att utveckla 

friluftsundervisningen, men inte får det stöd de behöver från organisation och övriga 

kollegor. Friluftsliv är en alternativ undervisningsmetod till det som sker inom fyra 

väggar och en potentiell undervisningsmetod till att introducera eleverna till naturen. 

Friluftsliv som värde i skolundervisningen är ett mycket intressant ämne att studera. 

Denna studie har i hög grad skapat nyfikenhet och intresse för vidare forskning inom 

området. 
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8 Fortsatt forskning 
I fortsatta forskningsstudier skulle det vara intressant att utvidga denna studie 

ytterligare. Det vill säga Friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa – faktorer som påverkar 

undervisningens innehåll i friluftsliv och utevistelse i en större geografisk omfattning. 

Hur ser det ut i hela landet? Hur skiljer sig friluftsundervisningen och skolornas 

förutsättningar i en studie med representanter från norr till söder?  

Den mest intressanta frågan som uppkommit i och med denna studie är hur friluftsdagar 

definieras av skolan? Denna studie pekar på att naturens tillgångar verkar vara 

avgörande för antalet friluftsdagar som genomförs per år. Orsaken till detta är oklar, 

men går att koppla till skolornas naturtillgångar. Den stora frågan är hur samtliga lärare 

definierar friluftsdagar och vilka naturtillgångar som eftersträvas för att kunna 

genomföra en friluftsdag? Består friluftsdagarnas innehåll av ”ordinärt” eller 

”exklusivt” friluftsliv? Friluftsliv är så mycket mer än en timme idrott och hälsa på 

schemat och med denna utgångspunkt anser vi friluftsdagarna som något betydelsefullt 

att utforska. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Gävle som under Ht 2013 skriver examensarbete på 
30 högskolepoäng. Studiens syfte är att göra en fördjupning om friluftsliv i skolämnet idrott 
och hälsa samt vilka faktorer som påverkar undervisningens innehåll. Ditt deltagande är 
frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan om så fordras. Vi är dock tacksamma om du 
som idrottslärare vill och har möjlighet att delta. Du kommer att svara på frågor via mail 
angående din undervisning i friluftsliv. Självklart kommer du att vara anonym, vilket betyder 
att varken ditt namn eller din skola kommer att nämnas i arbetet och att svarsunderlaget 
endast kommer att användas till forskning.  

Om du vill medverka skicka en bekräftelse med namn och skola till plu10mbc@student.hig.se 
senast fredag vecka 42.  

En intervju kommer därefter att skickas till dig via mail och det uppskattas om du kunde svara 
senast fredag vecka 43.  

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar  

Maja Bäck & Cecilia Bäckman 

Handledare Xxx Xxx 
xxx@hig.se  
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Bilaga 2 

 

Ditt svar skickas till: 

plu10mbc@student.hig.se

Med vänliga hälsningar Maja 

Bäck & Cecilia BäckmanHandledare Fil.Dr Elisabeth 

Hedlund ehd@hig.se 

Ditt svar
1. I vilken miljö är du upppväxt? 

2. Vad har du för erfarenheter av friluftsliv 

a) Under din uppväxt?

b) I nuläget?

3. Vad har du för personligt intresse av natur och friluftsliv i vardagslivet?

4. Hur såg utbildningen i friluftsliv ut i din lärarutbildning

a) I form av aktiviteter?

b) Plats och miljö?

5. Är din utbildning i friluftsliv likvärdig den undervsining du bedriver som lärare

a) På tidigare arbetsplatser?

b) På nuvarande arbetsplats?

1. Vad är friluftsliv för dig?

2. Har skolan en egen definition av friluftsliv?

1. Vad innehåller undervisningen i friluftsliv på din skola?

2. Vad säger den lokala kursplanen om friluftsliv?

3. Vad anser du om skolans arbete med friluftsliv i nuläget? Fungerar det bra eller är det något du skulle vilja ändra på?

4. Vad har ni för naturtillgångar i närheten av din skola och utnyttjas dem? Ge exempel.

1. Bedriver skolan friluftsdagar och hur många per termin?

2. Vem är ansvarig för friluftsdagarna?

3. Hur ser friluftsdagarna ut

a) I form av aktiviteter?

b) Plats och miljö?

c) Har eleverna möjlighet att påverka friluftsdagarnas innehåll?

4. Vilket intryck får du av elevernas inställning till friluftsdagar

a) Hur ser deltagandet ut bland eleverna?

b) Förekommer det skillnader gällande kön, etnicitet och kulturell bakgrund?

1. Hur upplever du skolans potential till att bedriva friluftsliv 

a) Vilka möjligheter finns?

b) Utnyttjas dem?

c) Finns det några eventuella hinder?

2. Vilka skillnader uppfattar du mellan skolor i landsbygd och tätort

a) Hur skiljer sig möjligheterna till friluftsliv?

b) Har din skola stora möjlighter eller känner ni er begränsad?

3. Övrigt, om du har något att tillägga. 

Friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa 
En studie om påverkan till undervisningens innehåll i friluftsliv
I denna studie görs en fördjupning om friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa samt vilka faktorer som påverkar undervisningens innehåll. Här nedan följer 18 frågor att besvara inklusive underfrågor.  Du och din skola att vara anonym i studien och svarsunderlaget kommer endast 

att användas till forskning. Tack för din medverkan!

Friluftsdagar

Slutligen

Intervjufrågor

Bakgrund

Definition av friluftsliv

Friluftsliv och skolan


