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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur lärare undervisar i och arbetar med praktiska 

och teoretiska bedömningstillfällen i friluftsliv i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Studien 

ämnar undersöka hur lärarna upplever arbetet med styrdokumentet och om lärarna kan utläsa 

vilket lärande som ska ske i friluftslivsundervisningen? 

Frågeställningar: Vad får elever lära sig i friluftsliv i kursen idrott och hälsa 1? Vilka 

metoder används för att bedöma elever? Upplever lärare att de har förutsättningar för att 

bedriva friluftslivsundervisning? 

Metod: Insamlingen av empiriskt material utgick från en webbaserad enkätundersökning med 

51 responderande lärare i idrott och hälsa. Enkäten lades upp i idrottslärarforum på sociala 

medier samt skickades till rektorer och enhetschefer på gymnasieskolor i olika delar av landet. 

Kravet för att besvara enkäten var att ha arbetat utifrån Lgy 11. Data bearbetades genom 

Excel, där frekvenstabeller och diagram skapades för att kunna analysera resultatet på ett 

rättfärdigt och korrekt sätt utifrån syfte och frågeställning.  

Resultat: Resultatet i studien påvisar att det är överhängande fokus på aktivitetscentrerad 

undervisning och färdighetsträning på aktiviteter av friluftslivsmässiga inslag. Den bedöms 

teoretiskt genom skriftliga prov och individuella inlämningsuppgifter och praktiskt genom 

elevens planeringsförmåga, förflyttningsteknik och färdigheter i friluftslivsteknik. Vissa lärare 

uppfattar svårigheter med vilken typ av lärande som är målet med undervisningen, hur synen 

på friluftsliv som rekreation kan omvandlas till ett lärande och arbetet mot hur elevernas olika 

förmågor skall främjas genom friluftslivsundervisningen. 

Slutsats: Den slutsats som kan göras av studien är att lärarna lägger ned relativt lite andel av 

den totala undervisningstiden på friluftsliv. Lärarna tycks uppleva det svårare att utforma 

undervisning som ska utveckla elevernas förmågor än att anpassa undervisningen så att den 

inrymmer det centrala innehållet, vilket tyder på att de har svårt att se vilket lärande som ska 

ske i undervisningen i friluftsliv. Lärares uppfattningar om möjligheter och svårigheter i 

friluftsliv tycks vara lokalt förankrade och går således inte att koppla till geografiska 

förutsättningar eller skollednings stöd utan är mer en fråga om resurser och tid. 

 

 

  



 

 

Abstract 

Aim: The aim of the study is to explore how teachers teach and assess, practically as well as 

theoretically, friluftsliv in physical education and health (PEH) in upper secondary school. 

The study aims to examine how teachers experience working with the curriculum in their 

mission to mediate and teach what they consider should be taught in their interpretation of the 

curriculum from 2011. It also intends to examine how much time the teachers devote to 

friluftsliv, if the work is affected by geographical circumstances, resources and support from 

the head of the school. Also finding out what possibilities and difficulties, according to the 

teachers, exist in teaching of friluftsliv. 

Research questions: What should pupils learn in friluftsliv according to teachers and what 

methods are used to assess it? Does the curriculum format provide conditions for teachers that 

enable them to understand what should be taught in friluftsliv? 

Method: The empirical material was gathered through a web-based survey with 51 

responding teachers in PEH. The survey was posted in forums for teachers in PEH on social 

media as well as emailed to the principals of upper secondary schools throughout the country. 

The demand for answering the survey was having taught under the curriculum from 2011. 

Processing of the data was performed in Excel, where tables and diagrams of frequency was 

created for analysing the results as correctly as possible based on the aim of the study. 

Results: The results of the study indicate that the main focus is activity centred teaching and 

skill training of activities with elements of friluftsliv. The theoretical assessments are based 

on written tests and individual assignments and the practical on the ability to plan, movement 

techniques and skills in techniques connected to friluftsliv. Some of the teachers experience 

difficulties with what the learning purpose of friluftsliv is, how the view of friluftsliv as 

recreation can be integrated and the goal to develop the pupils abilities in the teaching of 

friluftsliv. 

Conclusions: The teachers assign a relatively small part of the total time for PEH to teaching 

of friluftsliv. The goal to develop abilities is considered harder than working with the central 

content. Teachers opinions on possibilities and difficulties seems to be varied locally and 

can’t be related to geographical circumstances in a wider sentence or the support from the 

head of the school, but rather resources and time have the greatest impact. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter friluftslivsundervisningen på GIH och diskussioner om våra egna erfarenheter av 

undervisning inom friluftsliv under vår skolgång, vilken i allra högsta grad varit varierad, har 

vi intresserat oss för hur friluftslivsundervisning bedrivs och bedöms av lärare i gymnasiet. En 

del gymnasieskolor tycks bedriva undervisningen genom att låta elever uppleva friluftsliv i en 

relativt avlägsen natur, i likhet med de erfarenheter vi får under lärarutbildningen, medan 

andra skolor inte erbjuder något i den stilen. Denna variation i undervisningen blir intressant 

när det kommer till att bedöma elevers kunskaper inom friluftsliv. Undervisningens 

utformning kan med andra ord skilja sig i stor utsträckning mellan skolor, där fokus kan ligga 

på ett görande exempelvis i form av en förflyttning i naturen eller lärande av 

friluftsförknippade färdigheter, som att göra upp en eld, eventuellt i kombination med varför 

denna kunskap är användbar eller liknande. Undervisning ska vara likvärdig oavsett skola och 

plats i landet, men kan den verkligen sägas vara det när undervisningens innehåll och 

huvudsakliga mål tycks vara väldigt varierande? Hur kan bedömningarna av elevers 

kunskaper vara rättvisande och likvärdiga när förutsättningarna och bedömningsgrunderna 

tycks vara så vitt skilda? 

 

Bedömningsstöd för friluftsliv finns att tillgå från Skolverket, men frågan är hur mycket hjälp 

detta bidrar med när det kommer till att utforma uppgifter som möjliggör för lärare att kunna 

bedöma elevernas kunskaper i just friluftsliv. Om eleverna själva utför en tur, hur gör du som 

lärare en bedömning av huruvida deras rörelser är energieffektiva som är Skolverkets 

exempel? (Skolverket 2011b, s 23ff) Just detta exempel väcker en vidare fundering. Är det 

verkligen friluftsliv, framförallt friluftsliv i skolan, huruvida en rörelse är energieffektiv eller 

inte? När Skolverkets stöd till lärare har detta innehåll, vad signalerar det till lärare angående 

vad friluftsundervisningen bör bestå av? 

 

Lärarna i Mikaels (2018) studie uttryckte osäkerhet kring friluftslivets lärandesyfte och i och 

med detta att vägledningen från styrdokumenten var bristfällig. En lärare uttrycker att 

styrdokumenten inte bidrar med någon hjälp när det kommer till friluftslivsundervisningens 

innehåll, men att det är relativt tydligt vad som ska bedömas. En annan lärares kommentarer 
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uttrycker också att styrdokumenten inte bidrar med vägledning kring vad undervisningen i 

friluftsliv ska behandla. Lärarnas svar tyder på att det fortfarande råder oklarhet kring 

lärandesyftet med friluftsliv som kunskapsområde inom idrott och hälsa, trots att friluftslivet 

lyftes fram i och med de nya läroplanerna 2011. 

 

1.2 Det svenska friluftslivets historia 

Det organiserade friluftslivets historia sträcker sig över hundra år. Sandell och Sörlin (2008, s 

12) menar att det startade under den senare delen av 1800-talet då handlade det om personer 

från de högre samhällsklasserna, det handlade mestadels om alpinism och stärkande 

friluftsliv. I friluftslivets svenska historia handlade det mycket om Turistföreningens 

uppmaning som var “Känn ditt land.” Sedan dessa tider är friluftslivet och friluftslandskapet 

en realitet, inte bara i Sverige utan även i Västeuropa och i Nordamerika. Ett realiserande 

exempel på detta är hur stadsplaneringen i ett växande Stockholm såg ut i mitten av 1800-

talet, där parker och anläggningar av planteringar skedde i allt större utsträckning. Sandell och 

Sörlin (2008, s 12) pekar på fyra faktorer som samverkade för friluftslivets förutsättningar.  

1. I framförallt de högre samhällsskikten fanns det ett intresse för en nationell enhet där de 

försökte skapa nya rumsliga och sociala identiteter som skulle avlösa det lantliga bysamhället. 

2. Intresset för geografiska exkursioner var under denna tid mycket stor och betydande för 

den explorativa forskningen inom området.  

3. Industrisamhället växte snabbt fram och landskapspåverkan var tydlig, därför expanderades 

naturskyddsintresset på flera håll i landet.  

4. Ett stigande intresse för fritidsbruk med naturinslag, ett nationellt tolkande av landskapet 

skedde i form av bland annat alpinism, friluftsliv och turism. Samtliga ovanstående punkter 

var formulerade på ett nytt sätt, samtliga hade ett miljöhistoriskt fundament och var således 

avgörande för 1900-talets natur-. miljö- och utvecklingsdebatt. 

 

1.3 Definitioner av friluftsliv 

Den svenska officiella definition av friluftsliv är: ”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet 

utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller 

tävling.” (SFS 2003:133) Det är en definition av friluftsliv, men det är ett vitt begrepp som är 

svårdefinierat på många sätt och därmed även svårt att problematisera. Nedan redovisas olika 
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sätt att se på friluftsliv samt hur det kan definieras.  Nilsson (2012, s 141) före detta forskare 

på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm beskriver det som att det går att göra flera 

grundläggande indelningar av natur- och friluftsaktiviteter. Ett sätt att se på saken är att dela 

in det i tre olika former; friluftsliv, friluftsturism och friluftssport, dessa tre former går i sin 

tur att koppla till varsitt motiv. Identifikation, rekreation samt rekord, i de två första formerna 

friluftsliv och friluftsturism ligger det största motivet på att vistas i naturen och få en 

upplevelse av den, medan i friluftssport handlar motivet om att nå ett resultat kopplat främst 

till tävling. 

 

Det leder till den mer allmänt brukade definitionen av begreppet, vilken således också går att 

stycka upp för att förstå och tolka innebörden. Det handlar alltså i mångt och mycket om att 

vistas och vara fysiskt aktiv utomhus, detta sker genom ett miljöombyte samt en 

naturupplevelse. Noterbart är att det ska ske utan något krav på prestation eller 

tävlingsutförande. En intressant aspekt av definitionens del som innefattar “vistelse och fysisk 

aktivitet…” är att det ska ske i en naturmiljö. Då blir termen miljöombyte i sin kontext 

överflödigt, med det menas att för att få en naturupplevelse bör då ett miljöombyte ske för att 

just komma ut i naturen. Är det dock så att man redan bor i en naturmiljö sker då inget typiskt 

miljöombyte för att nå en naturupplevelse kopplat till friluftslivet. Det gör det då än svårare 

att koppla begreppet till friluftsliv och därmed också att avgränsa det till en naturupplevelse, 

om det redan är den befintliga vardagen. En del i definitionen som rör kombinationen fysisk 

aktivitet och utan krav på prestation. Det blir i detta sammanhang paradoxalt eftersom det 

fortfarande krävs någon form av fysisk insats, om än låg, speciellt i förhållande till 

människors egen prestationsförmåga, låg som hög. (Nilsson 2012, s 142) 

 

“Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturassocierade 

upplevelser samt stimulans och rekreation av psykisk och/eller fysisk 

art, med eller utan inslag av prestation och utan krav på 

tävlingsprestation.” (Nilsson 2012, s 142) 

 

Begreppet naturmiljö kan involvera både delar av ett landskap men även hela landskapet och 

marina naturmiljöer, där platsens ursprung är bevarat eller delvis bevarat. Det kan 

exemplifieras genom med en urskog eller en modifierad naturpark. Gällande naturassocierade 

upplevelser” handlar det om hur upplevelsen är som effekt i mötet med naturmiljön. I 
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begreppet prestation ligger det ett beteende som fordrar något fysiskt och/eller psykisk av 

utövaren som sträcker sig ut över den vardagliga ansträngningen. Dock är prestation i denna 

definition ett relativt begrepp som är kopplat till den individuella prestationsförmågan. 

Rekreation anspelar på att skapa nya krafter och att vara avkopplande i sin aktivitet. 

Tävlingsprestation är att vara delaktig i ett tävlingsmoment. (Nilsson 2012, s 143) 

 

1.4 Friluftsliv i svenska läroplaner 

1.4.1 Friluftsliv i Lpf 94 

Den svenska skolans friluftsliv har varit under förändring de senaste årtiondena, läroplanerna 

har gjorts om och reviderats och kursplanerna i idrott och hälsa har modifierats.  

 

Lpf 94 och Lpo 94 skulle fungera till att fördjupa elevers utveckling av kunskaper samt att 

vara förberedande till det kommande yrkeslivet efter skolåren. Utbildningen skulle också leda 

till förutsättningar för studier på högre nivå men det ska även vara förberedande till det 

kommande vuxenlivet med tillhörande ansvarstagande för sitt eget liv. Således var de 

huvudsakliga målen att den frivilliga skolformen Lpf 94 skulle föra vidare kunskaper samt 

skapa rätta premisser för att eleverna skulle ta till sig och utveckla kunskaper. (DS 1999:78, s 

122) 

 

I jämförelse med tidigare läroplan, Lgr 80, skiljer sig styrdokumenten från 1994 på flera sätt, i 

kategorin rörande friluftsliv finns det också skillnader läroplanerna emellan. 

 

“Det är styrelsen för utbildningen som bestämmer hur många dagar som skall användas för 

idrott och friluftsverksamhet, utöver tid för idrott och hälsa. Friluftsverksamheten skall 

bedrivas under lärares ledning.”  (DS 1999:78, s 123) 

 

I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa i Lpf 94 står följande: Kursen skall ge möjligheter till 

friluftsliv och positiva naturupplevelser och härigenom bidra till att eleverna utvecklar en 

ekologisk grundsyn och en vilja att ta större ansvar för vår gemensamma miljö. Samt att 

eleven efter genomgången kurs ska ”ha kunskaper om olika former av friluftsliv och ha 

utvecklat sin förmåga att uppleva naturens skiftningar och mångfald under olika årstider 
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samt själv ha upplevt friluftsliv och fördjupat sina kunskaper (Skolverket 1994, s 45). 

Ovanstående citat är alltså det enda som rör friluftsliv i den föregående läroplanen. Likt andra 

kurser i Lpf 94 är det fritt för läraren vad det ska vara för lektionsinnehåll i jämförelse med 

Lgy 11 som redovisas i kommande avsnitt. 

 

1.4.2 Friluftsliv i Lgy 11 

I ämnets syfte framställs friluftsliv genom att ”…undervisningen bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och 

naturen som en källa till välbefinnande.” (Skolverket 2011, s 83) I idrott och hälsa 1 ska även 

eleverna ges förutsättningar för att utveckla sju förmågor. Tre av dessa är:  

• Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och 

miljöer. 

• Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa.  

• Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser.  

Av samtliga sju förmågor som undervisningen ska utveckla är alltså 3 av 7 förmågor direkt 

kopplade till friluftsliv och naturupplevelser.  

 

I Lgy 11 framskrivs 11 punkter under centralt innehåll som ska behandlas i kursen idrott och 

hälsa I. Fem av dessa, alltså nästan hälften, går direkt att koppla till friluftsliv: 

• Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. 

• Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

• Metoder och redskap för friluftsliv. 

• Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

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

blödning och drunkningstillbud. 

(Skolverket 2011, s 85f) 

  

Ovanstående text refererar till de delar i Lgy 11 där friluftsliv och naturupplevelse 

förekommer explicit. Det säger ingenting om hur lärare i ämnet väljer att främja exempelvis 

aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan, och genom vilka metoder detta sker. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Syn på friluftsliv 

I Mikaels (2018) studie framkom det att idrottslärarnas ursprungliga syn på friluftsliv stämde 

väl överens med den officiella definitionen, där friluftsliv ses som rekreation. Vidare uttryckte 

lärarna osäkerhet kring vilket lärande som faktiskt ska äga rum i friluftslivsundervisningen, 

där det var svårt att omvandla friluftsliv, som enligt lärarna handlade om rekreation, till ett 

undervisningsinnehåll. Så länge denna syn på friluftsliv behåller sin starka position bland 

lärare är det stor risk att rådande mönster och praktiker ses som det enda sättet att undervisa i 

friluftsliv och att tänka på friluftsliv på något annat sätt blir nästan omöjligt. 

  

Den officiella svenska definitionen av friluftsliv, ”vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling” (SFS 

2003:133), har i stor utsträckning anammats av forskare och utbildare inom friluftsliv i 

Sverige. Den har aldrig riktigt blivit utmanad gällande dess användbarhet i relation till 

friluftsliv i skolan. (Mikaels, 2018) 

En fråga som uppstår i och med detta är om detta sätt att se på friluftsliv utan omsvep ska 

anammas i utbildningssammanhang som det tycks göra i dagsläget? 

  

På idrottslärarutbildningar i Sverige ägnas stora resurser åt friluftsliv och det som premieras 

är en exklusiv friluftslivsundervisning. Exklusiv på så sätt att den generellt bedrivs i en orörd 

natur, med märkbart avstånd till civilisation. Inslag av både teknik och moderna idrottsliga 

uttryck ska också vara så liten som möjligt. Naturupplevelser värderas högt samtidigt som den 

kunskap som de blivande idrottslärarna bedöms efter till stor del utgörs av att kunna utföra 

olika typer av kroppsliga förflyttningstekniker. (Backman 2009, s 14) 

  

Mikaels (2017, s 61) skriver att det inom svenska utbildningssammanhang ännu inte finns 

någon klar distinktion mellan friluftsliv med rekreation som mål, som handlar om 

fritidsaktiviteter utomhus och att spendera tid i naturen med rekreationssyfte utanför skoltid, 

och friluftsliv med lärande som mål, som handlar om lärande, inom ramen för en 

läroplanskontext. Då denna åtskiljning inte finns, leder det till att den friluftslivsundervisning 

som bedrivs i skolorna har kunskapsmål som dikteras av villkor med fokus på rekreation. 
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2.2 Undervisningen i skolorna 

Novus (Svenskt friluftsliv 2017) utförde på uppdrag av Svenskt Friluftsliv en undersökning 

bland lärare på såväl grundskolor som gymnasiet för att ta reda på hur 

friluftslivsundervisningen uppfattas och genomförs i skolorna. Dock bör poängteras att när 

organisationen Svenskt Friluftsliv pratar om friluftsliv, handlar det om den officiella 

definitionen (SFS 2003:133) som skapades i samband med förordningen om statsbidrag till 

friluftsorganisationer. Detta bör tas i beaktande vid läsning av undersökningens resultat i 

följande avsnitt, exempelvis hur ofta lärare själva ägnar sig åt friluftsliv. 

  

I Backmans (2009, s 16f) studie uttryckte många idrottslärare att deras 

friluftslivsundervisning inte var av den kvalitet som den borde vara. Flera faktorer framkom 

som har stor inverkan på friluftslivsundervisningen. Ett exempel är tid, där många lärare 

ansåg att det inte är möjligt att genomföra friluftsliv under en lektion i idrott och hälsa. Även 

resurser, i form av ekonomi och materiell utrustning, lyftes av flera lärare fram som viktiga 

faktorer. Skolans läge har också inverkan på friluftslivsundervisningen, det vill säga hur nära 

skolan har till natur som lärarna anser lämplig för friluftsliv. Risker påverkar också 

friluftslivsundervisningens utformning, även om lärares åsikter gick isär om vilken inverkan 

detta har på undervisningen. Vissa upplevde att potentiella risker var begränsande medan 

andra ansåg dessa som nästan nödvändiga för upplevelsens skull. Ett ämnesövergripande 

samarbete mellan olika lärare framstod som en förutsättning för att kunna genomföra 

friluftsliv på skolorna. En förklaring till dessa upplevda svårigheter kan vara idrottslärares 

bild av vad friluftsliv faktiskt är. För att det ska klassas som ”riktigt” friluftsliv, som det 

benämns i studien, måste undervisningen, enligt flera lärare, ske i en relativt avlägsen natur 

som är orörd av civilisationen. Lärarna tror att ett stort skäl till denna uppfattning kan vara hur 

friluftsundervisningen ser ut under idrottslärarutbildningen. (Backman 2009, s 17) 

  

Varannan lärare bedriver friluftsundervisningen på såväl lektionstid som friluftsdagar. För 37 

procent av lärarna sker undervisningen endast på lektionstid och 11 procent har endast 

undervisning i friluftsliv i samband med friluftsdagar. Särskilt de lärare som uppgav att de 

hade begränsade ekonomiska förutsättningar ägnade både lektioner och friluftsdagar åt 

friluftsliv. Bland de lärare som endast bedrev undervisning på friluftsdagar är det särskilt 

lärare som inte samarbetar med andra lärare i friluftslivsundervisningen, lärare på skolor som 

har längre än 1 km till närmaste naturområde, lärare som upplevde att de inte hade några 
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ekonomiska resurser för att kunna bedriva friluftsliv och lärare som aldrig eller sällan utövar 

någon form av friluftsliv själva. (Svenskt friluftsliv 2017, s 15) Vidare utgör friluftsliv 16 

procent av undervisningstiden i idrott och hälsa på gymnasiet och 66 procent av idrottslärarna 

arbetar tillsammans med lärare i andra ämnen (ibid, s 17f).  

 

Sociokulturella faktorer är en viktig del i människors upplevelser av en naturmiljö samt 

möjlighet till att vara fysiskt aktiva. Således har ålder, kön, etnicitet men också tidigare 

erfarenheter som en människa besitter en påverkan. Även tillgång till närmiljö kan påverka 

hur människan förhåller sig till sin naturmiljö och den känsla av sammanhang det mötet kan 

ge. De hinder som uppstår i bedrivandet av friluftsliv kan vara rädsla, avstånd, kulturell 

identitet, hur god förmågan är att hantera klimatet och friluftslivsaktiviteter. (Lundvall 2011, s 

15). En förmodad orsak till att det är problematiskt att likställa begreppet kunskap i 

förhållande till en kroppslig kunskapspraktik handlar ofta om att kunskap och lärande är 

synonymt med teoretisk kunskap. Lärande och kunskap inom begreppet friluftsliv går inte att 

koka ned till målsättningar som saknar ett sammanhang, social mening men även kroppslig 

kunskapspraktik. I en skolkontext blir friluftslivet som kunskapsområde större än så, det 

inkluderar frågor som rör normer, värderingar samt arbetssätt. Det kan då ses som ett 

egenvärde för att eleven ska kunna utveckla sina förmågor att bli medveten om, samt att 

kunna förhålla sig till, sociala värden som eleven upplever genom friluftsliv. (Lundvall 2011, 

s 17) 

 

Lärarna i Mikaels (2018) studie baserade sin undervisning till stor del på friluftsaktiviteter. 

När skolbaserat friluftsliv ses som fysisk aktivitet utomhus kan det tyckas helt rätt att fokus i 

undervisningen ligger på färdigheter i friluftsliv, som exempelvis att göra upp eld eller bygga 

vindskydd. Ett potentiellt problem med ett aktivitetscentrerat tillvägagångssätt är att 

undervisningens huvudsakliga och kanske enda syfte blir lärande för aktiviteten i sig själv. 

Denna form av undervisning har kritiserats för att den tas ur sitt sammanhang och omvärlden 

omvandlas till att enbart vara en kuliss för människocentrerade aktiviteter. I skolbaserat 

friluftsliv kan denna typ av undervisning leda till att andra möjliga lärandeaspekter 

underkuvas. 

 

Friluftsliv i skolan tycks, enligt skolans styrdokument såväl som efter intervjuer med lärare, 

bestå av utomhusvistelser och rekreation. Denna typ av friluftsliv rimmar väl med den 
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officiella definitionen av friluftsliv som rekreation, men denna definition skapades för att 

reglera statsbidrag till friluftsorganisationer. När synen på friluftsliv präglas av den officiella 

definitionen blir produkten friluftsliv som rekreation. Vilka konsekvenser får detta för 

friluftslivsundervisningen i skolorna? (Mikaels 2017, s 59ff) 

  

Lärare upplever friluftsaktiviteter och utevistelse som en utmaning. Orientering är det som 

upplevs lättast att arbeta med och lärare försöker hitta sätt att bedöma detta som inte i lika stor 

utsträckning bygger på tidtagning och antal hittade korrekta kontroller. Behovet är stort av att 

hitta både arbetssätt och verktyg för bedömning och betygssättning, då lärare uppger att tid 

och lämpliga områden att bedriva undervisningen i är begränsande. (Seger 2016, s 136) 

 

61 procent av lärarna i idrott och hälsa på gymnasiet upplever att de har begränsade 

ekonomiska resurser för att kunna bedriva friluftsliv i skolan. Bland idrottslärare på 

gymnasiet anser 74 procent att skolan behöver mer stöd för att bedriva undervisning i 

friluftsliv. 6 av 10 lärare i idrott och hälsa på gymnasiet uppger att de skulle behöva 

ekonomiskt stöd för att bedriva undervisning i friluftsliv.  (Svenskt friluftsliv 2017, s 24ff) 

 

Lundvall (2011) skriver att idrott och hälsa som ämne i skolan formellt sett är svagt inramat 

och ämnets erkännandekultur ses som styrt av en social praktik, som har kännetecknats av 

tävling, prestation och hierarki, som har styrt undervisningen vid sidan av styrdokumenten. 

Den idrottsliga delen i ämnet har påverkat det som har räknats som legitimt innehåll av såväl 

lärare som elever, vilket har utformat en grund för bedömningen av elevers kunskaper för de 

högre betygen. Frånvaro av läromedel i ämnet idrott och hälsa, oavsett stadium, har troligtvis 

också bidragit till ämnets svaga inramning. Istället blir lärarens egna erfarenheter och 

bakgrund centralt, i kombination med elever aktiva i föreningsidrotten skapar det vägar för 

ämnets inriktning. Det är snarare dessa inslagna vägar som har gett ämnet dess form och 

funktion och skapar lektionernas syfte och innehåll. Det finns en problematik i bedömningen i 

idrott och hälsa, när ämnesinnehållet på lektionerna jämförs mot styrdokumentet, den enskilda 

lärarens målsättning med ämnet idrott och hälsa samt lärarens grund för betygsbedömning. I 

lärarens fördelning av ramtid får friluftsliv färre minuter än andra delar och tiden för 

friluftsliv över ett läsår är tämligen begränsad. De bedömer också att elevers kompetens är 

betydligt lägre i friluftsliv jämfört med andra delar i ämnet såsom bollspel. (Lundvall 2011, s 

16) 
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Ett utbrett lärande innebär det att eleven kan förankra och skapa en relation till ett angivet 

kunskapsinnehåll och där eleven aktivt kan välja hur han/hon ser på sitt deltagande. För att 

eleven ska kunna göra detta individuellt eller med hjälp av klasskamrater i en riktning mot ett 

aktivt deltagande för att kunna reflektera, dra slutsatser där ämnesinnehållet och lärprocessen 

blir central i strävan mot det livslånga lärandet. Beroende på hur detta går det går det att se på 

hur eleven uppträder för att nå dit. Det finns begränsad information om hur lärprocesserna är i 

ett skolrelaterat friluftsliv. Det finns dock förklaringar som tyder på att de upplevelser som 

barn har i att vistas i naturmiljöer påverkar i hur relationen till naturen är som vuxen. Många 

som i unga åldrar har haft kontinuerlig kontakt med naturmiljöer har ofta en positiv känsla av 

deras fysiska och känslomässiga relation till att vistas i natur och grönområden. De vuxna 

som har haft en god kontakt med naturen tenderar också i högre utsträckning att vara fortsatt 

aktiva i det rummet än de personer som inte var aktiva eller de som inte minns hur naturmötet 

var som barn. Det är de upplevelser vi har som barn, som är direkt kopplade till människans 

sätt till att vara och verka i naturmiljöer, hur den fysiska aktiviteten är och upplevs. (Lundvall 

2011, s 17). 

 

2.3 Bedömning 

De senaste läroplanerna från 2011 har bidragit till möjligheter såväl som svårigheter i arbetet 

med betygssättning. En positiv aspekt är en ökad tydlighet i centralt innehåll och 

kunskapskrav, med bättre struktur och kopplingar dem emellan, som underlättar såväl 

planering som bedömning för lärare. Något annat är att betygssättningen har blivit tydligare 

för eleverna och de har en större förståelse för varför de får ett visst betyg. Kunskapskraven 

kan dels användas som ett verktyg i den formativa bedömningen fortlöpande och dels gör de 

att den slutliga summativa bedömningen blir mer underbyggd. Det lärare lyfter fram som 

svårigheter med läroplanerna är det nya betygssystemet och de värdeord som styr 

bedömningen. Det upplevs svårt med den exakta innebörden av till exempel “till viss del”, 

“relativt väl” och “väl”. Ett bekymmer är också att det högsta betyget i det nya systemet är 

mer svåruppnått i jämförelse med det gamla systemet, där eleverna nu måste uppnå alla mål 

inom en betygsnivå för att erhålla motsvarande betyg. Lärare känner sig osäkra i sin 

bedömning, där proportionerna mellan de olika förmågorna och deras värde upplevs som 

problematisk. Vissa förmågor anses vara viktigare än andra. (Seger 2016, s 134ff) 
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Det är alltså många faktorer som påverkar lärarnas bedömningar. En av dem är hur läroplanen 

är utformad och hur lärarna tolkar den, vilket leder oss in på nästa avsnitt som behandlar 

läroplansteori.  

3. Teoretiskt ramverk 

Den första frågan som ställs när en läroplan skall författas, handlar om hur kan vi organisera 

vårt vetande, så att vi kan lära ut det (Lundgren 1978, s 17). Även vad vi kan veta, men även 

vad det är som är värt att veta. För att ett lärande ska ske måste omvärlden också organiseras 

så att detta kan möjliggöras. Det skapar en läroplansteori som inte endast tar pedagogik i 

beaktande utan även filosofi, kulturhistoria, ekonomisk historia samt naturkunskap. I 

läroplansteori förekommer det ett antal hörnstenar som teorin vilar på, en av dessa är den som 

utformar själva kodningen. Det är en kod som framträder i metodik, innehåll och hur 

utbildningens mål är utformade. Det innebär att det finns en styrning av påverkansprocesser, 

det är en styrning som fordrar kontroll. Styrning och kontroll är följaktligen två kärnbegrepp i 

varje form av läroplansteori. (Lundgren 1978, s 17f). I läroplansteori handlar det även om att 

synliggöra flödet av förskjutningar och förändringar som en läroplan baserar sitt urval av 

kunskaper på (Wahlström 2016, s 13). 

 

3.1 Läroplanskod 

I begreppet läroplan finns en underliggande kod, en läroplanskod som samlar ihop principer 

som i sin tur utformar ett konkret styrdokument, en lärarutbildning men även 

undervisningsmaterial. Denna uppbyggda struktur skapar i grova drag tre nivåer i en läroplan. 

Den första är hur värderingar, kunskaper och erfarenhet selekteras samt hur de organiseras. 

Det handlar om hur olika kunskaper rangordnas, där vissa anses vara viktigare än andra. I 

denna första nivå handlar det således om hur en läroplan ska utformas, hur det ska etableras 

och gestaltas. I den andra nivån är hur styrningen av utbildningen är, hur den konkretiseras i 

besluts- och kontrollprocesserna och hur dessa sedan ska formas. Den tar hänsyn till aktuell 

forskning inom pedagogik som i sin tur tar konkreta former för innehåll och metodik för 

utbildningen, men också för kontroll och utvärdering. Den tredje och sista nivån är att beröra 

hur den konkreta läroplanen samt hur de läromedel som finns att tillgå styr 

undervisningsprocessen. Det vill säga hur en läroplan åskådliggörs i undervisningsprocessen 

även hur den styr olika sorter av inlärning hos den växande individen, av samhällets normer.  
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Med dessa tre nivåer i en läroplan, de skapar förutsättningar för både styrning och kontroll om 

hur utbildningen och undervisningen ska gå till i sitt förhållande till mål, innehåll och metod. 

Det ska skapa processer som i slutändan handlar om att en individ ska lära sig något, där det 

sker en transformation av dessa tre nivåer. (Lundgren 1979, s 21 f).   

 

Linde (2012, s 45) refererar till Basil Bernstein (1971) och hans benämningar för koder i 

stofforganisationen, där nämns ’collection code’ och ’integrative code’. Han menar att 

begreppet ’collection code’ är ett särskiljande mellan ämnen och liknar till mångt och mycket 

de akademiska disciplinerna, där mätningar av ämneskunskaper avgörs av särskilda 

kunskapsprov hos eleverna. I ’collection code’ blir läraren i fråga en ämnesrepresentant mer 

än en pedagog och har ett ansvar för kunskapsinlärningen och arbetet sker således oberoende 

av kollegor. I ’integrative code’ är motsatsen till det ovan nämnda ’collection code’, här ses 

ämnet som en del av helheten, en klass, ett arbetslag och ämnesövergripande samarbete 

förekommer. Arbetet sker tematiskt där lärare hjälps åt och ser sig mer som pedagoger och 

mindre som ämnesrepresentanter. Bernstein menar att beroende på vilken kod som är 

dominant leder till skillnader i hur skolan är organiserad och hur skolledningen är, men också 

hur hierarkin mellan lärare ser ut. Linde (2012, s 46) väljer även att referera till Bernstein från 

ett seminarium i Stockholm 1997, där han presenterade två nya koder, ’performance code’ 

och ’competence code’ och syftar på hur bedömningen av kunskap görs av lärare. 

’Performance code’ menas att elevernas kunskaper mäts på ett summativt bedömningssätt 

genom exempelvis prov och inlämningsuppgifter. ’Competence code’ blir också här en 

motsats, här står inte de mätbara kunskaperna i fokus, utan här premieras elevens individuella 

resa och utveckling. Skillnaderna mellan koderna är att i ’performance code’ är eleven själv 

ansvarig för hur hon/han förhåller sig till sitt skolarbete och förhållningssätt i skolan, medan 

privat kan hon/han vara som den vill. Det finns klara skiljaktigheter mellan hem och skola. I 

’competence code’ finns inte dessa klara skiljaktigheter mellan hem och skolan, utan privatliv 

och skola integreras med varandra. Bedömningen sker inte enbart på skolprestation utan 

också på elevens sociala förmåga och förhållningssätt. 

3.2 Transformering 

I transformeringen av en läroplan finns underuttrycket teachers thinking (Linde 2012, s 58f), 

där forskningen inom området har funnit på det stora hela tre stycken huvudområden. Det 

första är hur lärare planerar sin undervisning, det andra är hur lärare anpassar den aktiva 
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undervisning och hur de hanterar det som händer i undervisningssituationer. Den tredje och 

sista är hur lärares teorier och trosuppfattningar är. I forskningen om teachers thinking påvisas 

det att lärare tar till vara på trender och reaktioner i samhället och hur samhället förändras och 

att lärare ligger före i diskussioner som förekommer i politiken om förändringar i läroplaner 

och att det till viss del är en kodifiering gjort av lärare i deras transformering av läroplanen. 

  

Variablerna är många i vad som påverkar och styr undervisningen, i amerikanska studier 

påvisas det om läroböckernas styrande inverkan, med andra ord vilket undervisningsmaterial 

som finnas att tillgå och hur det påverkar undervisningen. Resultatet av studierna visar att 

boken eller det material läraren har till sitt förfogande är starkt styrande för vilket 

lektionsinnehåll det blir, det påvisar även att lärare är selektiva i sitt urval från hur böckerna 

är skrivna och därmed väljer vad som ska ingå i lektionsinnehållet. Finns det även färdigt 

övningsmaterial som styr elevernas arbetsuppgifter, utgår även lektionsplaneringen ifrån 

dessa. Ämnestraditioner är ett annat styrande element, varje ämne har ett historiskt ursprung 

och i och med det tillhörande traditioner om vad ämnet ska innehålla. Beroende på vilket 

ämne som det undervisas i, har läraren som individ en frihet i att tolka läroplanen, mer eller 

mindre beroende på hur pass starkt avgränsat och inramat ämnet är. Förutom materiella 

resurser och förutsättningar finns det andra variabler som styr transformeringen av läroplanen, 

den potentiella repertoaren, det vill säga de lektioner en lärare håller i, som tar hänsyn till 

hans/hennes bakgrund, erfarenhet och bildning.  Därefter ska soffet läras ut och läraren 

använder sin förmedlingsrepertoar av didaktik och metodik (Linde 2012, s 58). 

3.3 Läroplansteori kopplat till studien 

Genom läroplansteori ska denna studie söka förstå hur lärare i idrott och hälsa förhåller sig till 

Lgy 11 i sitt uppdrag att transformera styrdokumenten till en likvärdig undervisning i 

friluftsliv, oberoende av vilka geografiska förutsättningar denna har till sitt förfogande. 

Läroplansteorin ska bistå med att tyda svaren mellan respondenterna som deltagit i enkäten 

till det teoretiska ramverk studien utgår från. Till exempel hur idrottslärare väljer att bedriva 

sitt arbete sett till resurser och ideologiska föreställningar om hur de vill och bör bedriva sin 

friluftslivsundervisning. 
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3.4 Lgr 11 och Gy 2011 – en resultatfokuserad läroplan 

Då de nya läroplanerna skulle författas 2011 fanns det ett tydligt fokus på skolan och de 

dåvarande läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94. Flera argument fördes fram till varför en ny 

läroplan skulle författas. Det som bland annat sades var att göra skolans uppdrag tydligare, 

förbättra skolans resultat, renodla ett svårt system, minska mängden mål och endast använda 

en måltyp, ge tydligare vägledning, fler och tätare kunskapskontroller samt ett mer enhetligt 

system för att öka likvärdigheten. Det handlade om att skapa ett mer specifikt kunskapsfokus 

med inriktning på att förbättra den bristande precisionen i målen, att renodla kursplanerna från 

mål som anger en personlig utveckling, ta bort ämnesövergripande mål i kursplanerna, att 

skillnaderna mellan kunskapsnivåerna inte är tydligt utskrivna, samt att kursplanerna saknar 

stoff och metodangivelser. (Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan 2007)  

 

Det fann tre drivkrafter till att läroplansreformen 2011 utfördes. Det första var att det 

behövdes en tydligare styrning och re-centralisering, det andra var ett behov av en större 

tydlighet i resultatmedvetenhet och kunskapsbedömning. Det tredje och sista var en vilja av 

ökad kontroll, spridning, uppföljning och användning av resultat. (Sundberg 2016, s 90) 

 

Sedan införandet av läroplanerna från 1994 har den svenska skolan ett målrelaterat 

skolsystem. Sundberg (2016) menar att Lgy 11 är en resultatfokuserad läroplan, där målen 

mäts i begrepp av uppfyllelse. Lgy 11 är dikterad så att den anger vissa grader av kunskap, 

dessa kunskaper fungerar så att de kan jämföras mellan elever, skolor, kommuner och på ett 

internationellt plan. Denna typ av modell för läroplan startade i USA under 1980-talets senare 

del och benämns som Outcome-Based Education (OBE). I denna typ av läroplan finns det 

fyra utpräglade punkter som innehåller, specifika och mätbara utfall, det handlar inte bara om 

att kunna tillfredsställa möjligheter till lika utbildning utan även om att kvalificera till ett 

förbättrat lärandeutfall, bedömning sker efter kravnivåer och en uppmuntran till att samtliga 

elever skall nå likadana miniminivåer. (Sundberg 2016, s 90) 

 

I och med att resultatfokuserade läroplaner internationellt benämns standard-based läroplan, 

blev det ett tydligare fokus på och mer specificerade krav på undervisning och lärandet som 

sker i undervisningssalarna, kraven ska vara samma för samtliga elever, skolor och ämnen. 

Läroplanerna innehåller detaljerade beskrivningar av vad eleverna skall lära sig i respektive 
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fas under sin skolgång. En standardbaserad läroplan eller kursplan ska tillhandahålla kriterier 

för kärnprocesserna i en undervisningssal, själva undervisningen samt för lärandet. I en sådan 

läroplan återfinns sex komponenter: 

1. Kunskapsmässiga förväntningar som är specificerade för elever. 

2. Sammansättning av olika komponenter av betygssystem för att uppnå en viss standard. 

3. Ett system som hjälper lärare vid betygssättning av elevers prestationer. 

4. Decentralisering av ansvar till skolorna. 

5. Koordinerad support och teknisk service för att förbättra systemet. 

6. Goda skolresultat skall löna sig. 

(Sundberg 2016, s 91) 

 

Ett naturligt inslag i denna typ av läroplan är olika typer av utvärderingar och kunskapstester, 

det är av intresse från ett politiskt perspektiv som inte bara är vinklat mot utbildningen men 

även huruvida kunskapsformuleringar är gjorda på olika nivåer, i vad som blir ett minimikrav 

som eleven skall kunna. Läroplanen är uppbyggd på ett sådant sätt att den antar möjligheter 

till ett redan bestämt och precist innehåll, som undervisningen skall leda till (Sundberg 2016, 

s 92).  

 

Samtliga svenska läroplaner från 2011 har standardiserade målbeskrivningar. De har ett stort 

fokus på utfall och bedömning, speciellt om de vägs mot de andra nordiska länderna. I 

exempelvis läroplanens del om centralt innehåll deklareras diverse teman, begrepp, lärostoff 

moment samt aktiviteter på ett betydligt mer detaljerat sätt än i de två senaste läroplanerna. 

Sundberg (2016, s 93) menar att problemen med standardiserade läroplaner är att de tenderar 

att vara alltför detaljstyrda när det bland annat gäller urval, undervisningens struktur och 

elevernas lärandeprocesser. Genom detta sätt blir kraven på eleven kortsiktiga och det 

tenderar att utkonkurrera de långsiktiga målen som är mer komplicerade att utvärdera 

exempelvis självständighet, problemlösning och kreativitet. En tänkbar konsekvens av en 

resultatfokuserad läroplan kan således vara att eleven gör det enkelt för sig i sin utbildning för 

att nå en önskad kravnivå och sedermera ett betyg. Inlärningen tenderar att bli ytlig istället för 

att vara kreativ och djup. 
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4. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare undervisar i och arbetar med praktiska och 

teoretiska bedömningstillfällen i friluftsliv i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Studien ämnar 

undersöka hur lärarna upplever arbetet med styrdokumentet och om lärarna kan utläsa vilket 

lärande som ska ske i friluftslivsundervisningen? 

 

Frågeställningar: 

Vad får elever lära sig i friluftsliv i kursen idrott och hälsa 1?  

Vilka metoder används för att bedöma elever? 

Upplever lärare att de har förutsättningar för att bedriva friluftslivsundervisning? 

 

5. Metod 

I denna studie samlades data in genom enkäter, där lärare som undervisar eller undervisat 

under Lgy 11 fick besvara frågor som behandlar deras åsikter och attityder kring undervisning 

och bedömning av friluftsliv i idrott och hälsa I. I enkäten hade majoriteten av frågorna fasta 

svarsalternativ, kombinerat med några öppna frågor där lärarna själva fick beskriva hur de 

arbetar med friluftsliv. Studien hade därmed en tvärsnittsdesign, som fokuserar på hur det ser 

ut här och nu, där samband söks mellan de olika variablerna i den insamlade datan (Hassmén 

& Hassmén 2008, s 229). 

 

5.1 Urval 

I inledningsskedet lades undersökningen upp i grupper för idrottslärare på sociala medier. 

Urvalet blev då en typ av studie bland besökare, eftersom medlemmarna i gruppen själva tagit 

initiativ till och ansökt om medlemskap (Ejlertsson 2012, s 33). Undersökningen nådde 

därmed inledningsvis endast ut till en del av de idrottslärare som undervisar i Sverige, där 

andelen gymnasielärare bland dessa är okänd. De som fick en chans att ingå i urvalet 

inledningsvis var alltså endast de som råkade vara medlemmar i sagda grupper och samtidigt 

har undervisat under gymnasiets läroplan från 2011. Målet var att utforma enkäten på så vis 

att den inte skulle ta mer än 10 minuter att svara på, detta för att öka möjligheterna till så 

många svar och data till studien som möjligt. Det för att därefter kunna göra mätbara variabler 
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av datan som kunde redovisas med tabeller och diagram. Totalt 51 st lärare besvarade 

enkäten.  

 

Svarsfrekvensen var låg i de grupper på sociala medier där enkäten delades, där endast ca 0,2 

procent av medlemmarna besvarade enkäten. Därför valdes att kontakta 100 

rektorer/enhetschefer via mail runt om i Sverige för att de sedan skulle vidarebefordra enkäten 

till lärare i idrott och hälsa på respektive skola. Urvalet skedde genom ett klusterurval 

(Ejlertsson 2012, s 32) och utgick från en lista från Statistiska centralbyrån med Sveriges 290 

kommuner. Därifrån skedde urvalet av kommuner inledningsvis slumpmässigt, men det var 

tidigt märkbart att de mindre kommunerna i stor utsträckning saknade gymnasieskola, varför 

endast kommuner med högre population valdes in med en spridning över stora delar av 

landet. 

 

5.2 Databearbetning 

Insamlingen av det empiriska materialet skedde genom digitala enkäter. Enkätfrågorna 

skapades i ett tidigt skede i studien efter att ha bearbetat teoretiska ramverk och tidigare 

forskning inom området. Den digitala enkätundersökningen gjordes med hjälp av tjänsten och 

plattformen EasyQuest (EasyQuest). Det är en webbaserad tjänst där det enkelt går att 

konstruera enkätundersökningar där svaren kan ges på flera olika sätt. Därmed kan enkäten 

smidigt utformas med en kombination av frågor med fasta svarsalternativ och öppna frågor. 

Den data som insamlats kan sedan extraheras till Microsoft Excel, vilket gjordes i den här 

studien och i Excel skapades frekvenstabeller och diagram.  De öppna svaren lästes först 

igenom för att kunna kategoriseras och därefter placerades de i de kategorier som skapats, 

exempelvis planeringsförmåga när frågan var hur elever bedöms. En del av svaren tillhörde 

flera av kategorierna och har räknats som individuella svar i varje kategori. 

 

5.3 Bortfall 

I en av enkäterna besvarades endast bakgrundsfrågorna och denna enkät har av den 

anledningen inte inkluderats i resultatet. På grund av tillvägagångssättet finns inget övrigt att 

redovisa när det kommer till det externa bortfallet. Det går inte att avgöra hur många som 

avstått från att besvara enkäten. Det interna bortfallet varierade, främst beroende på om frågan 
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hade öppet eller slutet svarsalternativ. Bland frågorna med slutna svarsalternativ var bortfallet 

aldrig större än en person, det vill säga mindre än 2 procent av de svarande. I resultatet 

redovisas bortfallet i figurrubriken där så har skett. Bland de öppna frågorna var 

svarsfrekvensen varierad. Frågorna om teoretiska och praktiska bedömningstillfällen 

besvarades av 43 st lärare, medan frågorna om möjligheter och svårigheter besvarades av 37 

respektive 40 st lärare. Svar som ”vet ej" på frågorna med öppna svarsalternativ har räknats 

som internt bortfall. 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Det fanns faktorer som kan ha påverkat studiens reliabilitet och validitet. I och med 

användningen av enkät går det inte att se eller mäta hur lärarna i studien uppfattade vissa av 

frågorna genom deras kroppsspråk eller tonfall. I frågorna där lärarna skulle svara med egna 

ord finns en risk att svaren misstolkas eftersom de endast uttryckts i skrift. För att minska 

denna risk kan forskare låta andra läsa svaren för att undersöka om deras tolkning stämmer 

överens med forskarens och därigenom öka studiens reliabilitet. (Hassmén & Hassmén 2008, 

s 135f) Men på grund av tid och nivå på arbetet ansågs detta orealistiskt att genomföra. Innan 

enkäten delades i sociala medier och rektorer/enhetschefer kontaktades genomfördes en 

pilotstudie med tre deltagande lärare i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Detta för att öka 

studiens reliabilitet. De samband som påfunnits och redovisas i studien kan vara oberoende av 

varandra och egentligen bero av andra faktorer som kanske inte ens undersökts i studien, men 

då studien inte har någon avsikt att förklara kausalitet mellan faktorsamband blir validiteten 

inte påverkad i lika stor utsträckning.  

 

5.5 Etiska aspekter 

Denna studie har tagit hänsyn till de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet). I inledningen av enkäten skrevs det ut att det rådde total anonymitet för de 

respondenter som besvarade enkäten. Syftet med studien och att enkätsvaren enbart skulle 

användas till denna studie redogjordes för tydligt, samt att deltagande var frivilligt och att 

deltagarna när de ville kunde avbryta sin medverkan (Hassmén & Hassmén 2008, s 390). För 

att försäkra deltagarnas anonymitet gjordes en geografisk indelning av Sverige i fyra delar: 

Övre Norrland, Nedre Norrland, Svealand och Götaland. Figur 1 i resultatet visar en karta 



19 

 

över indelningen samt vilka län som tillhör respektive område. Av anonymitetsskäl 

parafraserades några av de öppna svaren, exempelvis byttes namngivna städer ut mot ord som 

staden eller stadsmiljö. 

 

6. Resultat 

I resultatet redovisas svaren från valda delar av enkäten i form av frekvenstabeller (för hela 

enkäten, se bilaga 2). I de frågor med öppna svarsalternativ är vissa av svaren parafraserade 

av språkliga skäl och andra av den anonymitet som råder i enkäten. Det går inte heller här att 

dra några generella slutsatser mer än på de svar som angivits i enkäten och den tillhörande 

studien. För samtliga svar där lärarna svarade med egna ord se bilaga 3. En geografisk 

indelning gjordes som nämnts i avsitt 5.5, dels av anonymitetsskäl men även för att kunna se 

om det fanns några samband mellan geografiska förutsättningar och lärarnas svar. Denna del 

redovisas i avsnitt 6.1. Resterande delar av resultatet är kategoriserad och rubricerad för att 

stämma så väl överens som möjligt med studiens tre frågeställningar i kronologisk ordning 

utifrån hur de presenterats i avsnitt 4.  

 

Bilaga 4 visar den geografiska fördelning som använts i studien. Bland de svarande lärarna är 

det en tydlig representation för Svealand och Götaland med 21 st respektive 22 st. Betydligt 

färre svarande återfinns i landets norra delar, 3 st från övre Norrland och 4 st från nedre 

Norrland. Detta är inte oväntat sett till befolkningsmängd är fördelad i Sverige. Fördelningen 

på andel svarande i studien från de geografiska delarna svarar relativt väl mot andelen 

personer som är bosatt i respektive geografiska del.  
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6.1 Vad får elever lära sig i friluftsliv? 

6.1.1 Vanligast innehåll i undervisningen 

 

Figur 1. De vanligast förekommande momenten i friluftslivsundervisningen, redovisat i antal svarande. N = 51. 

Figur 1 visar de mest förekommande momenten inom friluftsliv. De två mest förekommande 

svaren vandring (13 st.) och skridskor (9 st.). I stapeln eget alternativ finns de svar där lärarna 

själva skrev vad som var mest förekommande i undervisningen. Bland dessa svar uttryckte 7 

st. av lärarna moment som kan samlas under kategorin aktivitetsbaserad utevistelse. Med detta 

menas att svaren antydde att det var aktiviteterna som var det huvudsakliga målet med 

undervisningen, t ex en friluftsdag med olika stationer eller friluftsteknik. Fem lärare 

deklarerade att flera av alternativen var mest förekommande i deras undervisning samt (3 st.) 

att orientering var mest förekommande. 
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Tabell 1. Tabell över vilket moment som förekommer mest i undervisningen enligt lärarna baserat på var de 

utbildade sig till lärare, redovisat i antal svarande. N = 51 

Var i landet 

lärarna 

utbildades 

Antal Skridskor Skidor Vandring Kanot Cykel Naturvistelse 

med 

övernattning 

Eget 

alternativ 

Inget 

svar 

GIH Stockholm 14 3 1 5 1 0 0 4 0 

GIH Örebro 14 2 0 2 2 0 3 5 0 

Götaland 9 3 0 2 1 0 0 3 0 

Nedre Norrland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svealand 7 0 1 4 0 0 0 2 0 

Utanför Sverige 2 1 0 0 0 0 0 1 0 

Övre Norrland 5 0 0 0 0 0 0 3 2 

Totalsumma 51 9 2 13 4 0 3 18 2 

 

I tabell 1 redovisas vid vilket lärosäte, eller lärosätets geografiska läge, lärarna har genomgått 

sin utbildning till lärare i idrott och hälsa. Sorterat efter denna indelning redovisas vilket 

moment inom friluftsliv som är mest förekommande i deras undervisning. Inom varje lärosäte 

är variationen stor med avseende på vilken aktivitet som är mest förekommande.  

 
Tabell 2. Tabell över vilket moment som förekommer mest i undervisningen enligt lärarna baserat på var i landet 

de arbetar, redovisat i antal svarande. N = 51 

Var i landet 

lärarna arbetar 

Antal Skridskor Skidor Vandring Kanot Cykel Naturvistelse 

med 

övernattning 

Eget 

alternativ 

Inget 

svar 

Ej svarat 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Götaland 22 4 0 7 4 0 2 5 0 

Nedre Norrland 4 0 1 0 0 0 0 2 1 

Svealand 21 5 1 6 0 0 0 9 0 

Övre Norrland 3 0 0 0 0 0 0 2 1 

Totalsumma 51 9 2 13 4 0 3 18 2 

 

I tabell 2 redovisas var i landet lärarna i enkäten är verksamma jämfört med vilket moment i 

friluftsliv som är mest förekommande i deras undervisning. Även i tabell 2 är spridningen stor 

i vilken aktivitet som är mest förekommande med avseende på förhållandet av det geografiska 

läget. 
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6.1.2 När och hur ofta friluftsliv förekommer i undervisningen 

I enkäten efterfrågades i vilka sammanhang friluftsliv förekommer i undervisningen. 42 st av 

lärarna bedriver friluftslivsundervisning både på lektionstid och friluftsdagar. 6 st angav att 

det endast gjordes på lektionstid och 3 st endast på friluftsdagar.  

 

 

Figur 2. Hur stor del friluftsliv utgör av den totala undervisningstiden, redovisat i antal svarande. N = 50. 

 

Lärarna tillfrågades även om hur stor andel av den totala undervisningstiden i idrott och hälsa 

I som vigs åt friluftsliv (se figur 2). Då lärarna som angav att de lägger 0–5 % (8 st), 6–10 % 

(15 st) och 11–15 % (17 st) av undervisningen på friluftsliv läggs samman, visar det sig att 40 

av 50 lärare lägger som mest 15 procent av tiden på friluftsliv. Endast en lärare ägnar mer än 

25 % av den totala undervisningstiden åt friluftsliv. Det var en lärare som inte svarade på 

frågan i enkäten.   
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6.1.3 Utformning av undervisning 

 

Figur 3. Lärarnas upplevelse av att utforma undervisning som ger möjlighet att utveckla de förmågor som mest 

tydligt går att koppla till friluftsliv, redovisat i antal svarande. N = 51*  

*En lärare besvarade ej angående förmågan ”Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.” och en annan besvarade ej angående förmågan ”Kunskaper 

om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.” 

I Lgy 11 förekommer det tre förmågor i idrott och hälsa direkt kopplade till friluftsliv eller 

naturupplevelser. I figur 3 redovisas resultat av dessa och hur lärarna uppfattar att de utformar 

undervisningen så att den ska främja dessa förmågor. Den första förmågan till vänster i figur 3 

som rör att genomföra och anpassa utevistelser är det olika fördelat i hur lärarna uppfattar 

svårighetsgraden i att utforma undervisningen efter detta. 16 lärare som anser att det är ganska 

svårt och 17 st som anser att det är ganska lätt. 5 lärare anser at det är mycket svårt och 2 st 

anser det vara mycket lätt. Förmågan rörande betydelsen av fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser uppfattades som den förmåga som var enklast att utveckla enligt lärarna. 32 

lärare ansåg att det var ganska lätt eller mycket lätt. I förmågan om kunskaper om kulturella 

och sociala aspekter är svaren varierade. 8 lärare anser det vara mycket svårt, medan det är 1 

som anser det vara mycket lätt. Denna förmåga anser flest lärare vara svårast att utforma sin 

undervisning efter, samtidigt anser 16 lärare att det varken är lätt eller svårt. 
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Figur 4. Lärarnas upplevelse av att anpassa undervisningen efter utvalda delar av det centrala innehållet för idrott 

och hälsa 1 som tydligast går att koppla till friluftsliv, redovisat i antal svarande. N = 51 

I Lgy 11 förekommer det i det centrala innehållet fem delar i idrott och hälsa 1 kopplat till 

friluftsliv. Det visas tydligt i resultatet i figur 4 att majoriteten, som minst 30 av 51 och som 

mest 41 av 51, uppfattar att det är ganska lätt eller mycket lätt att anpassa undervisningen 

efter det centrala innehållet oavsett vilket av dem det är.  I figur 4 visas att endast 5 lärare 

totalt att de anser det vara mycket svårt, detta fördelat till metoder och redskap för friluftsliv 

(4 st) samt till säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv (1 st) i arbetet med det 

centrala innehållet.  
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Figur 5. Lärarnas upplevelse av att anpassa undervisningen efter det centrala innehållet "Utemiljöer och naturen 

som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.", sorterat efter hur stor andel av undervisningen som ägnas åt 

friluftsliv, redovisat i antal svarande. N = 50  

 

I figur 5 illustreras upplevelse av att anpassa undervisningen efter det centrala innehållet om 

utemiljöer som arena för rörelseaktiviteter och rekreation, sorterat efter hur mycket tid, visat 

i procent, som lärarna ägnar åt friluftsliv i skolan. Staplarna i figuren visar hur lärarna 

uppfattar svårighetsgraden i det centrala innehållet. Det går att urskilja ett samband med hur 

mycket tid lärarna i studien lägger ned på friluftsliv och deras svar kring hur de uppfattar 

svårighetsgraden med styrdokumentets centrala innehåll. Ju mindre tid, desto svårare 

uppfattas arbetet med det centrala innehållet och ju mer tid lärarna lägger åt friluftsliv desto 

lättare upplevs det. Ingen av lärarna som uppgav att de lägger minst 11 procent av 

undervisningstiden på friluftsliv upplevde att det var ganska eller mycket svårt. I denna fråga 

var spridningen stor, 12 lärare som svarade att de lägger 11–15 % på friluftsliv ansåg att detta 

centrala innehåll var ganska lätt att förhålla sig till, medan 2 lärare som svarade att de lägger 

21 % eller mer på friluftsliv ansåg att det var mycket lätt. 
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Figur 6. Upplevelse av att anpassa undervisningen efter det centrala innehållet hos lärare som ägnar 16-20 % av 

den totala tiden åt friluftsliv, med varje centralt innehåll för sig, redovisat i antal svarande. N = 6 

Bland lärarna som ägnar 16–20 procent av tiden åt friluftsliv är det endast ett av de centrala 

innehållen som någon av lärarna i studien upplever som svårt att anpassa undervisningen 

efter: ”…friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga”, se figur 6. Hälften 

av lärarna ur gruppen (3 st) anser att arbete med ”Metoder och redskap för friluftsliv” är 

mycket lätt, vilket var flest i jämförelse med de övriga fyra centrala innehåll som 

efterfrågades i studien. Samtliga sex svarande ur kategorin ansåg att arbete med ”Åtgärder vid 

skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och 

drunkningstillbud” var ganska eller mycket lätt.  
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Figur 7. Upplevelse av att utveckla förmågan "Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska 

aktiviteter och naturupplevelser.", sorterat efter hur stor andel av undervisningen som ägnas åt friluftsliv, 

redovisat i antal svarande. N = 50. 

* En person ur gruppen 6–10 % besvarade ej frågan. 

     

I figur 7 syns sambandet mellan förmågan ”Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på 

fysiska aktiviteter och naturupplevelser” och den tid angivet i procent som lärarna i studien 

lägger ned på sin friluftslivsundervisning. Denna förmåga upplevs som relativt svår att 

utveckla i undervisningen oavsett hur mycket tid som läggs ned, med undantag för läraren 

som ägnar mer än 25 procent av tiden åt friluftsliv. Denne lärare anser att det är ganska lätt. I 

gruppen 21–25 procent är det ingen som upplever det ganska eller mycket lätt. Det är endast 

en lärare i studien som upplever att det är mycket lätt. I gruppen 11-15 procent är det 8 st 

lärare som anser att det är ganska eller mycket svårt att utveckla förmågan. Det är dubbelt så 

många som de 4 lärare i samma grupp upplever det som ganska lätt.  
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6.2 Hur bedöms elever? 

6.2.1 Praktiska bedömningstillfällen 

 

Figur 8. Lärarnas upplevelse av att skapa praktiska bedömningstillfällen, redovisat i antal svarande. N = 51. 

Figur 8 visar att 35 av 51 st lärare i studien finner det mycket svårt eller ganska svårt att skapa 

praktiska bedömningstillfällen i friluftsliv. 16 st lärare anser att det är ganska lätt. Således är 

det ingen av respondenterna som anser att det är varken lätt eller svårt samt mycket lätt. 

 

Frågan om hur praktiska bedömningstillfällen kan se ut besvarades av 43 st lärare. I de svar 

lärarna angav i enkäten går det att tematisera vissa svar som ger en tydligare bild av vad som 

bedöms praktiskt i momentet friluftsliv på gymnasiet, idrott och hälsa 1. När det kommer till 

praktisk bedömning av eleverna (fråga 17 i enkäten) är det en stor representation (19 st) av 

lärarna som bedömer situationer där aktiviteten utmynnar i en produkt, exempelvis bygga 

vindskydd, laga mat över öppen eld eller stormkök.  

 

Ett annat av de mer vanligt förekommande inslagen (12 st) var bedömning av elevernas 

planeringsförmåga. Till denna kategori räknas t ex att vara lämpligt klädd, kunna packa det 

som anses vara relevant för aktiviteten eller att planera en lämplig rutt för en förflyttning. En 

lärares svar exemplifierar bedömning av såväl aktivitet med produkt som mål som bedömning 

av elevers planeringsförmåga: ”Packning, kläd- och matval, utrustning, sätta upp tält, laga 

mat på stormkök, göra eldstad och göra upp eld, vindskydd etc”. 

 

Nästan lika vanligt (11 st) var bedömningssituationer där det var elevernas utförande av 

aktiviteten som fokuserades, exempelvis skridsko- eller paddlingsteknik. 7 st lärare angav 

orientering som en bedömningsgrund i friluftsliv. I en del svar var det svårt att utröna vad 

som faktiskt bedömdes och är därmed svåra att kategorisera. Ett exempel på detta är: “Hela 
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klassen tar en promenad tillsammans i 1h. Alla ska ta reda på 3 nya saker som man inte visste 

om från eleven bredvid sig.” 

 

En lärare är inne på ett annat spår, denne menar på att praktiskt bedömningstillfälle i 

friluftsliv i en skolkontext är: “Endast som en del i "rörelsekvalitet", vi har ansett det 

omöjligt att förena vår syn på friluftsliv (upplevelsebaserat) med bedömning. Då blir hela 

aktiviteten styrd av att den ska kunna bedömas.” 

 

6.2.2 Teoretiska bedömningstillfällen 

 

Figur 9. Lärarnas upplevelse av att skapa teoretiska bedömningstillfällen, redovisat i antal svarande. N = 51. 

I att skapa teoretiska bedömningstillfällen som redovisas i figur 9 nedan är det större 

spridning på huruvida lärarna i studien upplever detta som svårt eller lätt. 34 av 51 st lärare 

anser att det är ganska lätt eller mycket lätt att skapa teoretiska bedömningstillfällen medan 17 

st anser att det är mycket svårt eller ganska svårt. Ingen anser att det varken är lätt eller svårt.  

 

Frågan om hur teoretiska bedömningstillfällen kan se ut besvarades av 43 st lärare. Den klart 

vanligaste formen av teoretisk bedömning bland lärarna i studien sker i form av skriftliga 

uppgifter, prov och inlämningsuppgifter (21 st). 7 av lärarna angav att den teoretiska 

bedömningen sker genom diskussioner. Exempel på lärarsvar är:  ”Teoretiskt kan det vara ett 

seminarium där man diskuterar kring vad friluftsliv är, vad det skulle kunna vara. Prov på 

allemansrätten.”, medan en annan menar att: “Planera olika aktiviteter t.ex. vandring i 

fjällen, gå på tur etc. En utförlig planering med allt från rutt, till material och diskutera vad 

som kan hända och vad man behöver vara förberedd på m.m.” 
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I många fall beskrevs det inte exakt vad som bedömdes med vilken metod i uppgifterna, utan 

vad som bedömdes och hur bedömningen gick till kunde endast utläsas var för sig i svaren. 

Bland det innehåll som bedömdes var det främst elevernas planeringsförmåga och deras 

kunskap om allemansrätten som dominerade, där 12 respektive 10 st av lärarna uppgav att 

detta stoff bedömdes. Vidare var det lika vanligt att lärarna bedömde elevernas förmåga att 

reflektera och utvärdera över genomförda aktiviteter som deras kunskaper om säkerhet och 

nödsituationer, med 7 svar vardera. ”Föreläsning om orientering, karttecken, bad-is och 

båtvett. Gå igenom utrustning för fjällvistelse och samt vad som är viktigt att tänka på när 

man är ute i skog och mark. Allemansrätt etc. Skador och nödsituationer.” och “Eleverna 

skriver reflektioner över upplevelser i samband med praktiska aktiviteter.” 

 

Även i de teoretiska bedömningstillfällena fanns det svar där det var svårt att utröna vad som 

bedömdes, exempelvis: “Omdöme/uppfattning Grundkondition - Når ej målen - Når målen - 

Når målen väl X Klassen skulle bli mer sammansvetsande!”. Dessa svar inkluderades inte i 

sammanställningen.  

 

En av lärarna i studien valde att angripa den teoretiska bedömningen från ett annat perspektiv 

i jämförelse mot de andra. Denne menar på att friluftsliv i skolan och den teoretiska 

bedömning kan behandlas enligt följande citat: ”Frågor där eleverna diskuterar friluftslivet 

sociala och kulturella värde. Kan göras i grupp eller enskilt och muntligt eller skriftligt. 

Fleralternativsfrågor (fakta) i Socrative.” En annan lärare var inne på ett liknande spår: “Ett 

prov där de visar kunskaper i ovanstående saker samt kunna samtala om friluftsliv i samhället 

och i olika kulturer.” 

 

6.3 Förutsättningar för att bedriva friluftslivsundervisning 

6.3.1 Möjligheter med friluftsliv i skolan 

Frågan om vilka möjligheter lärarna upplever med att bedriva undervisning i friluftsliv 

besvarades av 37 st lärare. När lärarna i studien beskriver vilka möjligheter de ser med 

friluftslivsundervisning i skolan är det stor spridning bland svaren. Möjligheten som lyfts fram 

av flest lärare är att eleverna får en positiv upplevelse (8 st), vilket visar sig i svaret från en av 

lärarna “Att visa elever som inte är van vid att vara ute, vad friluftsliv är. Upplevelsebaserad 

lärande är viktigt i friluftsliv”. Sju lärare talar om den hälsovinst som finns i friluftsliv, såväl 
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den faktiska vinsten av att eleverna utövar friluftsliv i undervisningen som kunskap om de 

hälsofrämjande aspekterna, vilket följande svar exemplifierar: “Möjlighet att ge ungdomarna 

en positiv relation till naturen, vilket ökar motivationen att värna om miljön, samtidigt som de 

får del av alla fördelar med naturvistelse fysiskt, psykiskt och social.”.  I samband med 

hälsovinsterna lyfter flera lärare fram möjligheterna till ett livslångt lärande, som exempelvis:  

 

“Ett bra komplement till traditionella vanligt förekommande 

tävlingsidrotter. En möjlighet att nå fler elever med alternative rörelse 

som man kan utöva långt upp i hög ålder. Miljöaspekter, hållbart 

samhälle.” och “Skapa intresse för rörelse, enkel aktivitet att ta med 

sig efter skolans slut, finns i närmiljön, möjligheter till enkel 

stresshantering”.  

 

5 lärare lyfter fram tillgänglighet som en möjlighet. Dock bör poängteras att dessa svar utgår 

från lärarnas egen närhet till faciliteter och natur. Svaret från en lärare sticker ut: “Är man 

bara lite kreativ så finns det goda möjligheter. Man måste inte ut i vildmarken för att bedriva 

friluftsliv.”.  

 

6.3.2 Svårigheter med friluftsliv i skolan 
Frågan om vilka svårigheter lärarna upplever med att bedriva undervisning i friluftsliv 

besvarades av 40 st lärare. Det finns faktorer som dominerar klart när lärarna beskriver vilka 

svårigheter de ser med att utöva friluftsliv i skolan. Resurser, i form av såväl höga kostnader 

som brist på material, ser 26 av lärarna som en svårighet och 23 lyfter fram tid som en faktor. 

Faktorer som avstånd, otillgänglighet och logistiksvårigheter kan alla sägas beröra ett avstånd 

till en natur som lärarna finner lämplig för undervisning, vilket svaret från en lärare antyder: 

“Har man inte tillgång till nära skog blir det genast svårare att utföra "riktigt" friluftsliv, men 

de flesta skolor borde ha tillgång till en nära skogsplätt.”. Dessa faktorer uppgav 16 lärare 

som en svårighet med att bedriva friluftslivsundervisning i skolan. Ett lärarsvar visar på alla 

de tre vanligaste faktorer som uppgavs som begränsande, tid, resurser och avstånd till natur. 

Läraren uttrycker det på följande sätt: “Framförallt tidsaspekten eftersom det ofta krävs flera 

timmar för att kunna bedriva aktiviteter som skapar en helhetsbild av friluftsliv. Tillgång till 

material och/eller för stora kostnader för att t.ex. åka till vatten/fjäll/berg där aktiviteter kan 

bedrivas.”. 
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13 lärare angav att elevers inställning samt den utrustning eleverna hade tillgång till hemifrån 

som en svårighet. Bägge dessa faktorer illustreras i svaret “Mycket beroende på vädret. Tar 

lång tid. Svårt att förflytta. Elever har inte rätt kläder. Elevers inställning är minst sagt 

skeptiskt.” I kontrast till andra lärares svar som påtalar många svårigheter är det en lärare som 

uttrycker “Inga.” svårigheter med att bedriva friluftslivsundervisning.  

 

Tre av lärarna uppgav betyg och bedömning som en svårighet. Ett av svaren från dessa lärare 

sticker ut från de andra. Ett exempel på svar från lärarna är: “Helt vansinnigt att det ska 

graderas e-a. Räcker med godkänd nivå som i sim och livräddning.”  Och en menar på att 

“Bedömning praktiskt.” ses som en svårighet med undervisningen i friluftsliv. 

  

6.3.3 Frustration hos lärarna 

I likväl möjligheter som svårigheter med att bedriva friluftsliv i skolan framkommer det viss 

frustration hos några av lärarna i studien när det kommer till att bedriva 

friluftslivsundervisning. En menar på att möjligheterna är “Ganska små”. En annan uttrycker 

svårigheter som: 

 

“Material, kläder efter väder, detta saknas ofta hos mina elever. Och 

att bli blöt och kall bidrar inte till en skön upplevelse. Ännu tydligare 

blir detta om vi ser till skidor, skridskor osv. Korta lektionspass. Det 

är svårt i en stad med utemiljöplatser som är bra till 

friluftslivsaktiviteter såsom lång vandring, skridskoåkning utomhus, 

skidor, paddling med mera (speciellt skidor och skridskor i södra 

Sverige). Svårt att få tider i simhall då man är gymnasieskola i en stad 

med många grundskolor som måste få förstatjing på tider i simhallen, 

vågar knappt ta ut elever på större aktiviteter såsom övernattning 

simma/bada i hav eller liknande, paddla kanot eller något i denna stil 

då man har säkerhetsansvaret. Om man verkligen hade tänkt på 

säkerhetsansvaret till hundra procent och tagit upp alla risker som 

kan hända så tror jag inte att en enda lärare hade vågat ta ut eleverna 

på någonting idag då allt kan hända och oftast är det så att läraren 

får skit för vad som händer även om man gjort vad man kan. Att 
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skolor oftast inte har pengar till att göra någon större aktivitet såsom 

att åka iväg någonstans och åka långfärdskridskor, paddla kanot, åka 

skidor, rida islandshästar eller vad det nu kan vara.” 

 

6.3.4 Stöd från rektor 

 

Figur 10. Lärarnas upplevda stöd från rektor sorterat efter hur stor andel av undervisningen som ägnas åt 

friluftsliv, redovisat i antal svarande. N = 50 

I figur 10 redovisas sambandet mellan det stöd lärarna upplever från rektor i friluftsliv kopplat 

till hur stor del som läggs ned på friluftsliv. Bland lärare som angav att de lägger 11 % eller 

mer på friluftsliv var det ingen som ansåg att stödet från rektor var litet. Bland de lärare som 

upplever ett större stöd från sin rektor finns det samband med hur mycket tid de ägnar åt 

friluftslivsundervisning.  

 

7. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare undervisar i och arbetar med praktiska och 

teoretiska bedömningstillfällen i friluftsliv i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Studien ämnar 

undersöka hur lärarna upplever arbetet med styrdokumentet och om lärarna kan utläsa vilket 

lärande som ska ske i friluftslivsundervisningen. Det går inte att dra några generella slutsatser 

av de resultat som råder i denna studie, deltagarantalet var för lågt för att kunna göra några 

slutsatser och antaganden på det som har framkommit av lärarnas svar.  
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7.1 Geografiska förutsättningar 

I tabell 1 och 2 som redovisas i resultatdelen går det inte att dra några generella slutsatser av 

svaren lärarna angav till geografiskt läge av arbetsplats, d v s den skola som de arbetar på med 

omnejd eller vilken utbildningsbakgrund de har kopplat till vilka aktiviteter som är mest 

förekommande i deras planering och undervisning av friluftsliv. 

 

7.2 Vad får elever lära sig i friluftslivsundervisningen 

7.2.1 Hur friluftslivet realiseras i skolan 

I svaren på enkäten går det att tyda hur lärarna ser på friluftsliv enligt deras egen definition 

och hur de bedriver undervisningen på sina respektive arbetsplatser. Denna uppfattning hos 

dem skiljer sig som sagt, oberoende på om de finner ett stöd hos deras chefer, rektorer med 

exempelvis ekonomisk finansiering. Många anser att det är för ekonomiskt kostsamt och 

tidskrävande att bedriva den sorts friluftslivsundervisning som de önskar att göra. Kan lärarna 

i studien uppfatta friluftsliv som svårt, dyrt och tidskrävande för att de får en bild av hur 

friluftsliv ska vara från sina lärarutbildningar? Där erbjuds ofta utbildning med resor till 

fjällområden med alpin skidåkning och längdskidor, längre vandringar med övernattning i tält 

och vindskydd. Utbildning som kräver stora materiella resurser från både lärosäte och individ, 

ger det då en bild om inte på en mindre skala hur det är på gymnasiet. Några saker lärarna i 

denna studie uttrycker som svårigheter med att bedriva friluftsliv att eleverna inte har 

tillräcklig utrustning hemifrån, samt att det råder en brist på engagemang och en ovilja från 

elevernas sida till att bedriva friluftsliv. Något som kan vara ett hinder för lärarna från att 

kunna bedriva friluftslivsundervisningen som de vill.  De stora resurser och mängden tid, som 

kan finnas på lärarutbildningarna, kan ge upphov till en bestämd uppfattning hos lärarna om 

vad friluftsliv är och kan vara. Det kan leda till svårigheter när friluftslivet sedan ska bedrivas 

i en skolkontext. När det ska realiseras i verkligheten ute på skolorna är det ofta en stram 

budget som ska hållas och ett stramt schema där idrottslärarna ofta måste ta stor hänsyn till 

sina kollegor i andra ämnen, vilket stämmer överens med Lundvalls resonemang (2011, s 16). 
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7.2.2 Arbetet med Lgy 11 

I figur 11 i resultatet påvisas det ett samband mellan hur mycket tid lärarna i studien lägger 

ned på friluftsliv och deras svar kring hur de uppfattar svårighetsgraden med styrdokumentets 

centrala innehåll. I studien från Svenskt friluftsliv (2017) säger de att friluftsliv på gymnasiet 

utgör 16 procent av den totala undervisningstiden i idrott och hälsa I. I denna studie redovisar 

de responderande lärarna att fyra av fem lägger som mest 15 procent av den totala 

undervisningstiden på friluftsliv (figur 2), vilket går i linje med det resultat Svenskt friluftsliv 

också angav. I denna studie visar det sig att lärarna anser att ju mer tid de ägnar åt friluftsliv, 

ju lättare är det att undervisa i momentet.  I Lgy 11 är det tre av sju förmågor som är direkt 

kopplade till friluftsliv och fem av elva delar av det centrala innehållet är också de kopplade 

direkt till friluftsliv. Dessa siffror blir intressanta om de jämförs med hur många procent av 

undervisningstiden som vigs åt friluftsliv. Rent teoretiskt bör då friluftsliv utifrån förmågorna 

motsvara ca 43 procent och utifrån det centrala innehållet ca 45 procent. Det är alltså en 

betydligt högre procentsats än både lärarna i denna studie angav och lärarna i studien utförd 

av svenskt friluftsliv. Det är många delar som ska in i undervisningen på gymnasiet och det 

kan upplevas svårt att få tiden att räcka till, men det är dock anmärkningsvärt att det generellt 

läggs så pass lite tid åt friluftsliv i de svenska gymnasieskolorna jämfört med vad 

styrdokument ger sken av att det bör göras.  

 

7.2.3 Aktivitetscentrerad undervisning och rekreation? 

I lärarnas svar på frågan om vad som var det mest vanligt förekommande momentet inom 

friluftsliv, är det vanligast innehållet enligt lärarna är att undervisningen är till mångt och 

mycket aktivitetscentrerad i sin karaktär. Om undervisningen tenderar till att bli 

aktivitetscentrerad riskerar det att syftet enbart är den enskilda aktiviteten och lärandet blir 

bara kopplat till aktiviteten i sig (Mikaels 2018). Det kan leda till att det inte sker ett utbrett 

lärande hos eleven för att sedan kunna förankra och skapa en relation till vad det faktiska 

kunskapsinnehållet är och vad det innebär för elevens egna lärprocesser i det livslånga 

lärandet. Såväl lärarnas syn på friluftsliv som den faktiska undervisningen tycktes i Mikaels 

(2017, s 59ff; 2018) studier stämma med den officiella definitionen där friluftsliv ses som 

rekreation. Men denna definition skapades i sammanhang som inte har med skolan att göra 

och har aldrig riktigt blivit utmanad gällande dess användbarhet i relation till friluftsliv i 

skolan (Mikaels, 2018). När det inte finns någon åtskiljning mellan friluftsliv med rekreation 
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kontra lärande som mål, leder det till att den friluftslivsundervisning som bedrivs i skolorna 

har kunskapsmål som dikteras av villkor med fokus på rekreation (Mikaels 2017, s 61). 

Förutom den aktivitet som görs inom friluftslivet bör det alltså också ske en form av 

rekreation. Det finns problem med detta, läroplanen är skrivet på ett sådant sätt att den arbetar 

mot mål, och därefter kunskapskrav i hur väl eleven i fråga lever upp till dessa. Såväl 

undervisningsinnehåll som betygsättning och bedömning skulle därmed kunna baseras på 

elevernas upplevelse av rekreation. Detta var en svårighet som lyftes fram av lärarna i 

Mikaels (2018) studie, där de var osäkra på vilket lärande som faktiskt skulle ske i friluftsliv, 

såväl som av lärare i denna studie, där en ansåg det omöjligt att förena sin syn på friluftsliv 

med praktisk bedömning medan en annan svarade att det är befängt att friluftsliv i skolan ska 

bedömas E-A. 

 

7.2.4 Centralt innehåll och förmågor 

I arbetet med Lgy 11 och innehållet rörande förmågor som ska främjas och delen rörande det 

centrala innehållet skiljer sig resultatet något hos lärarna i denna studie. Generellt sett anser 

lärarna det som svårare att skapa undervisningssituationer som ska främja de tre förmågor 

som explicit står utskrivna än arbetet med det centrala innehållet. Detta tyder på att lärarna i 

den här studien, i likhet med lärarna i Mikaels (2018) studie, har svårt att utifrån 

styrdokumenten utläsa vilket lärande som ska ske i undervisningen i friluftsliv. Det kan ha att 

göra med hur Lgy 11 är utformad, där det centrala innehållet innehåller diverse teman, 

begrepp, lärostoff, moment samt aktiviteter på ett detaljerat sätt och därmed blir mer konkret. 

Lgy 11 är en resultatfokuserad läroplan och anger grader av kunskap som eleverna ska kunna 

och blir därmed mer konkret (Sundberg 2016, s 90). Ett sådant upplägg av läroplan ska 

således leda till en kravnivå som är likartad för samtliga som läser utifrån Lgy 11 och därmed 

samma miniminivå för att uppnå betyget E. Med tanken på en aktivitetscentrerad 

undervisning och styrdokumentets utformning kan det luta åt att de långsiktiga målen blir 

lidande och problemlösning och kreativitet uteblir. Elevens lärande tenderar då att bli ytlig 

och instrumentell, den saknar en helhet istället för att vara kreativ och explorativ. Ponera att 

det faktiskt är så och att betyget E är om inte lika så snarlika i sin bedömning trots ämnets 

svaga inramning, hur görs det trots att olikheterna mellan skolorna är så pass stora? 
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7.3 Hur bedöms elever 

7.3.1 Idrott och hälsas karaktär 

Det visade sig (figur 9) att 67 procent anser att det är ganska lätt eller mycket lätt i arbetet 

med att skapa teoretiska bedömningstillfällen och att resterande 33 procent ansåg att det är 

mycket svårt eller ganska svårt. En tänkbar anledning till detta kan vara ämnets svaga 

inramning och därmed friluftslivets svaga inramning i skolan (Lundvall 2011, 16). Även om 

avsaknaden eller tillgången till läroböcker varierar, får det en ännu större inverkan på hur 

undervisningen kan sedermera realiseras olika på skolor i landet. Det finns för-och nackdelar 

med läroböcker, en fördel skulle vara att läraren har en möjlighet till på en nationell nivå 

skapa en mer jämlik undervisning om inte iallafall göra ett selektivt urval ifrån litteraturen. En 

nackdel är att undervisningen blir alltför styrd och läraren utgår till stor del från vad 

läroboken har att tillgå med och riskerar därmed att uppfattas som oflexibelt. I kombination 

med idrott och hälsas ämnestraditioner och den svaga inramningen av ämnet ligger stor del på 

hur väl läraren lyckas tolka hur han/hon ska koda av läroplanen med hänsyn till vilket 

material som finns att tillgå på respektive arbetsplats. Det blir också upp till läraren i vad 

han/hon har för bakgrund, erfarenhet som i detta fall exempelvis relationen till 

naturupplevelse men också hur väl läraren kan använda sin förmedlingsrepertoar av didaktik 

och metodik i idrott och hälsa för att skapa ett meningsfullt friluftsliv i skolan. Genom detta 

tar lärare enligt ‘teachers thinking’ vara på vad som ligger i ropet för tillfället och kodifierar 

om stoffet till lämpligt undervisningsinnehåll (Linde 2012, s 58f).  

 

7.3.2 Läroplanskodning 

Studien ämnade med hjälp av läroplanskodning undersöka huruvida lärarna i studien tycks 

förhålla sig till just olika läroplanskoder i undervisning, vilken som nämnts till stor del är 

aktivitetscentrerad med undantag för några svar. I och med detta ses friluftsliv i denna studie 

som ‘collection code’, med det menas att idrottsläraren blir mer en ämnesrepresentant för 

vilken aktivitet som de anser vara möjlig att utföra eller bedriva på respektive skola. Det är få 

som uttrycker svar som svarar mot kodningen för ‘integrative code’ där aktiviteten i fråga 

sätts mot ett holistiskt perspektiv. Dock ska det även poängteras att flera av respondenterna 

anser att det är besvärligt att skapa framförallt praktiskt bedömningstillfällen som i en 

läroplanskod fungerar som en mätning av ämneskunskaper hos eleverna vilken är signifikativt 

för en ‘collection code’. Dessa koder avgör enligt Linde (2012, s 45) på vilket sätt skolan är 
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organiserad och vilka förhållningssätt skolledningen har. I denna studie går det inte att dra 

några slutsatser om dessa parametrar korrelerar med varandra då enkäten endast frågor om 

läraren känner ett stöd från rektor i sitt arbete med att bedriva sin friluftslivsundervisning.   

 

Det nämns även två andra läroplanskoder i den teoretiska bakgrunden ‘performence code’  

och ’competence code’. Det finns en blandning av dessa hos de responderande lärarna i 

undersökningen. Många nämner att de har prov på allemansrätt, orientering och olika tekniska 

utföranden i exempelvis en förflyttning på något sätt vilket är kompatibelt med ‘performence 

code’ som just syftar på summativa bedömningssätt genom prov och där eleven ifråga är 

ansvarig för sitt arbete. Många nämner också elevers förmåga att kunna planera sin packning 

och lämplig väg för en rutt på exempelvis en vandring, vilket inte är lika konkret mätbart och 

går att koppla till ‘competence code’ och individens egen utveckling. (Linde 2012, s 45) 

 

7.4 Förutsättningar 

Precis som fallet var med lärarna i Backmans studie (2009), upplevde lärarna i den här studien 

att de största svårigheterna med att bedriva undervisning i friluftsliv är tidsbrist, begränsade 

resurser i form av såväl pengar som material och för stora avstånd till en natur som lärarna 

anser vara lämplig att bedriva friluftslivsundervisningen i. Lärarna uttryckte också att en 

svårighet är att elever har såväl dålig inställning som alldeles för bristfällig utrustning 

hemifrån. Detta tyder på att lärarna, i likhet med lärarna i Backmans studie, anser att 

undervisningen i friluftsliv bör ske i en natur som är relativt orörd av civilisationen. 

 

7.5 Metoddiskussion 

Valet av att utföra en webbaserad enkätundersökning grundade sig i den knappa tid (11 

veckor) momentet uppsatsskrivande utgör, för att få in så många svar som möjligt från olika 

delar av landet för att täcka in diverse geografiska förutsättningar. Styrkor med studien är att 

det var en stor geografisk spridning sett till var i landet lärarna arbetar med en jämn 

fördelning sett till population och respondenter. Möjliga svagheter är att det var omöjligt att 

veta att det till facto var lärare som uppnår den kravbild som ställdes för att ställa upp i 

studien. En annan är när väl enkäten låg ute gick det inte att redigera eventuella 

omformuleringar, dock gjordes en pilotstudie där tre lärare fick besvara enkäten med ett 

godtagbart resultat. Hade valet varit att ha fler pilotstudier än tre hade det troligen i högre 
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utsträckning visat sig att det i vissa fall tog betydligt längre tid än den önskade tiden av 

genomförande på ca 10 minuter, men då tiden var knapphändig fick detta uteslutas för att få 

in så många svar som möjligt. Tiden som tog att utföra enkäten kan i viss mån ha påverkat 

lärarnas svar, speciellt på de delar där de fick svara med egna ord.  

 

8 Slutsats 

Den slutsats som kan göras av studien är att lärarna lägger ned en relativt liten andel av deras 

totala undervisningstid på friluftsliv, och därmed finner dem det också svårare i arbetet 

mot/med styrdokumentet. Lärarna tycks uppleva det svårare att utforma undervisning som ska 

utveckla elevernas förmågor än att anpassa undervisningen så att den inrymmer det centrala 

innehållet. Detta tyder på att lärarna i denna studie, i likhet med lärarna i Mikaels (2018) 

studie, har svårt att utifrån styrdokumenten utläsa vilket lärande som ska ske i undervisningen 

i friluftsliv. En slutsats görs att lärares uppfattning om möjligheter och svårigheter i friluftsliv 

tycks vara lokalt förankrade och går således inte att koppla till geografiska förutsättningar 

eller skollednings stöd utan är mer en fråga om resurser. Resurser som innefattar tid för att 

kunna ta sig till platser som enligt lärarna är lämpliga för att bedriva friluftslivsundervisning, 

vilket skulle inkräkta och tas ifrån kollegors lektionstid. Ekonomiska förutsättningar är något 

som ses som en faktor, det krävs kapital hos skolorna att inhandla de material som behövs och 

anses vara lämpligt men också ekonomiska förutsättningar hos eleverna som ofta saknar rätt 

utrustning i form av kläder och skor. En annan slutsats är att många av de responderande 

lärarna i studien anger oavsett om möjligheterna är bra eller mindre bra handlar det om lokala 

geografiska förutsättningar eller hinder som avgör till stor del hur de kan bedriva friluftsliv, 

just i relation till tid och pengar. Elevers skepsis till utevistelse i skog och mark i olika former 

anses också något som formar utgången på undervisningen. I och med detta resulterar 

undervisningen till att vara aktivitetscentrerad med fokus på utförandet och transportsätt med 

en avslutande skriftlig uppgift. Slutligen är att det till stora delar finns en vilja och en önskan 

om att friluftslivundervisningen ska vara något annat än vad det i dagsläget är, vilka exakta 

faktorer detta beror på går inte att utsäga av denna studie. Resultatet i studien är dels lika 

förvånande som väntat med avseende på hur mycket tid som generellt ägnas åt friluftsliv. Det 

väcks en känsla av att lärarna i området kör på i gamla hjulspår fast med andra direktiv från 

Lgy 11 som gör det mer konkret. Det är dock aningen förvånansvärt att området i stora delar 

”bara” är förberedande för det ”riktiga” friluftslivet, med fokus på enstaka aktiviteter där 
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eleverna tränar inför något större. Det finns ingen större koppling till hela styrdokumentet 

utan mestadels till centralt innehåll och kunskapskrav. Vidare forskning bör undersöka hur 

undervisningen i friluftsliv ser ut på lärarutbildningarna, då många lärare inte kan bedriva den 

friluftslivsundervisning de hade önskat. Vilken bild av vad friluftsliv är eller kan vara skapas 

under lärarutbildningen? Det bör undersökas då lärarna tycks ha svårt att se vilket lärande 

som ska ske i undervisningen i friluftsliv.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:. 

Syftet är att ta reda på hur lärare undervisar i och arbetar med praktiska och teoretiska 

bedömningstillfällen om elevens kunskaper i friluftsliv i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. 

Studien ämnar undersöka hur lärare upplever arbetet med styrdokumentet i deras uppdrag att 

förmedla och lära ut det som de anser bör läras ut i deras tolkning av Lgy 11. Den har även 

för avsikt att undersöka hur mycket tid som lärarna lägger på friluftsliv, om arbetet påverkas 

av geografiska förutsättningar, resurser och skollednings stöd. Likväl söka ta reda på vilka 

möjligheter och svårigheter lärarna anser finnas med deras friluftslivsundervisning. 
 

Frågeställningar: 

Vad anser lärare i idrott och hälsa 1 att elever ska lära sig i friluftsliv och vilka metoder 

används för att bedöma eleven? 

 

Ger Lgy 11s utformning förutsättningar för lärare att kodifiera/utläsa vilket lärande som ska 

realiseras i friluftslivsundervisningen? 

 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Friluftsliv, idrott och hälsa, bedömning, läroplansteori, läroplanskod, kursplan, Lgy 11, lpf 

94, friluftsliv i skola, Bernstein, friluftslivsundervisning,  

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog Google Scholar, Diva portal, Google, libris,  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google: Läroplansteori 

GIH’s bibliotekskatalog: Läroplansteori 

Google scholar: Friluftsliv i skolan 

Google scholar: Idrott och hälsa* och friluftsliv 

Google: Friluftsliv definition  

 

Kommentarer 
Mycket litteratur hittades genom handledares disputation Mikaels, J. (2017). Becoming-place 

: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum. 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Friluftslivundervisning idrott och 

hälsa 1 

Stort tack på förhand för att du hjälper oss genom att besvara 
denna enkät. Det här examensarbetet på Gymnastik- och 
Idrottshögskolan syftar till att undersöka hur arbetet och bedömning 
i friluftsliv går till i idrott och hälsa 1. 

Enkäten består av 25 st frågor varav 5 är bakgrundsfrågor, den ca 
5-10 minuter att fylla i.  

I denna studie råder total anonymitet och resultatet kommer 
presenteras och användas enbart för denna undersökning. 
Undersökningen är frivillig och du kan närsomhelst välja att avbryta 
din medverkan. 

1. Ålder 

 

2. Kön 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

 Vill ej svara 

3. I vilken kommun arbetar du? 

 

4. Vid vilket lärosäte har du läst till lärare i idrott och hälsa? 



 

 

5. Hur länge har du varit verksam i din yrkesprofession (om 

mindre än 1 år skriv då 1 år)) 

 

6. Ungefär hur stor del av den totala timplanen i idrott och 

hälsa 1 går till friluftsliv? Vänligen svara i procent 

 

7. I vilka sammanhang förekommer friluftslivsundervisning 

på din arbetsplats? 

 Endast lektionstid 

 Endast friluftsdag/dagar 

 Både på lektionstid och friluftsdagar 

 Aldrig 

 

 

 

  0-5  procent 

  6-10  procent 

  11-15  procent 

  16-20  procent 

  21-25  procent 

  Om mer specificera här: 



 

8. Vilket av nedanstående alternativ är mest förkommande i 

din friluftslivsundervisning? 

 Skridskor 

 Skidor 

 Vandring 

 Kanot/kajak 

 Cykel 

 Naturvistelse med övernattning 

Annat, specificera här: 

 

 

9. Är orientering en del av din undervisning i friluftsliv? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Hur stor del av friluftslivsundervisningen utgörs av 

momenten nedan? 

 Ganska Ganska 

 Inget Liten liten stor Stor 

Skridskor 

Skidor 

Vandring 

Cykling 

Kanot/Kajak 

Naturupplevelse 

MED övernattning 

Naturupplevelse 

UTAN övernattning 

Annat alternativ 

(vänligen fyll i 

nedan) 

10.1. Om "annat alternativ" kryssades i ovan, vänligen 

specificera här. 

 

11. Hur anser du att stödet är från rektor på din arbetsplats 

kopplat till hur du vill bedriva din 

friluftslivsundervisning? 

  Ganska Ganska 

Inget         Litet litet stort

Stort  

 

 

 

 

 

 



 

12. Vilket av nedanstående alternativ avspeglar din syn på 

friluftsliv bäst? 

”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå     

miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller 

tävling.” 

 "Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla 

naturassocierade upplevelser samt stimulans och rekreation av 

psykisk och/eller fysisk art, med eller utan inslag av prestation och 

utan krav på tävlingsprestation.” 

 Inget av alternativ stämmer överens med min syn på friluftsliv. 

 Annat, specificera här: 

13. I vilken utsträckning finns det möjligheter till att bedriva 

en friluftslivsundervisning som avspeglar din syn på 

friluftsliv? 

Inte alls Liten Ganska liten Ganska stor

 Stor  

 

14. Ägnar du dig åt friluftsliv på fritiden? 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Ganska sällan 

 Sällan 

 Aldrig 

14.1. Vänligen specificera aktivitet om friluftsliv är 

förekommande på fritiden. 

 

 



 

15. Hur upplever du att skapa praktiska bedömningstillfällen 

i friluftsliv? 

 Mycket lätt 

 Ganska lätt 

 Ganska svårt 

    Mycket svårt 

    Varken lätt eller svårt 

 

16. Hur upplever du att skapa teoretiska bedömningstillfällen 

i friluftsliv? 

 Mycket lätt 

 Ganska lätt 

 Ganska svårt 

 Mycket svårt 

 Varken lätt eller svårt 

17. Hur kan praktiska bedömningstillfällen gå till? 

 

18. Hur kan teoretiska bedömningstillfällen gå till? 

 



 

19. Hur upplever du det att anpassa undervisningen 

efterföljande delar av det centrala innehållet för idrott 

och hälsa 1? 

 

...friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig 

förmåga. 

Mycket svårt       Ganska svårt  Varken eller  Ganska lätt  Mycket lätt 

       
   

Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och 

rekreation. 

 

Mycket svårt       Ganska svårt  Varken eller  Ganska lätt  Mycket lätt 

        
 

 

Metoder och redskap för friluftsliv. 

Mycket svårt       Ganska svårt  Varken eller  Ganska lätt  Mycket lätt 

       
 

 

 Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

 

Mycket svårt       Ganska svårt  Varken eller  Ganska lätt  Mycket lätt 

       
   

Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel 

livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud. 

Mycket svårt       Ganska svårt  Varken eller  Ganska lätt  Mycket lätt 

       
   

 

 

 

 

 



 

20. I Lgy 11 uttrycks tre förmågor, explicit, i friluftsliv. Hur 

upplever du att utforma undervisning som ger möjlighet att 

utveckla förmågorna nedan? 

 

Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika 

förhållanden och miljöer. 

 

Mycket svårt       Ganska svårt  Varken eller  Ganska lätt  Mycket lätt 

       

 

 Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa. 

Mycket svårt       Ganska svårt  Varken eller  Ganska lätt  Mycket lätt 

        

 

Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska 

aktiviteter och naturupplevelser. 

Mycket svårt       Ganska svårt  Varken eller  Ganska lätt  Mycket lätt 

        

21. Har du använt Skolverkets bedömningsstöd i friluftsliv? 

 Ja 

 Nej 

22. Anser du att Skolverkets bedömningsstöd är till någon 

hjälp i din bedömning av eleven i friluftsliv? 

Ja 

 Delvis 

 Nej 

 Har ej använt det 

 



 

23. Vilka möjligheter upplever du med att bedriva 

undervisning i friluftsliv? 

 

24. Vilka svårigheter upplever du med att bedriva 

undervisning i friluftsliv? 

 

25. Sker det något ämnesövergripande samarbete i friluftsliv 

på din arbetsplats? 

 

Föregående   Skicka in 

 

Detta är ett anonymt svar. Det betyder att avsändaren inte kan koppla dina svar till din 

identitet. 
Powered by EasyQuest (https://www.easyquest.com/se/) 

  

  Nej 

  Ja, till viss del 

  Ja, till stor del 

  Om ja, hur? 

https://www.easyquest.com/se/
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Fråga 17 Hur kan praktiska bedömningstillfällen gå till? 

1. Planera och genomföra olika aktiviteter i naturen. 

2. - 

3. Göra upp eld, skridskoteknik, simsätt, behandla skador. 

4. Matlagning på stormkök, adekvat klädsel vid friluftsliv, tillämpar allemansrätten vid 

vistelse i naturen, vandring 3-5 timmar. 

5. Visa hur man klär sig för olika väder samt lagar mat på stormkök. 

6. Slå upp tält, användning av stormkök, skapa vindskydd 

7. - 

8. Muntliga diskussioner om praktiska moment på plats. 

9. Vi bedömer endast skriftligt. 

10. - 

11. Bygga vindskydd eller ex göra eld och diskutera. 

12. Sätta igång en eld, packa en väska, laga mat, komma rätt klädd 

13. Rätt planering och genomförande av exempelvis kanotfärd. 

14. Vandring i liten grupp, orientering efter karta. Laga mat i liten grupp på friluftskök, 

diska, sätta upp tält. Förstå och anpassa klädsel efter väder och ansträngning. Göra 

upp eld. Vada och utöva vadteknik i strömmande vatten Hur agerar man för att följa 

allemansrätten. 

15. Jag skulle gärna vilja genomföra en vandring med övernattning där elevernas förmåga 

att orientera, planera packning och färdväg, genomföra aktiviteten med anpassningar 

till sina förutsättningar bedöms. Men pengar och tid gör det mycket svårt. 

16. - 

17. Genomföra olika typer av aktiviteter praktiskt. 

18. Kanotpaddling teknik, göra upp eld, arbeta med matlagning trangiakök. 

19. Tekniska observationer, direkta eller dokumenterade via film. 

20. Packning, kläd- och matval, utrustning, sätta upp tält, laga mat på stormkök, göra 

eldstad och göra upp eld, vindskydd etc 

21. Eleverna planerar utevistelse och sedan utför vi den i praktiken. Eleverna bedöms på 

båda. 

22. Genom att tillbringa mycket friluftstid tillsammans ser vi vilka som visar säkerhet. 

Inte enskilda bedömningstillfällen utan momenten som helhet. 



 

23. Praktiska stationer, kartkunskap, gruppredovisningar, fara vid is, sjöar etc. 

24. Bedömer praktiskt utifrån teoretisk uppgift. Dvs man förarbetar i skolan med olika 

grupper och uppgifter - eleverna visar dessa kunskaper under friluftslivet. Genom att 

eleverna är ansvariga för friluftslivet får de mer kunskap och arbetsbelastningen 

minskat ofantligt. 

25. Praktiska bedömningstillfällen kan vara att en elev eller grupp fördjupar sig i ett 

tilldelat eller själv valt moment t.ex lägereld, målet är att bli experter och får sedan 

leda aktiviteten med övriga i klassen. Har ibland även nyttjat film där eleven filmar ett 

praktiskt moment om plats, tid och utrustning saknas i skolan. 

26. Att de visar färdigheter att sätta upp ett stormkök och laga något på detta, tälja på rätt 

sätt, sätta upp ett vindskydd som hade fungerat, göra upp en eld på ett säkert sätt, 

orientera sig i naturmiljön, tänka på allemansrätten då dem är ute i naturen 

27. Observationer. 

28. Bedömning på friluftsdagar, t.ex vid praktiska utföranden. 

29. Då eleverna får följa med på vår kanotvandring, då har eleven stora möjligheter att 

visa vad den kan i form av rätt utrustning vid vandring likaså hur man lagar mat på 

trangia kök och hur de kan hantera en kanot. 

30. - 

31. Att eleverna får planera och genomföra en friluftsaktivitet utifrån några ramar. Allt 

från att ställa upp utrustningslista, till att genomföra praktiska moment under 

utedagen (navigera med karta + kompass, göra upp eld) etc 

32. - 

33. Visuell betraktelse med avseende på exempelvis "med säkerhet". 

34. Hela klassen tar en promenad tillsammans i 1h. Alla ska ta reda på 3 nya saker som 

man inte visste om från eleven bredvid sig. 

35. Genomförande av aktivitet, ej nivåer tyvärr 

36. Orientering, göra upp eld, sätta upp tält utifrån de se hur mycket stöttning eleven 

behöver för att genomföra momentet. praktisk livräddning och hjärt-och lungräddning 

37. Laga mat, hugga med yxa ex. Samarbetsövningar. Övningar med säkerhetstänk ex. 

göra en bår om någon stukar sig eller bryter benet. 

38. Endast som en del i "rörelsekvalitet", vi har ansett det omöjligt att förena vår syn på 

friluftsliv (upplevelsebaserat) med bedömning. Då blir hela aktiviteten styrd av att 

den ska kunna bedömas. 

39. Man ser hur eleverna är på friluftsdagen. Vi har delat upp klasserna på två dagar så att 



 

man ska kunna följa de elever som man undervisar. Annan personal är funktionärer. 

40. - 

41. Gruppvis sätta upp tält, göra upp eld, baka pinnbröd, orientering 

42. Deltagande samt visa praktiskt på vissa färdigheter. 

43. Sätta upp vindskydd, laga mat på trangia, orientera, åka skidor och skridskor. Träna 

på säkerhet i samband med friluftsliv. Skador och nödsituationer. Träna på 

livräddning i simning. ex med kläder, arbeta med "isflak" i bassäng. Första hjälpen 

etc. 

44. Sätta vindskydd, vandra, stormkök, matlagning 

45. Att kunna genomföra aktiviteter på olika sätt, visa att man kan klä sig rätt, ha med rätt 

material, praktisk orientering, islivräddning etc. 

46. Grupparbeten där grupperna redovisar om eld, vatten, lägerorganisation, kommunens 

möjligheter, växter mm. 

47. - 

48. Orieteringsbana 

49. Orientering. Grupparbeten i naturen som att bygga vindskydd, göra upp eld osv. 

Skridskor. 

50. På vilket sätt eleven utför den fysiska aktiviteten. Som lärare kan man fråga sig själv 

om eleven använder sig ett visst rörelsemönster. Eller gör eleven en aktivitet med mer 

komplexa rörelser som ger en ökad prestanda i aktiviteten? Sådana saker kan man 

fråga sig för att bedöma den praktiska biten. 

51. Friluftsliv i form att göra upp eld, bygga vindskydd etc 

 

Fråga 18 Hur kan teoretiska bedömningstillfällen gå till? 

1. Skriva och berätta hur man hanterar nödsituationer i naturen. 

2. - 

3. Hur man klär sig, natur-tipspromenad, planera egna lektioner etc. 

4. Frågor där eleverna diskuterar friluftslivet sociala och kulturella värde. Kan göras i 

grupp eller enskilt och muntligt eller skriftligt. Fleralternativsfrågor (fakta) i 

Socrative. 

5. Reflektera kring exempelvis vandringen som genomförs. 

6. Titta på film om friluftsliv, teoretiskt prov i anslutning till det. 

7. - 

8. - 



 

9. Eleverna skriver reflektioner över upplevelser i samband med praktiska aktiviteter. 

10. - 

11. Prov i allemansrätt, planering av turer. 

12. Packningslista, välja bra väg. 

13. Teorilektioner, prov. 

14. Planera i liten grupp för att genomföra friluftsliv - packning, klädsel, mat mm. 

Beskriva tältuppsättning - vad tänka på... Beskriva hur man använder friluftskök - vad 

tänka på... Beskriva hur man gör upp eld - vad tänka på... Beskriva allemansrätten... 

15. Redovisning av vad man ska tänka på vid olika typer av friluftsliv klädsel, packning, 

tempo, orientering, slå läger och riskbedömning. Eleverna läser in sig och redovisar. 

Teoretiskt lösa olika friluftslivs-case. 

16. - 

17. I en planering där elever förbereder aktivitet och efter aktiviteten en utvärdering. 

18. Allemansrätt, hållbar livsstil kopplad till ämnet. 

19. Prov 

20. Skriva packlistor, fota packning. Beskriva turupplägg, allemansrätt m.m. 

21. Inlämning av planering, “casea”. 

22. Prov, diskussioner, skriftliga inlämningar. 

23. Kartkunskap, allemansrätten, fara vid is, sjöar, teori kring fysiska vinster av 

naturupplevelser, 

24. Turplanering, aktiviteter, förberedelser, utvärderingar, matgrupp etc. 

25. Teoretiskt kan det vara ett seminarium där man diskuterar kring vad friluftsliv är, vad 

det skulle kunna vara. Prov på allemansrätten. 

26. Ett prov där de visar kunskaper i ovanstående saker samt kunna samtala om friluftsliv 

i samhället och i olika kulturer. 

27. Gruppdiskussioner/arbeten 

28. Prov. 

29. Efter kanotvandringen gör vi en utvärdering där kan eleven visa vad den kan. 

30. - 

31. Prov eller inlämningsuppgift, t.ex. allemansrätt, karta kompass. 

32. - 

33. Har ej praktiserat. 

34. Omdöme/uppfattning Grundkondition - Når ej målen - Når målen - Når målen väl X 

Klassen skulle bli mer sammansvetsande! 



 

35. Egna reflektioner, gruppdiskussioner. 

36. Kunskap om naturen och dess redskap för att överleva. Kunskap om livräddning och 

hjärt- och lungräddning. 

37. Instuderingsfrågor, prov. 

38. Prov, inlämningsuppgifter. 

39. Prov, seminarie. 

40. Inlämningsarbeten i samband med större friluftsmoment som paddling och vandring. 

41. Allemansrätten, kartans tecken. 

42. Inlämningar, diskussioner. 

43. Föreläsning om orientering, karttecken, bad-is och båtvett. Gå igenom utrustning för 

fjällvistelse och samt vad som är viktigt att tänka på när man är ute i skog och mark. 

Allemansrätt etc. Skador och nödsituationer. 

44. Ha kunskaper om lägerorganisation, matlagning, utrustning, flora/fauna! 

45. Kunskap om Allemansrätten, orientering, vett och etikett i skidbacken etc. 

46. Prov på ovanstående. 

47. - 

48. Skriftliga hemuppgifter. 

49. Eleverna gör en uppgift kring hur man ska packa när man ska ut och vandra t.ex. 

Eleverna planerar en egen friluftsdag i naturen med allt vad det innebär. 

50. På vilket sätt eleven resonerar och tänker kring en viss aktivitet. Exempelvis, om vi 

tänker på orientering, att få eleven att förklara varför denne valde en längre rutt i 

stället för en kortare. Eleven kanske förklarar då att den längre rutten hade enklare 

terräng, vilket sparade tid. 

51. Planera olika aktiviteter t.ex. vandring i fjällen, gå på tur etc. En utförlig planering 

med allt från rutt, till material och diskutera vad som kan hända och vad man behöver 

vara förberedd på mm 

 

Fråga 23 Vilka möjligheter upplever du med att bedriva undervisning i 

friluftsliv? 

1. Att elever samarbetar i en annorlunda miljö kan skapa positiva relationer. 

2. - 

3. Kunskap kring både fysisk, psykisk och social hälsa som vinning! 

4. - 

5. Goda möjligheter 



 

6. Har goda möjligheter, har naturen rummet knuten. Har inget extra utrymme i budget 

för att tillhålla utrustning till elever för att ha möjlighet till att ge eleverna rätt 

kunskap inom området. 

7. - 

8. Beroende på skola och miljö runt/ekonomi. 

9. Att visa elever som inte är van vid att vara ute, vad friluftsliv är. Upplevelsebaserad 

lärande är viktigt i friluftsliv. 

10. - 

11. Alla är oftast lika novisa. 

12. Elever upplever det ofta som rätt så kul. Härligt att få vara ute. 

13. Möjligheten ligger att momentet är framskrivet och prioriterat från skolverket. Det 

medför att skolledningen inte kan ducka ekonomiskt. Man kan som idrottslärare alltid 

kräva pengar för friluftsliv. 

14. Stora möjligheter, vi har en röd tråd som löper genom hela högstadiet från enkelt i åk 

6 till svårare och mer utmanande i åk 9. 

15. Ta tillvara på naturen i närmiljön. Att gå utanför elljusspåret kan ibland räcka för att 

ge eleverna en aha-upplevelse av hur det känns att vara ”i naturen”. 

16. - 

17. - 

18. Vet ej 

19. Väldigt fritt vad som kan göras. 

20. Gruppstärkande men även utvecklande på individnivå. 

21. Göra eleverna förberedda för att de ska känna sig säkrare att kunna ta sig ut på egna 

friluftsaktiviteter i framtiden. 

22. - 

23. Bra arena för att utveckla ett livslångt kunnande inom utevistelse och motion. 

24. - 

25. Ett bra komplement till traditionella vanligt förekommande tävlingsidrotter. En 

möjlighet att nå fler elever med alternative rörelse som man kan utöva långt upp i hög 

ålder. Miljöaspekter, hållbart samhälle. 

26. Att kunna ta med sig lite material ut, hitta en grön plats och sedan göra lite 

friluftlivsteknik. 

27. Möjlighet att förändra nyanländas syn på natur och miljö. 

28. Skapa intresse för rörelse, enkel aktivitet att ta med sig efter skolans slut, finns i 



 

närmiljön, möjligheter till enkel stresshantering 

29. Fantastiska, precis utanför dörren finns tillgång till skridskobana, längdåkningsspår, 

naturen inpå knuten till orienteringen, sjöar till kanot. 

30. - 

31. - 

32. ? 

33. Svårigheter då vår gymnasieskola ligger centralt mitt i staden. 

34. Friskare luft Ljus / D-vitamin, rör mer på sig än inne! Njuta av naturen 

35. Paddling med kajak, laga mat på stormkök, friluftsdagar med skidåkning och 

pulkaåkning, till viss del orientering, lekar i skogen. 

36. – 

37. Goda. 

38. Möjlighet att ge ungdomarna en positiv relation till naturen, vilket ökar motivationen 

att värna om miljön, samtidigt som de får del av alla fördelar med naturvistelse 

fysiskt, psykiskt och social 

39. Vi har mycket natur i området så möjligheterna är stora och många aktörer som gärna 

ställer upp. 

40. Möjligheten att väcka ett intresse för friluftsliv hos elever som inte får uppleva det 

tillsammans med sin familj. 

41. Komma närmare eleverna. 

42. - 

43. Jag har nära till skog och mark däremot är det alltid en kostnadsfråga om man vill 

göra det där lilla extra. Samt att det tar tid från andras lektioner. Skolan har heller inte 

så mycket egen friluftslivsutrustning men bra med skidor och skridskor. 

44. Ganska små. 

45. Det finns en bredd av aktiviteter att jobba med, man kan jobba med 

upplevelsebaserade aktiviteter för att skapa intresse, många elever uppskattar att få 

komma ut eftersom de inte gör det annars - på så sätt spelar skolan stor roll. 

46. Hyggliga eftersom vi har tillgång till ett närliggande skogsområde 

47. - 

48. En möjlighet att samla hela skolan ute i skogen för att skapa gemenskap och klassoch 

årskursövergripande möten bland eleverna. Naturupplevelser. Fysisk och psykisk 

återhämtning för eleverna. 

49. Är man bara lite kreativ så finns det goda möjligheter. Man måste inte ut i vildmarken 



 

för att bedriva friluftsliv. 

50. Nära till naturen. 

51. Skolan ligger i anslutning till havet men närheten till vandringsleder är inte bra. Även 

till utomhusisbana, skidbackar mm är det långt 

 

Fråga 24 Vilka svårigheter upplever du med att bedriva undervisning i 

friluftsliv? 

1. Brist på tid och material. 

2. - 

3. Förutsättningar, logistik, kläder, utrustning. 

4. Tidskrävande, resurskrävande 

5. Kostar en del. 

6. Elevernas intresse är begränsat, avsaknad av kläder för utomhusbruk. 

7. - 

8. Ekonomi och tid. 

9. Att eleverna inte har utrustning för att vara ute i naturen. 

10. - 

11. Kostnader 

12. Mycket beroende på vädret. Tag lång tid. Svårt att förflytta. Elever har inte rätt 

kläder. Elevers inställning är minst sagt skeptiskt. 

13. Säkerheten samt att man ofta behöver praktisk hjälp från övriga kollegor. 

14. Kostnaden ställer till det ibland. Vi har många uppsättningar av mycket 

friluftsmaterial och ser till att hjälpa så mycket vi kan med ut utrustning. 

Busskostnader för att förflytta skolklasser till vandringsplatser. 

15. Tid och pengar och elevers motvilja. 

16. - 

17. - 

18. Vet ej. 

19. Tid, resurser och gruppstorlek. Ledningens kunskaper om säkerhet. 

20. Helt vansinnigt att det ska graderas e-a. Räcker med godkänd nivå som i sim och 

livräddning. 

21. Tid spelar in. Svårt att hinna på lektionstid ett måste med friluftsdag. 

22. Har man inte tillgång till nära skog blir det genast svårare att utföra "riktigt" 

friluftsliv, men de flesta skolor borde ha tillgång till en nära skogsplätt. 



 

23. Att erbjuda olika miljöer. Att få elever har tillgång till utrustning eller bra kläder. 

Dyra kostnader. 

24. Tillgängligheten, tiden på schema och kostnader. 

25. - 

26. Material, kläder efter väder, detta saknas ofta hos mina elever. Och att bli blöt och 

kall bidrar inte till en skön upplevelse. Ännu tydligare blir detta om vi ser till skidor, 

skridskor osv. Korta lektionspass. Det är svårt i en stad med utemiljöplatser som är 

bra till friluftslivsaktiviteter såsom lång vandring, skridskoåkning utomhus, skidor, 

paddling med mera (speciellt skidor och skridskor i södra Sverige). Svårt att få tider i 

simhall då man är gymnasieskola i en stad med många grundskolor som måste få 

förstatjing på tider i simhallen, vågar knappt ta ut elever på större aktiviteter såsom 

övernattning simma/bada i hav eller liknande, paddla kanot eller något i denna stil då 

man har säkerhetsansvaret. Om man verkligen hade tänkt på säkerhetsansvaret till 

hundra procent och tagit upp alla risker som kan hända så tror jag inte att en enda 

lärare hade vågat ta ut eleverna på någonting idag då allt kan hända och oftast är det 

så att läraren får skit för vad som händer även om man gjort vad man kan. Att skolor 

oftast inte har pengar till att göra någon större aktivitet såsom att åka iväg någonstans 

och åka långfärdskridskor, paddla kanot, åka skidor, rida islandshästar eller vad det nu 

kan vara. 

27. Tidsaspekten. Det är tidskrävande att planera och genomföra friluftsliv. Sort 

kursinnehåll i övrigt. 

28. Material i vissa fall, tidsaspekt, transportaspekt. 

29. Annan undervisning som kan störa om man vill göra längre resor. 

30. - 

31. - 

32. Elevers inställning till vistelse utomhus. 

33. Svårigheter då vår gymnasieskola ligger centralt mitt i stan. 

34. Tillgänglighet. 

35. Svårt att bedöma, jobbar på en skola i innerstan med inget område i närheten att 

bedriva friluftsliv, tiden det tar att transportera sig till skog och vatten, många elevers 

ovilja att vara i skogen, dyrt att åka skidor eftersom vi behöver åka långt bort (ingen 

snö i Stockholm direkt), endast 1ó friluftsdag per läsår, 

36. - 

37. Vissa verktyg saknas, långsiktigt tänkande. Ekonomin tillåter inte stora investeringar. 



 

Ex. inköp av kanoter. Lokaler för förvaring saknas också. 

38. Bedömning praktiskt. 

39. Tid och pengar. 

40. Tid, transport och ekonomi. 

41. Utrustning hos eleverna ( skor m.m.) 

42. Tiden och kostnader. 

43. Att få tid att göra det där extra som att åka iväg och övernatta ex. Här har man redan 

ofta en bra grund och när de kommer till gymnasiet är det roligt om man kan ta det till 

en nivå till så att man inte gör exakt samma som man reda gjort i 9:an. Behöver hyra 

en del utrustning/köpa in vilket kostar pengar. 

44. Tiden framför allt 

45. Framförallt tidsaspekten eftersom det ofta krävs flera timmar för att kunna bedriva 

aktiviteter som skapar en helhetsbild av friluftsliv. Tillgång till material och/eller för 

stora kostnader för att t.ex. åka till vatten/fjäll/berg där aktiviteter kan bedrivas. 

46. Inga. 

47. - 

48. Svårt att ta sig till skogen, ekonomiska begränsningar, tidskrävande 

49. Att få tiden att räcka till då det oftast tar lite längre tid än andra lektioner. Att visa 

eleverna nya miljöer kan vara svårt också pga tidsbrist och även ekonomisk brist. 

50. Dåligt med material, som snöskor, skidor, etc. 

51. Tiden och förflyttningar samt resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Den geografiska indelning som använts i arbetet. Gränserna inom varje färgad 

del är länsgränser. 

Bilaga 4 

Geografisk indelning 

Figuren visar den geografiska indelningen av Sverige som använts i studien. Gränserna inom 

varje färgad del är länsgränser. Listan till vänster om figuren visar vilka län som tillhör de 

respektive geografiska områdena.  

  

Övre Norrland 

Norrbotten 

Västerbotten 

 

Nedre Norrland 

Jämtland 

Västernorrland 

Gävleborg 

 

Svealand 

Dalarna 

Uppsala 

Stockholm 

Örebro 

Värmland 

Västmanland 

Södermanland 

 

Götaland 

Västra Götaland 

Östergötland 

Jönköping 

Kalmar 

Gotland 

Halland  

Kronoberg 

Blekinge 

Skåne 


