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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genomföra och undersöka modellbaserad undervisning inom 

friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna:  

● Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? 

● Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska 

undervisningsmodellen? 

 

Metod 
I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer 

specifikt har en pilotinterventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa 

intervjuer genomförts med 22 stycken elever i en skolklass i årskurs 6 belägen i södra 

Norrland. I de kvalitativa intervjuerna har semistrukturerade fokusgruppsintervjuer 

implementerats där varje fokusgrupp bestod utav 5-6 elever. Respondenterna i studien valdes 

ut via ett bekvämlighetsurval. I studien används den platsbaserade pedagogiken som teoretiskt 

ramverk. 

 

Resultat 
Den platspedagogiska undervisningsmodellen har i denna studie visat sig medföra en större 

meningsfullhet för elevernas friluftsundervisning. Dessutom har modellen bidragit till ökad 

platskännedom bland studiens deltagare utifrån ett historiskt- och nutida perspektiv. Samtidigt 

har de fått möjlighet att utveckla sitt lärande inom delar av kunskapskraven i friluftsliv och 

utevistelse. En intressant aspekt i resultatet var att eleverna upplevde ett större intresse att 

återkomma till den plats de hade kännedom kring. Däremot upplevde eleverna att friluftsliv är 

något som måste utövas ute i naturen och därför hade de inte kopplat lektionsserien till 

friluftsliv om den hade genomförts i en stadsmiljö eller på skolgården.  

 

Slutsats 
Den platspedagogiska undervisningsmodellen är en möjlig metod för att bemöta den 

problematik som forskning visat finnas i den svenska skolans friluftsundervisning, och kan 

skapa nya möjligheter för elevers lärande i friluftsliv i skolan.  

 



 

 

Abstract 
  

Aim 
The aim of this study is to implement and investigate instructional model teaching in outdoor 

education within the knowledge requirements in the Swedish physical education with extra 

focus on place pedagogy, and get answers to these questions:  

● What experiences do the students have of the place pedagogy model? 

● What learning do the students get from the place pedagogy model? 

  

Method 
In this study a qualitative method was used to answer the research questions. More 

specifically an intervention study was made with two lessons, including a following 

interview, with 22 students in class 6 in southern north of Sweden. The interviews had a semi-

structured form, and the students were divided into groups of 5 to 6 persons for each focus 

group. The students were selected by a convenience sample. In this study, the place pedagogy 

model will be used as theoretical framework. 

 

Results 
The findings in the study shows that a place pedagogy model entails meaningfulness in the 

student’s outdoor education. The model has also resulted in increased knowledge about the 

place, both in a historical and contemporary perspective. The students have been given the 

opportunity to work and develop their skills and knowledge requirements in the Swedish 

physical education steering documents. An interesting finding in the study was that students 

felt strong interest to return to a place they had learned new knowledge about. Still the 

students have an experience that outdoor education is something you do in the nature. 

Therefore, they wouldn´t have seen the two lessons as outdoor education if we would have 

chosen another environment such as an urban area or a schoolyard. 

 

Conclusion 
The place pedagogy model is a possible method to treat the problems that earlier research has 

found in outdoor education within Swedish schools. Place pedagogy can therefore create new 

opportunities for students learning. 
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1 Inledning 
Ämnet idrott och hälsa har i den svenska skolans grundskola tre övergripande 

kunskapsområden i sitt centrala innehåll; rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och 

utevistelse (Skolverket 2011). Skolinspektionen visar i sin senaste granskning 

Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9 att det på samtliga besökta skolor 

förekommer betoning på aktiviteter inom kunskapsområdet rörelse. Vidare visar granskningen 

att friluftsliv och utevistelse får ett begränsat utrymme i undervisningen och att det därför 

behöver planeras och genomföras aktiviteter så att eleverna får möjlighet att utveckla 

förmågor inom detta kunskapsområde, särskilt i olika förhållanden och miljöer. Flera lärare i 

granskningen menar att det finns ett behov av samarbete med andra lärare i andra ämnen för 

att kunna utnyttja en längre och sammanhållen tid ute i naturen. (Skolinspektionen 2018, ss. 

17-25). Ovanstående beskrivning av undervisningen i friluftsliv och utevistelse har dessutom 

varit ett återkommande problem under en längre period (Skolinspektionen 2010, s. 5). 

Samtidigt har det visat sig att det finns särskilda bidragande ramfaktorer till att 

undervisningen i friluftsliv är ett problem i ämnet idrott och hälsa (Backman 2009, s. 98; 

Novus 2016, s. 10; Skolinspektionen 2018, s. 25). Lärarna som deltog i ovannämnda studie, 

undersökning eller granskning beskrev tid, utrustning, ekonomi, skolans läge och risker som 

bidragande orsaker. Backman (2009) visar vidare att det finns ett synsätt hos lärare om vad 

“riktigt” friluftsliv är. Tydligt i Backmans studie är också att friluftsliv, enligt lärarna, inte kan 

utföras i parken intill skolan, utan måste göras ute i skogen. Studiens resultat visar också 

lärarnas medvetenhet om den bristande hänsynen till skolanpassning i 

idrottslärarutbildningen. (s. 18).  

 

Idag används modellbaserad undervisning av lärare som metod för att utveckla elevernas 

lärande. Enligt Metzler (2000) är den modellbaserade undervisningen ett viktigt pedagogiskt 

verktyg för utveckling av ämnet idrott och hälsa och hon menar vidare att modellbaserat 

lärande bidrar till en helhetsöversikt om vad som ska läras ut till eleverna samtidigt som det 

tydliggör lärobjektet och inramningen av undervisningen samt ökar validiteten vid 

bedömning. (s. 18 ff.). Inom bollspel, som är en dominant del i undervisningen i idrott och 

hälsa (Skolinspektionen 2018, s. 5), används exempelvis utvecklingsmodellen Teaching 

games for understanding (TGFU) där spelet och spelövningar är utgångspunkten, och 

intentionen är att spelet ska läras genom förståelse för det givna spelet (Kirk & MacPhail 

2002, s. 178 ff.). Däremot är den tidigare forskning som gjorts gällande elevers lärande kring 

modellbaserad undervisning inom friluftsliv och utevistelse tämligen begränsad vilket gör det 
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intressant att studera detta. För att läsaren ska få en djupare förståelse inom begreppet 

friluftsliv kommer därför i nedanstående avsnitt en beskrivning kring definitioner av 

friluftsliv och hur friluftsliv har framkommit i både en historisk kontext samt i den svenska 

skolan.  

 

1.1 Definition av friluftsliv 

Idag finns det ett antal definitioner över vad friluftsliv är. Den officiella benämningen är 

framtagen av Kulturdepartementet (1999) och uttrycker att “Friluftsliv är vistelse och fysisk 

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

tävling.” (s. 15). Vidare har flertalet andra definitioner av friluftsliv också framkommit.  

Nilsson (2012) menar även han att friluftsliv är olika slag av aktiviteter och vistelser i 

naturmiljö i syfte att utövaren uppnår naturupplevelse, som ska bedrivas utan inslag av 

prestation. Hans definition är enligt följande: “Aktivitet och vistelse i naturmiljö̈ 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” (Nilssons 2012, s. 

142). Enligt Friluftsfrämjandet definieras friluftsliv som “att vistas i naturen på ett sådant sätt 

att det ger naturupplevelser, rekreation och motion [...] och skapar livskvalitet för utövaren.” 

(2009, s. 5). Al-Abdi och Abdul-Muttalib (1984) beskriver också friluftsliv som aktiviteter i 

utevistelse men nämner inte, till skillnad från ovanstående, att det ska ske utan krav på 

prestation eller tävling: “Friluftsliv är en övergripande benämning för aktivitet ute i naturen, i 

skog och mark, på sjön och i fjällen. Det kan innefatta till exempel vandringar, lägerliv, 

exkursioner, lekar och skidturer.” (s. 22). 

         

Ovanstående definitioner av friluftsliv är relativt likartade. Samtidigt menar Svenning (2001, 

s. 6) att det finns en diffus skildring av vad friluftsliv är och inte är, där begreppet rymmer så 

pass mycket att det blir problematiskt att avgöra på vilket sätt undervisningen då ska bedrivas 

i ren allmänhet, men också i den svenska skolan. Backman (2004, s. 47) menar däremot att 

det finns fyra gemensamma drag för olika definitioner av friluftsliv: 
A) Att de flesta definitioner börjar med, ”Friluftsliv är...” antyder dess normativa karaktär, 

dvs man tror sig veta hur friluftslivet borde vara.  
B) Flera framhåller också att friluftsliv kan röra sig både om fysisk aktivitet (dvs rörelse) och 
vistelse (vilket inte måste innebära rörelse). Detta kan tolkas som att den fysiska rörelsen inte 
behöver vara ett krav i friluftsliv.  
C) Ett annat gemensamt drag är att man inte behöver tävla eller rangordna sig i friluftsliv.  
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D) I de flesta definitioner anges också att aktiviteten eller vistelsen bör äga rum utomhus eller 
i naturen för att kallas friluftsliv. 

 

1.2 Friluftsliv i en historisk kontext 

Utifrån ett historiskt perspektiv kan friluftslivets början spåras 100 år tillbaka i tiden. Sandell 

och Sörlin (2008) delar in friluftslivet från dess start, under senare delen av 1800-talet, till 

nutid i fyra steg: Friluftslivets insteg, friluftsliv i folkhemmet, friluftsliv i världssamhället och 

nu- och framtid (s. 7).  

 

Under friluftslivets insteg bedrevs friluftslivet av grupper som Sandell och Sörlin (2008) 

benämner som “bättre bemedlade personer”. Dessa personer ägnade sig åt framförallt 

alpinism och stärkande friluftsliv (s. 12). Sandell och Sörlin nämner fyra centrala delar för 

friluftslivets uppkomst: 
1. Ökat naturskyddsintresse i och med framväxten av industrisamhällets landskapspåverkan  
2. Intresset för geografiska upptäckter  
3. Intresset för nationell enhet (samhällets högre skikt) 
4. Det växte fram ett ökande fritidsbruk 

 

Under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet började friluftsliv i folkhemmet växa fram.   

En fortsatt urbanisering i kombination med minskad arbetstid till 8-timmar per dag, 12 dagar 

semester och bättre tillgång till material ökade intresset för friluftsliv både hos myndigheter 

och allmänheten. Myndigheternas uppgift blev nu att skydda naturen för människans 

fritidsbehov (Sandell & Sörlin 2008, s. 65-72).  

 

Den tredje fasen, Friluftsliv i världssamhället, växte fram under 1950- och början av 1960-

talen. Tiden då människor inte arbetade växte med hjälp av kortare arbetsvecka, och år 1971 

infördes en lag om 40-timmars arbetsvecka. Den materiella tillväxten ökade, fritidshus och 

husvagnar blev allt vanligare och detta ledde till ett ökat intresse för friluftslivet. (Sandell & 

Sörlin 2008, s. 120; Landsorganisationen i Sverige 2015, s. 4). Under denna period (1994) 

skrevs allemansrätten in i grundlagen där det är beskrivet att “Alla ska ha tillgång till naturen 

enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan.” (s. 99). Strukturella 

förutsättningar som exempelvis mer pengar att spendera på fritiden samt att fler hushåll hade 

råd att köpa bil ledde till att människor kunde transporteras längre sträckor, komfort och 

bekvämligheter blev betydelsefullt. Sportstugor började byggas, utförsåkningen fick sitt stora 
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genombrott och antalet skidliftar ökade kraftigt. (ss. 170-176). Detta ledde till myndigheternas 

ökade ansvar för information, säkerhet och ordnade förhållanden (s. 168).    

 

Den fjärde och sista fasen kallar Sandell och Sörlin (2008) för Nutid och framtid. Denna fas 

avser specialiserad högteknologisk utrustning, kommersialisering och äventyrsinriktning (s. 

206). Friluftslivet har utvecklats från att naturen har varit i centrum till ett mer fokus på 

sportifiering, äventyr och fysisk prestation. Klassiska friluftsaktiviteter som att vandra, klättra 

eller paddla har gjorts om till tävlingar (Fredman et al. 2013, s. 212 f.). Naturen har börjat 

blivit lönsam ekonomiskt med hjälp utav vildmarks- och äventyrsaktiviteter samt olika typer 

av turistföretag (Sandell & Sörlin 2008, s. 181). Myndigheternas bidrag, med sin topp under 

1960- och 70-talen, har skurits ned och är till största delen borta (s. 197). Sandell och Sörlin 

(2008) menar att den nutida och framtidens friluftsliv ställer en del frågor. Vilken betydelse 

får Sveriges mångkulturella samhälle för friluftskulturernas framtid? Blir friluftslivet en 

brygga mellan grupper med olika bakgrund? Vad får detta för betydelse för friluftsliv som 

miljöpedagogik i skolan, som kommersiell fritidsverksamhet och som metod för folkhälsa? (s. 

206).   

 

1.3 Friluftsliv i den svenska skolan  

Lundvall (2011) har undersökt friluftsverksamheten inom skolan i ett historiskt perspektiv. 

Hon menar att den kan spåras tillbaka redan i läroverksstadgan år 1905, där begreppet friluft 

förekommer. Motivet till friluft var att ge utrymme för aktiviteter utomhus två till tre gånger 

per termin vidare att ägna tid åt idrottsövningar och friluftslek. Totalt blev detta cirka 4-6 

ggr/år. (s. 120).  

 

Från läsåret 1928/29 skulle flera ämnen bidra till friluftsverksamheten. Den avsatta tiden 

handlade om 15-20 hel-/halvdagar per år. (s. 120 f.). Syftet var att eleverna skulle lära känna 

sin hembygd, minnesmärken av historisk och kulturhistorisk art samt få kunskap om 

naturområden. Under denna period började även begreppet friluftsdag förekomma, men detta 

begrepp fastslås som en term i läroverksstadgan 1933 istället för “idrottsdagar” som tidigare 

använts flitigt. (s. 121). År 1941 togs beslutet av riksdagen att det skulle vara obligatoriskt att 

ha friluftsdagar i folkskolan och denna lag började att gälla år 1942. Syftet med 

friluftsverksamheten var att ge ökat utrymme åt den fysiska fostran och att genom 

friluftsövningar bereda en hälsosam motvikt mot skolarbete och bibringa intresse för 

härdande och stärkande friluftsliv, men med stark betoning på rekreation. (s. 122-123). Innan 
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syftade friluftsverksamheten i skolan till orientering och idrottsövningar samt lägerliv, 

naturkunnighet och naturvärn. Denna verksamhet byggdes senare på med brandskydd, 

olycksfallsvård och spaningsövning. (s. 123). År 1964 kom det nya anvisningar kring 

friluftsverksamheten i skolan, som var gemensam både för grundskola och gymnasium. En 

friluftsdag handlade om en utflykt som kunde vara en cykelutflykt, skridskotur, skidfärd eller 

en långpromenad till en raststuga. Ansvaret för dessa friluftsdagar i de yngre åldrarna hade 

klasslärarna, men för högstadiet var det gymnastiklärare som hade ansvaret. (s. 124). År 1970 

kom de sista anvisningarna för friluftsverksamheten i skolan, både för grundskolan och 

gymnasiet. Skillnaden mellan de tidigare anvisningarna var att fysisk fostran ersatts med att 

istället: 
stimulera till varaktigt intresse för idrottslig verksamhet, till en fullvärdig rekreation och till 

regelbunden konditionsstärkande utevistelse, som ett medel att bibehålla hälsa och 

arbetsförmåga (s. 124). 

 

I läroplanen för grundskolan, Lgr 80, var första gången som friluftsliv fördes in i ämnets 

kursplan. Friluftsliv fick dela momentrubrik med orientering. Fokus riktades mot miljöfostran 

och ekologisk balans. I och med detta reducerades friluftsdagarna ned till 4-8 halv/heldagar. 

(s. 126). En reviderad kursplan för gymnasieskolan, Lgy 87, skrevs om till fem temaområden 

där friluftsliv var ett av dessa. Friluftsliv, orientering och allemansrätten betonades för att 

skapa förutsättningar för att bedöma och ta ställning till miljöfrågor. (s. 126). I läroplanen för 

grundskolan och gymnasieskolan, Lpo/Lpf 94 försvann friluftsverksamheten helt och den 

centralt fastställda tiden till friluftsdagar försvann även de. Undervisning i friluftslivet ingick 

istället inom ämnet idrott och hälsa. I årskurs 5 relaterades fem av sju uppnåendemål till 

friluftsliv, detsamma gällde åk 9. I stora drag handlade dessa mål om upplevelse, kunskaper 

och erfarenheter av natur- och/eller miljöfrågor. I gymnasiet betonades elevens deltagande till 

att ha genomfört friluftsliv, upplevt olika former av friluftsliv samt kunna hantera livräddande 

första hjälpen. Inget tyder på att friluftsliv som kunskapsområde har tappat i status för 

grundskolan. Den senaste svenska läroplansreformen trädde i kraft läsåret 2011/12. I 

revideringen förstärktes friluftslivets roll i skolan då området sedan dess framgått som en 

tydlig del av ämnet som ett av de tre kunskapsområden (Rörelse, Hälsa och livsstil samt 

friluftsliv och utevistelse) som finns med i det centrala innehållet i idrott och hälsa. (Lundvall 

2011, s. 128; Skolverket 2011).  

 

Sammanfattningsvis är noteringen att svensk skola har följt friluftslivets utveckling i 

samhället. Under de hundra år friluftsliv funnits i skolan har fostran varit en stor del av 
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innehållet. Under 1960-talet blev däremot begreppet miljö viktigt under friluftsdagarna, då 

medvetenheten om miljögifter och miljöförstöring i samhället ökade (Lundvall 2011, s. 127). 

Under 1980-talet, när friluftsliv skrevs in i kursplanen för ämnet idrott och blev ämnets ansvar 

att bedriva, började syftet med friluftsverksamheten att smalna av och tog sikte på att stötta en 

aktiv idrottslig fritid (s. 129). Dessutom har myndigheternas bidrag till friluftslivet minskat 

kraftigt sedan sin topp under 1960- och 70-talen och friluftsliv i ämnet idrott och hälsa 

förekommer väldigt sällan i undervisningen samt att antalet friluftsdagar har försvunnit. 

(Sandell & Sörlin 2008, s. 197; Skolinspektionen 2018). 

 

1.4 Genomgång av existerande forskning 

Det finns studier som visar på att platspedagogisk undervisning som modell främjar lärarnas 

arbete i friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa, men den tidigare forskning som gjorts 

gällande elevers lärande inom området är tämligen begränsad. I det här avsnittet kommer 

därför en beskrivning kring effekter av friluftsliv och rådande forskning inom friluftsliv i 

skolan att presenteras. Dessutom redovisas även tidigare gjord forskning inom platspedagogik 

som undervisningsmodell, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.  

 

1.4.1 Forskning inom friluftsliv 

Tidigare forskning visar att friluftsliv är positivt för oss människor och har sina hälsovinster. I 

en systematisk översikt av artiklar mellan åren 1990 och 2016 visar Thomsen, Powell och 

Monz (2018) att den fysiska och psykiska hälsan påverkas positivt av friluftsliv. Vidare visar 

studien att friluftsliv leder till ökad fysisk aktivitet, förbättrad självkänsla samt en minskning 

av upplevd stress. Dessutom redogör Sandberg i boken Barn och natur i storstaden (2009) att 

det finns ett samband mellan barn som använder närnaturen för lek och vistelse, och ett 

intresse eller ökad förståelse i att skydda närnaturen från exploatering (s. 77). Det finns även 

interventionsstudier som visar samband mellan positiva naturupplevelser som barn, och ett 

ökat naturintresse, miljömedvetande och miljöengagemang i vuxen ålder (Fredman et al. 

2013, s. 122). En intressant aspekt med tanke på rådande miljö- och klimatproblem, både 

utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv, då den globala medeltemperaturen redan 

har ökat med 0.6 grader sedan de första mätningarna gjordes för 21 år sedan (Naumann et al. 

2018, s. 3287). I den senaste specialrapport Förenta nationernas (FN) klimatpanel 

Intergovernmental panel on climate change (IPCC) publicerat (2018) konstatera hundratals 

forskare och experter från hela världen att det krävs omfattande samhällsförändringar för att 
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nå de målsättningar som finns beskrivet i Parisavtalet (2015). I avtalet finns målsättningar att 

den globala temperaturökningen inte får överstiga 2 grader och att ansträngningar ska göras 

för att ökningen ska stanna vid 1,5 grader (United Nations 2015, s. 3). Men i IPCC:s rapport 

redogörs att det kommer att ske allvarliga konsekvenser för både människan, miljön och 

ekosystemet även vid 1,5 graders globala temperaturökningar. (Intergovernmental panel on 

climate change 2018). Även Naumann et al. (2018) har studerat vad som kommer att ske när 

en ökning av den globala medeltemperaturen överstiger 1.5, 2 och 3 grader Celsius. Mer 

specifikt har de försökt bedöma hur den globala temperaturökningen kommer att påverka 

torkan. Det forskarna kommit fram till är att redan vid en ökning med 1.5 grader Celsius 

kommer det bland annat bli ett underskott på vattenförsörjningen för vissa kontinenter, 

exempelvis Afrika. Vidare kommer de redan torra områdena kring ekvatorn att bli ännu 

torrare samtidigt som nya områden, i exempelvis Sydeuropa, kommer att torrläggas (s. 3289 

ff.). 

 

Men det finns även farhågor att ta i beaktande vid undervisningen i friluftsliv. Larsson (2009) 

redogör för att det finns en tradition med tydliga könsmönster inom friluftsliv. Exempelvis att 

kvinnorna diskar och männen bygger vindskydd (s. 162 f.). Denna problematik tar även 

Sandell och Sörlin (2008) upp och menar att friluftsliv till en början, både som praktik och 

idé, var menade för män (s. 73). Men det är inte bara dessa könsmönster som måste tas i 

beaktande vid undervisningen av friluftsliv. Buckley (2009) menar att det även finns 

miljöaspekter som måste lyftas fram, då människan gör avtryck på miljön både när den ska 

resa till en plats (transport) samt när den vistas på en plats. Buckley (2003) förklarar vidare 

kring effekterna av att människan går på marken. Beroende på årstid, hur ofta människan går 

på platsen och hur stort trycket blir, blir skadan därefter. Till exempel visar han att ett litet 

tryck kan skada en viss sorts växt och att ett större tryck kan utrota en hel art. (s. 382 ff.) 

 

Under tiden friluftsliv ingick i skolans läroplan, och som sedan blivit en central del i 

kursplanen för ämnet idrott och hälsa (Lundvall 2011), har forskning som berör friluftsliv i 

skolan blivit mer omfattande. Inom svensk forskning visar Backman på resultat från sin 

studie, i enlighet med Skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolverket 2018, s. 5), att 

undervisningen i friluftsliv och utevistelse får ett begränsat utrymme i ämnet idrott och hälsa 

(2010, s. 98). I studien framgår att lärarna i ämnet inte verkar vara välbekanta med hur 

friluftsundervisningen kan utformas utifrån begrepp såsom “miljömedvetenhet”, “kulturella 

perspektiv på landskapet” och “holistiskt lärande” och att undervisningen istället 

karaktäriseras av olika utomhusaktiviteter med inriktning mot fysisk- förmåga och aktivitet (s. 
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96), vilket Kirk menar karaktäriserar ämnet generellt (2010). Vidare visar resultat i Backmans 

studie att lärarna ansåg att undervisningen i friluftsliv kräver ekonomiska resurser, att den ska 

äga rum i en naturlig miljö, helst långt bort från civilisationen och att tiden är en faktor som 

påverkar undervisningen samt att friluftsliv bör undervisas under en lång tidsperiod (s. 98). 

Backmans uppfattning är att undervisningen istället bör karakteriseras ur ett mer urbant 

synsätt där teknisk utrustning och ekonomiska resurser inte behöver vara de centrala 

komponenterna för att kunna genomföra undervisningen. Detta skulle enligt honom resultera i 

en både stärkt klassificering av friluftsliv i skolan (2010, s. 110), likaså lärarnas kontroll över 

sin undervisning, vilket därmed kan skapa en lärandesituation med större möjligheter för 

eleverna att uppnå målen som står skrivna i ämnets kursplan. (2010, s. 86). Han exemplifierar 

då undervisningsinnehåll om kunskap kring väx- och djurriket, miljömedvetenhet, hållbar 

utveckling och bildning inom historiska och kulturella förändringar i landskapet som möjliga 

element för att utveckla och förändra friluftsundervisningen i den svenska grundskolan (2010, 

s. 111).  

 

Szczepanski (2013) menar också han att utomhuspedagogik är ett bra komplement till att 

arbeta med miljöfrågor (s. 12). Han anser att platsen i ett skolsammanhang handlar om 

närmiljö och ska leda fram till en lokalhistoriskt, ekologisk, social och fysisk förankring (s. 

4). Intervjupersonerna i hans studie anser att utomhuspedagogiken inte behöver ske långt 

borta från skolan, utan kan vara i närheten av den eller på skolgården (s. 10). Detta motsäger 

det lärarna i Backmans studie menar, att undervisning måste ske långt bort från civilisationen 

(2010, s. 98). Enligt Fägerstam (2012) minskar undervisningen utomhus i skolan i takt med 

att åldern ökar. En möjlig förklaring är att grundskolan är bättre på att använda sina 

skolgårdar och närområden i sin undervisning. (s. 9 f.). Därför menar Szczepanski (2013) att 

skolor överlag måste bli bättre på att använda lärande och lärmiljöer utomhus samt att lärare 

måste bli mer medveten kring vilka miljöer som finns runt omkring skolorna så de kan koppla 

samman detta i undervisningen (s. 5).   

 

Mikaels (2018) har undersökt en platsresponsiv pedagogik i den svenska skolan. Via 

workshops fick åtta lärare testa denna pedagogik på sina skolor och elever. Resultatet visar att 

lärarna relatera friluftsliv i skolan till rekreation och till att lära eleverna nya aktiviteter. 

Vidare visar resultatet att lärarna ansåg det blev enklare att arbeta med de fyra övergripande 

perspektiven i läroplanen (historiska, internationella, miljö, etiska), samtidigt som det skapas 

möjligheter till ämnesöverskridande arbete och att det öppnar upp för en bredare undervisning 

i friluftsliv. (2018, s. 10 ff.). Brown (2012) har även han undersökt en platsresponsiv 
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pedagogik, men utifrån ett studentperspektiv. Utifrån en plats nära skolan planerade dem en 

tvådagars resa där de utgick ifrån hur de skulle ta sig fram under resan, vilken kultur/historia 

platsen hade, vilka geologiska förklaringar som fanns för platsen och vilka som bor och har 

bott på platsen. Studenterna blev därefter intervjuade om sina upplevelser av resan. Resultatet 

från intervjuerna visade att studenterna fick en ökad förståelse och njutning av platser utöver 

en utmanande och trevlig utomhusupplevelse. (2012, s. 64). Genom att applicera en 

platspedagogik i skolans undervisning menar Sobel att det finns möjlighet till ökad akademisk 

prestation, ett bättre band mellan elev och samhälle samt ökad uppskattning för den naturliga 

världen (Sobel 2013, s. 7).  

 

1.5 Teoretisk ramverk 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av föreliggande studies teoretiska ramverk. 

Dessutom redovisas begrepp som anses vara centrala för studien. Då studiens utgångspunkt är 

att undersöka elevers upplevelse av platspedagogik som undervisningsmodell i skolans 

friluftsundervisning kommer platspedagogik användas som teoretisk referensram och ligga 

till grund för både analys och diskussion.  

 

1.5.1 Platsbegreppet  

Begreppet plats tolkas av Watchow och Brown (2011) enligt “hur människor utvecklar och 

upplever en känsla av sammanhang till vissa platser på jordens yta. Det har också att göra 

med hur människor påverkas av och påverkar dessa platser”. Då intresset kring platsbegreppet 

ökat har forskare valt att dela upp begreppen i platsbaserad- respektive platsresponsiv 

pedagogik. En platsbaserad pedagogik är att använda det lokala samhället och miljön som 

utgångspunkt i undervisningen (Sobel 2013, s. 7) medan en platsresponsiv pedagogik istället 

utgår från platsens kulturella, ekologiska och historiska förutsättningar (Mikaels 2018, s. 24 

f.). Förenklat kan den platsbaserade pedagogiken utgå från parken eller skogsdungen bredvid 

skolan. Till skillnad från den platsbaserade pedagogiken ställer den platsresponsiva 

pedagogiken inte krav på det lokala samhället och dess närmiljö, utan där kan istället en 

skolklass, belägen i Stockholms innerstad, exempelvis vistas på en plats belägen i andra orter, 

kommuner, län eller landskap. Platsen i sig är inte det viktigaste, utan att få kännedom om en 

plats historia, kultur och ekologi är av stor betydelse i en platsresponsiv pedagogik. Mannion 

et al (2011) har delat in den platsresponsiva pedagogiken utifrån hur en lärare använder en 

plats i sin undervisning i tre kategorier, place- ambivalent, place- sensitive samt place- 
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essential. Place- ambivalent kan på svenska översättas till att en lärare inte anser att platsen är 

det centrala för undervisningen, utan den skulle likväl kunna ske på en annan plats och även 

inomhus. Till exempel kan en lektion i matematik flyttas utomhus på ett oförändrat sätt. 

Fokus ligger på att lära sig samma saker oavsett om undervisningen sker inomhus eller 

utomhus. Place- sensitive kan på svenska översättas till att platsen spelar roll för lärarens 

planering i undervisning. Ett exempel är att om syftet med undervisningen är att lära sig mer 

om fåglar, väljer läraren en plats som den är säker på att fåglar finns. Fokus ligger inte på 

relationen mellan platsen och människan även om detta är möjligt, utan det centrala ligger på 

lärandet som läraren syftar på. Det sista begreppet, place- essentials, innebär att en 

undervisning inte kan ske om en specifik plats inte är tillgänglig. Vad som finns på platsen 

utgör grunden för undervisningen, och kännedom kring vad som finns på platsen blir oftast 

elevernas lärande. Resultatet brukar också visa på vad som påverkar deras relation till platsen. 

(s. 25 f.). Molly Baker (2005) har istället kombinerat och sammanfört idéer från den 

platsbaserade- och platsresponsiva pedagogiken och myntat begreppet Landfullness. I 

nedanstående avsnitt redogörs för Bakers begreppet.  

 

1.5.1.1 Landfullness 

Förståelsen för en plats menar Baker (2005) har förlorats. Hon anser att vi har “fryst” ut 

landskapet och skapat ett så kallat “Landlessness”. Hon förklarar att människan har tappat 

känslan för naturen i dennes vilda och fria bestånd, samt att kunskapen om landskapet har 

förlorats. Modern teknik har tagit över där till exempel höjdmätare och GPS har blivit 

vanligare och distraherar vårt medvetande om platsen. Hon beskriver detta som problematiskt 

då platsen eller miljön är en central del i friluftsliv. (2005, s. 268 ff.). Hon har således 

implementerat begreppet Landfullness där resan och tekniken inte ska styra upplevelsen, 

istället ska närhet stå i centrum. Ramverket för temat Landfullness utgår från tre punkter där 

den första handlar om att människor kommer att lära känna en plats på olika sätt, medan den 

andra punkten handlar om att eleverna ska utmanas till en större medvetenhet kring en plats 

för att sedan kunna reflektera över sin relation till den. Den tredje och sista punkten handlar 

om att ge eleverna möjlighet till att utveckla sin egen definition till platsen. Hon menar att en 

känsla för en plats inte kan skapas om människor stressar sig förbi platsen, att det finns saker 

som människor bara kan se om de stannar på platsen en stund och att det är det som senare 

leder till att en person tänker exempelvis, det här är mitt hem. Vidare menar hon att ramverket 

består av fyra nivåer som en person ska genomgå för att kunna skapa en landfullness, och 

dessa centrala komponenter är: (2005, s. 271 f.): 
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1. Att vara djupt medveten: Var är jag, vad har jag runt omkring mig, vem är omkring 

mig? 

2. Tolka platsens historia: Hur har platsen förändrats över tid? Vad/vem har levt här? 

Vad var deras relation till platsen? 

3. Uppfatta platsen i nuet: Hur är denna plats unik? Vilka lever/passerar denna plats nu 

och vad har de för relation till den? Vad betyder denna plats för mig? 

4. Anslutning till hemmet: Hur kan denna plats kopplas till andra landskap och 

erfarenheter? När blir platsen hem? När blir hemmet en plats? 

 

Lektionsseriens innehåll är designat utifrån Bakers ramverk Landfullness (2005, s. 270 f.). I 

lektionsserien appliceras hennes tre första nivåer och är därmed centrala komponenter för 

lektionsinnehållet medan den fjärde nivån behandlas under studiens diskussion. Dessa fyra 

nivåer, tillsammans med det framtagna resultatet, kommer sedan ligga till grund för den 

analys som är kopplad till studiens teoretiska ramverk.  

 

1.6 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att genomföra och undersöka modellbaserad undervisning inom 

friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna:  

● Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? 

● Vilka lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska 

undervisningsmodellen? 

 

2 Metod  
I det här avsnittet presenteras val av metod, vilket urval studien använt sig av och hur 

arbetsplan samt genomförande av metod har implementerats. Därefter beskrivs även vilken 

grad av reliabilitet och validitet studien har, vilka etiska aspekter som övervägts samt problem 

som uppstått inom nedanstående metoddel.  

 

2.1 Val av metod  

I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer 

specifikt har en interventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer 

genomförts. Intentionen med de två lektionerna var att eleverna skulle få möta den 
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platspedagogiska undervisningen i praktiken medan de kvalitativa intervjuerna sedan skulle 

besvara studiens syfte och frågeställningar. I de kvalitativa intervjuerna har 

fokusgruppsintervjuer implementerats där intervjufrågorna varit indelade utifrån studiens 

frågeställningar (se bilaga 3). Intervjuguiden var semistrukturerad vilket innebär att 

huvudfrågorna var förutbestämda. Beroende på elevernas svar eller tystnad möjliggör en 

semistrukturerad intervjuguide att byta ordningsföljd på frågorna eller att författarna kan 

ställa följdfrågor. (Denscombe 2018, s. 269). Då studien baseras på att undersöka elevers 

upplevelse av modellen och platspedagogiken för lärande för elever i skolans 

friluftsundervisning, enligt författarna ett aningen komplext område, ansågs således lektioner 

och kvalitativa intervjuer som lämpat metodval. Då datainsamlingen bygger på elevernas 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter gör intervjuerna det möjligt att författarna får 

samtala med dem och förstå dem på djupet, än att bara redovisa dem med enstaka ord. 

(Denscombe 2018, s. 268 f.). Kvale (2014) redogör dessutom för att forskare behöver ta 

hänsyn till de personliga konsekvenser som kan uppkomma för personerna som deltar i en 

studie, exempelvis stress och förändring i självuppfattningen (s. 99). Men även hur eventuella 

skillnader mellan intervjuaren och respondenten gällande ålder och kön kan påverka 

maktrelationen och etiken i intervjun (s. 130). Med ovanstående redogörelse i beaktande i 

förhållande till studiens urval har således intervjuer i form av fokusgrupper genomförts.  

 

2.2 Urval  

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor har författarna utgått från att använda ett 

bekvämlighetsurval, vilket bygger på att såväl skolan och skolklassen i studien har valts 

utifrån tillgänglighet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 98). Skolan är belägen i en mellanstor 

stad i södra Norrland och eleverna som medverkat i studien tillhörde en klass i årskurs 6, som 

togs fram med hjälp av skolans ledning. Inklusionskriterierna för studien var att varje elev 

skulle ha deltagit i minst en utav lektionerna för att få vara med på den avslutande intervjun. 

Hur stor en urvalsgrupp ska vara beror på typ av studie och vad som vill undersökas. 

Hassmén och Hassmén (2008) redogör för att urvalet, utifrån studiens förutsättningar, ska 

vara så stort som möjligt (s. 99) men samtidigt ses genomförandet av intervjuer och 

bearbetning av dem som en tidskrävande process (Dalen 2015, s. 58). Med avseende för 

ovanstående beskrivning består studiens urval av 22 elever, varav 9 flickor och 13 pojkar. 

Istället för att genomföra datainsamlingen med varje enskild elev ansågs 

fokusgruppsintervjuer som ett mer lämpligt alternativ. Fokusgruppsintervjuer i 

forskningsändamål har enligt Kvale och Brinkmann (2014) på senare år kommit till ökad 
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användning. De redogör för att en fokusgrupp vanligtvis består av sex till tio intervjupersoner 

som leds av en moderator. Med avseende för ovanstående rekommendationer, i relation till 

klassens gruppstorlek, består studien av fyra stycken fokusgruppsintervjuer med fem till sex 

intervjupersoner vid respektive intervju. Viktigt att tillägga är att studien inte har haft en 

specifik inriktning på urval gällande kön, vart i landet de går i skolan eller vilken skolform de 

återfinns i och syftar inte heller till generaliserbarhet. Istället syftar studien på att detaljerat 

undersöka elevernas upplevelse av platspedagogiken och om modellen kan möjliggöra 

lärande i skolans friluftsundervisning för de elever som deltog i studien.  

 

2.3 Arbetsplan och genomförande  

Arbetsplanen för studien lades upp så att formulering av frågeställningar samt 

litteraturgenomgång, teoretiskt ramverk, problemformulering och skrivandet av syfte och 

metod har beräknats ta fyra veckor. I följande avsnitt kommer en beskrivning kring studiens 

lektionsserie och arbetsgången gällande både datainsamling samt efterföljande dataanalys att 

presenteras.  

 

2.3.1 Lektionsplaneringar 

Lektionsseriens innehåll är designat utifrån Molly Bakers ramverk Landfullness (2005, s. 270 

f.). De fyra nivåerna, som tidigare beskrivits under den teoretiska referensramen, är i studien 

därför centrala komponenter för lektionsinnehållet (se bilaga 1 och 2). De två lektionerna 

ingick i elevernas ordinarie undervisning i ämnet idrott och hälsa samt var avsatta under en 

och samma vecka. De två lektionerna var 60 minuter vardera och startade alltid med en 

genomgång av platsen vi var på för att därefter introducera lektionsupplägget. Den första 

lektionen (se bilaga 1) baserades på Bakers första nivå Att vara djupt medveten (2005, s. 270 

f.), där eleverna skulle bli medvetna var de var samt vad de hade runt omkring sig och vem 

som fanns omkring dem. För att arbeta med detta ramverk krävdes stöd från kursplanen och 

därför utgick den första lektionen också från ett av de kunskapskrav som eleverna ska kunna i 

slutet av årskurs 6 för betyget E: “Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i 

bekanta miljöer med hjälp av kartor” (Skolverket, 2011). Den andra lektionen (se bilaga 2) 

baserades på Bakers andra och tredje nivå (2005, s. 270 f.), där den andra nivån både 

behandlar att eleverna skulle tolka platsens historia, bli medvetna om hur platsen förändrats 

över tid, vad/vem som har levt på platsen och vad deras relation till platsen var. Den tredje 

nivån utgår från att uppfatta platsen i nuet, hur denna plats är unik, vilka som lever/passerar 
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denna plats nu, vilken relation de har till platsen och vilken betydelse den givna platsen har 

för individen i fråga. Likt den första lektionen togs det i beaktande att lektionsinnehållet även 

behövde stöd från kursplanen i ämnet idrott och hälsa. I detta fall togs således kunskapskravet 

“Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika 

förhållanden och till allemansrättens regler” i beaktande. I enlighet med 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådets 2002) kommer material från respektive lektion inte 

redovisas i studien. Nedan visas istället en sammanfattning av lektionsseriens innehåll, dess 

mål och lektionsupplägg samt elevuppgifter som tillkom under lektionerna (se tabell 1). 
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Tabell 1 - Sammanfattning av lektionsserien 
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2.3.2 Datainsamling 

Med hjälp av deltagarnas klassföreståndare skickades först ett missivbrev ut till deltagarnas 

vårdnadshavare. Detta eftersom det krävdes ett godkännande från respektive vårdnadshavare i 

enlighet med lagen om etikprövning (Vetenskapsrådet 2002) då samtliga deltagare i studien 

var under 15 år. I missivbrevet fick elevernas vårdnadshavare information om studien och 

förutsättningar för deltagandet (se bilaga 4).  

 

Eftersom dokumentationen i en fokusgruppsintervju ska innehålla vad som sägs, vem som 

säger det och hur gruppens deltagare reagerar på det, kan det resultera i att transkribering av 

datainsamlingen kan bli en tidskrävande process (Alvehus 2013, s. 90). För att förebygga 

detta har därför båda författarna varit deltagande under samtliga intervjuer, med ett varsitt 

ansvarsområde. Den ena personen har haft huvudansvaret att ställa frågor utifrån 

intervjuguiden (se bilaga 3) medan den andra har verkat medhjälpare med ansvar att 

kontinuerligt anteckna om vad som pågår under samtalet samt ställa eventuella följdfrågor. 

Intervjuguiden var designad utifrån de teman som hade i syfte att besvara studiens två 

frågeställningar. Således togs Alvehus rekommendationer i beaktande, att börja med mer 

generella frågor för att sedan successivt bli mer specifik mot studiens frågeställningar (2013, 

s. 88 f.) Gemensamt för hela intervjuguiden var att frågorna var formulerade på så sätt att 

intervjupersonerna hade möjlighet att tala fritt kring ämnet vilket resultera i att olika 

följdfrågor gavs beroende på innehåll (Patel & Davidsson 2011, s. 76 f.)  

 

Inför datainsamlingen genomfördes även en pilotstudie på en extern elev i samma ålder. Detta 

för att säkerställa den tekniska utrustning som används under datainsamlingen men också för 

att i förväg få möjlighet att kontrollera att utvald intervjuguide bestod av frågor som var 

anpassade till studiens problemställning. Men även för att få möjlighet att kontrollera att 

frågorna introduceras samt presenteras för respektive grupp på ett sådant sätt att de hade 

möjlighet att förstå och även relatera till dem. Pilotstudien gav därför möjlighet till eventuella 

korrigeringar inför de kommande intervjuerna (Dalen 2015, s. 40; Patel & Davidsson 2011, s. 

86). Intervjuerna spelades in och en Samsung Galaxy S9 har använts som diktafon. Som redan 

beskrivits pågick även kontinuerliga anteckningar av den ena författaren under intervjuerna. 

Detta för att även kroppsspråk och andra reaktioner kunde sparas och användas i kommande 

dataanalys. Dessutom genomfördes den detaljerade och ordagranna transkriberingen av 

intervjuerna tillsammans med syftet att säkerställa att samtliga intervjuer transkriberats  

likvärdigt.      
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2.3.3 Dataanalys 

När transkriberingen av det insamlade materialet från intervjuerna var genomförd påbörjades 

därefter en manuell kvalitativ innehållsanalys, vilket är en empirisk vetenskaplig metod som i 

denna studie används för att finna korrelation och samvariation i innehållet. Författarna 

analyserade således det latenta innehållet genom tolkning av den manifesta textens innebörd. 

Ett omvänt förfaringssätt har använts för tolkning av det latenta innehållet där förbestämda 

teman, som utgår från studiens två frågeställningar, ligger till grund för dataanalysen. 

Innehållsanalysen bestod av fem steg. Det första steget i innehållsanalysen var att, i enlighet 

med Bergström och Boréus (2018) rekommendationer, läsa igenom materialet upprepade 

gånger för att få en uppfattning över dess helhet (s. 49) och “skaffa sig tillräcklig kännedom 

om den genre materialet tillhör och sätta in det i dess sociala sammanhang” (s. 85). För att 

säkerhetsställa att intersubjektiviteten för studien behållits tillfredsställande fick de båda 

författarna först läsa respektive intervjutext enskilt. Därefter analyserade författarna 

resterande steg tillsammans. Det andra steget i innehållsanalysen var att ta ut meningsbärande 

kodningsenheter. Kodningsenheter vars innehåll av information, enligt författarna, var 

relevant för studiens två teman. Det tredje steget var sedan att koda de meningsbärande 

enheterna. Genom att markera dessa meningsbärande kodningsenheter i olika färger, kopplade 

till respektive tema, kunde författarna sedan sortera dem ut ur råmaterialet.  

Genom innehållsanalysen fanns förhoppningar om att kunna sammanställa eventuell 

korrelationen och samvariation mellan enheterna. I det fjärde steget bröts därför respektive 

tema ner i subgrupper. I det femte och sista steget i innehållsanalysen sammanfattades de 

meningsbärande enheterna från respektive tema, där det samlade resultatet sedan tolkades och 

resoneras kring i relation till studiens syfte och dess frågeställningar. (Malterud 2009, s. 100 

ff.) 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Inom den kvalitativt orienterade forskningen används, till skillnad från det kvantitativa 

forskningsområdet, inte begreppen reliabilitet och validitet för att beskriva vad och hur något 

mäts. Förklaringen till detta menar Hassmén och Hassmén (2008) är att dessa begrepp “anses 

vara för fast förankrade i en kvantitativ forskningstradition” (s. 135). I en kvalitativ ansats 

karaktäriseras istället reliabiliteten hur tillförlitlig, pålitlig samt upprepbar en studie är 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 135). För att öka studiens tillförlitlighet, pålitlighet och dess 

upprepbarhet finns samtliga lektionsplaneringar och intervjuguide tillgängliga för andra 
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forskare som vill göra en stabilitetsundersökning, vilket innebär att någon replikerar den 

första studien med samma forskningsprocedur (s. 136). Misstolkningar kan likväl fortfarande 

ske eftersom forskarens kunskaper kring ämnet kan påverkas i såväl utformning och 

uppbyggnad av lektionsplaneringarna. Dessutom har en forskares tillvägagångssätt under 

både lektioner och intervjutillfällen samt hur denne analyserat datainsamlingen en inverkan på 

studiens resultat. Därför måste hänsyn tas till att en forskare med andra kunskaper inom 

ämnet skulle kunna få ett annat resultat. (Dalen 2015, s. 116). Detsamma gäller vilket urval 

som forskarna valt. En årskurs 6, som användes i denna studie, har en annan kursplan att följa 

än till exempelvis en klass i årskurs 9 och är således något som bör tas i beaktande. Vid varje 

intervjutillfälle var det därför viktigt att författarna tänkte på att ha samma kontext vid varje 

enskild intervju eftersom olika kontext kunnat påverka tillförligheten och pålitligheten i 

studien. För att stärka studiens tillförlitlighet och pålitlighet ytterligare har författarna arbetat 

med samtliga intervjuer tillsammans, både vid transkribering och kodning, bortsett från då de 

läste igenom respektive intervjutext enskilt. Detta för att säkerhetsställa att 

intersubjektiviteten är tillfredsställande. Visade det sig att författarnas tolkningar inte 

överensstämde väl, fanns möjlighet att korrigera dessa vid behov. (Dalen 2015, s. 116; 

Bergström & Boréus 2018, s. 51). 

 

Inom den kvalitativa forskningen används inte heller begreppet validitet likt det gör i 

kvantitativa ansatser. Hassmén och Hassmén redogör istället för att området diskuteras inom 

termer av stabilitet, pålitlighet och överförbarhet. Dessutom beskriver de att överförbarheten 

inom det kvalitativa forskningsområdet är av mindre betydelse, eftersom syftet med dessa 

vanligtvis inte är att generalisera utan istället att “studera det unika och särskiljande i just den 

miljön eller grupp som undersöks”. Vidare förklarar de att det, oavsett till vilket begrepp som 

används, är väsentligt att diskutera kvaliteten och trovärdigheten i en studie. (Hassmén och 

Hassmén 2008, s. 155). När intervjuer används som metodval i en studies datainsamling 

medför detta både för- och nackdelar i förhållande till studiens stabilitet och pålitlighet. I 

denna studie består datainsamlingen endast av deltagarnas muntliga upplevelser, vilket 

påverkar studiens överförbarhet då författarna inte kan försäkra sig om att intervjupersonerna 

talar sanning (Denscombe 2018, s. 293). I studien användes även semistrukturerade intervjuer 

där författarna kunde ställa följdfrågor för att kontrollera att de tolkade intervjupersonerna 

rätt, vilket ses som en fördel. (Denscombe 2018, s. 293). Dessutom användes, som tidigare 

beskrivits, en pilotstudie för intervjuerna för att testa den tekniska utrustningen, men även för 

att testa intervjuguiden för att se om något har behövt korrigeras och för att forskarna skulle 

kännas sig förberedda, vilket bidragit till att studiens stabilitet ökat. (Dalen 2015, s. 40; Patel 
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& Davidsson 2011, s. 86); Denscombe 2018, s. 242). På grund av tidsbrist genomfördes 

dessvärre ingen pilotstudie på lektionsserien och detta kan ses som en svaghet för studiens 

stabilitet. För att stärka studiens överförbarhet har forskningsmetodiken, intervjuguiden samt 

lektionsplaneringarna beskrivits detaljerat. Vidare har datainsamlingen, urvalet och 

analysprocessen redogjorts och överförbarheten i studien kan därför anses som hög. (Dalen 

2015, s. 123). Den externa validiteten, som handlar om en studies överförbarhet (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 155), har i denna studie påverkats negativt eftersom det inte går att 

generalisera ett resultat på en klass. Dessutom är den tidigare forskningen inom området 

tämligen begränsad vilket påverkar den externa validiteten negativt. (Denscombe 2018, s. 

271).  

 

2.5 Etiska överväganden 

Inför datainsamlingen krävdes en noggrann genomgång av de etiska aspekterna. Till en början 

var det viktigt att få godkännande från skolans rektor att få genomföra studien. Därefter 

skickades ett missivbrev (se bilaga 4) ut till elevernas vårdnadshavare. I enlighet med 

informationskravet fick eleven och dennes vårdnadshavare information kring syftet med 

studien, vilken metod som används, vem som var ansvarig för undersökningen, hur elevernas 

bidrag skulle användas i studien och vilka villkor som gällde för deras deltagande. I enlighet 

med samtyckeskravet framgick det att deltagandet var frivilligt och att eleverna hade rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst utan konsekvenser. De hade rätt att avbryta sin 

medverkan i studien, men då delar av den var inlagd i elevernas avsatta, obligatoriska 

lektionstid hade de inte rätt att avstå från studiens lektionsserie utan endast från studiens 

fokusgruppsintervjuer. Vidare framgick också att vårdnadshavare behövde ge sig samtycke 

för att deras barn skulle få delta i studien eller inte, då lagen om etikprövning framför att: 
I 18 § om sådan forskning som faller under lagen att barn som fyllt 15 år och inser vad 
forskningen innebär för hans eller hennes del, skall informeras och samtycka till forskningen. 

I andra fall ska vårdnadshavarna informeras om och samtycka till forskningen.  
I enlighet med konfidentialitetskravet informerades eleverna och deras vårdnadshavare att 

materialet var säkerhetsskyddad, att bara behöriga har tillgång till det insamlade materialet. 

Även tillstånd från deltagarna för att få spela in behövdes och vidare gavs information att 

intervjupersonerna kommer vara anonyma och de inte kommer kunna identifieras. I enlighet 

med nyttjandekravet informerades deltagarna att det insamlade materialet endast var till för 

forskningsändamål och inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet 2002).  
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2.6 Bortfall 

I klassen som deltog i studien gick 23 elever, varav 10 flickor och 13 pojkar. Alla elever hade 

ett godkännande från vårdnadshavare för att delta i studien. Under lektion ett var en elev 

frånvarande och vid lektion två var två elever frånvarande. En elev var borta vid de båda 

lektionstillfällena och var därför inte med på den avslutande intervjun. Detta eftersom 

inklusionskriteriet för att få delta i den avslutande intervjun var att eleven ska ha deltagit på 

minst en av lektionerna. Således blev bortfallet till den avslutande intervjun i studien en 

person. 

 

3 Resultat 
Resultatet presenteras utifrån de frågeställningar författarna ville få svar på i studien. Till 

grund för resultatet ligger datainsamlingen från samtliga fyra intervjuer. Frågeställningarna 

som besvaras nedan är:  

● Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? 

● Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska 

undervisningsmodellen? 

 

Vidare presenteras även en sammanfattning av det resultat författarna ansett vara framstående 

och mest betydelsefull för studien.  

 

3.1 Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska 
undervisningsmodellen? 

Gemensamt för samtliga fokusgruppsintervjuer var att elevernas upplevelse till den 

platspedagogiska undervisningsmodellen var positiva, där termer som “kul” och “jätteroligt” 

var förekommande. Grupperna ansåg även att det var av stor betydelse att ha kunskap om 

platsen. Intervjugrupp 2 (IG2) beskriver:  
Att ha kunskap om platsen är viktigt tycker jag. Det blir ju roligare att vara på en plats om

 man vet något om den. Om jag bara är på platsen utan att veta något om den så går jag ju 
bara omkring där. 

Dessutom beskrev samtliga grupper att det troligtvis blir mer intressant att återkomma till en 

plats de har kännedom kring. Att ha kunskap om platsen de vistas i var däremot inte något 
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eleverna hade reflekterat kring sedan tidigare. Även om eleverna vid flertalet gånger besökt 

platsen där lektionsserien utgick ifrån hade de ingen djupare kännedom om platsen: 
Liksom jag brukar inte vara där så ofta. Det var nog mest när jag var mindre som jag var där 
på utflykter mer. Jag har inte kunnat all fakta. Då tyckte jag det var coolt att kolla på alla 
sakerna men läste sedan tyvärr inte fakta om det. Men nu vet man ju saker som jag inte visste 
sedan tidigare. (IG3).  

I intervjuerna framkom även att eleverna ansåg det var av stor betydelse att ha kännedom om 

platsen de befinner sig på och att de därmed inte upplevde en lika stor grad meningsfullhet 

med att vistas på en plats som de saknar kännedom kring. Vidare beskrev en av eleverna i IG1 

att kunskap om en plats resulterar i att hen känner sig mer som en del av den och att det därför 

blir mer intressant att vistas på platsen.  

 

Men att arbeta med kunskap om platsen var något nytt för eleverna. Den tidigare 

friluftsundervisningen hade, enligt eleverna själva, varit sporadisk. Den tidigare 

friluftsundervisningen hade då omfattat att vistas ute i naturen och eleverna hade vid dessa 

tillfällen fått möjlighet att lära sig att bygga upp ett vindskydd och göra upp en eld. Senare 

hade momentet avslutats med ett skriftligt prov där eleverna skulle reflektera kring sina 

lärandeerfarenheter i förhållande till de två lektionerna. I intervjuerna framkom att 

konsekvenserna av detta resulterat i att de inte upplevt en meningsfullhet med 

friluftsundervisningen och att det blivit ett moment som många gånger “stressas” igenom. IG1 

utvecklar: “Vi hade liksom friluftsliv två lektioner. Vi gjorde upp eld och byggde vindskydd. 

Det var liksom det, sen var det klart.” För att skapa en meningsfullhet med lektionerna menar 

eleven att provet även skulle kunnat inkluderat att eleverna skulle få sova i det nybyggda 

vindskyddet eller få möjlighet att värma sig intill den varma eldstaden. Att göra upp eld och 

vindskydd är samtidigt något eleverna relaterar till friluftsliv eftersom lärandetillfällena då 

ägde rum i en utomhusmiljö ute i naturen. En stor del av eleverna som deltog i studien hade 

en föreställning om att friluftsliv är något som ska ske utomhus och i eller intill ett 

naturområde. Med ovanstående föreställning av begreppet friluftsliv upplevde eleverna att 

den platspedagogiska undervisningen i lektionsserien var friluftsliv. IG2 förklarar att: “Vi har 

varit i skogen och så men vi har inte gjort eld eller sådant. Så jag skulle säga att vi har utövat 

friluftsliv men ändå inte riktigt så mycket som man kan”. Samtidigt fanns det elever som 

menade på att ett liknande upplägg inte skulle ses som friluftslivsundervisning om 

lektionsserien istället hade ägt rum i en annan miljö än i ett naturområde. I IG2 beskrev en 

elev att “friluftsliv har ju mer att göra med att få kontakt med naturen, och att vara i centrum 

tycker jag inte är friluftsliv”. Andra elever förklarade istället att lektionerna skulle kunna gå 
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att utföra i andra miljöer än i naturområden, exempelvis i en stadsmiljö eller i ett skolområde, 

men att de då inte skulle få uppfattningen av att de utöva friluftsliv. Det blir vidare påtagligt 

att den platspedagogiska undervisningsmodellen behöver utövas i naturen för att eleverna i 

studien ska uppleva innehållet som friluftsliv när de diskuterade modellens användbarhet 

under olika årstider. IG3 förklarar: 
Det är ingen skillnad på årstiderna, det handlar om att vara ute i naturen. Det spelar ingen roll 
om det är snö eller blåser eller regnar. Man utgår fortfarande från en plats och inte vädret.  

 

3.2 Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den 
platspedagogiska undervisningsmodellen? 

I nedanstående avsnitt kommer elevernas lärandeerfarenheter från lektionsserien samt de 

efterföljande intervjuerna att presenteras utifrån två teman: Platskännedom och friluftsliv som 

kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa för elever i slutet av årskurs 6. 

 

3.2.1 Platskännedom  

En gemensam aspekt för samtliga grupper som deltog i intervjun var det upplevda lärandet 

kring platsen utifrån ett historiskt perspektiv. Att tolka platsens historia och således få en ökad 

upplevd kännedom om hur platsen förändrats över tid, vad eller vem som har levt på platsen 

samt vad deras relation till platsen är. Samtidigt beskriver eleverna att de inte bara fick 

kunskap om platsens historia, utan de fick även en ökad platskännedom utifrån ett nutida 

perspektiv. Ett vanligt förekommande samtalsämne var de olika djuren som fanns på platsen 

och vad de gjorde där. En viktig aspekt som togs upp angående elevernas lärande var att inte 

välja en för stor plats. IG1 förklarar att om lektionerna hade utgått från en större plats hade de 

förmodligen inte lärt sig lika mycket. Gruppen berättar vidare att en större plats skulle leda till 

mer information att komma ihåg och att de då istället inte skulle komma ihåg något alls. I 

intervjun med IG3 framkom att ovanstående lärandeerfarenheter senare kan komma att 

förmedlas vidare till anhöriga: 
 Jag fick lära mig mer kring historien om platsen vi var på. Bland annat vilka som bodde där  
 förut och hur de levde på denna plats. Det kan vara intressant att veta och något vi kan 
 berätta för våra familjer och vänner som inte vet om det. 
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3.2.2 Friluftsliv som kunskapskrav  

Utöver elevernas upplevda lärandeerfarenheter kring den givna platsen, skildras i intervjuerna 

även en ökad kännedom kring att orientera i en närliggande natur och utemiljö med hjälp av 

kartor samt genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika 

förhållanden och till allemansrättens regler (Skolverket 2011). Gemensamt för samtliga 

intervjugrupper var att den ökade kunskapen kring rättigheter och skyldigheter i naturen enligt 

allemansrätten var ett återkommande samtalsämne. Vidare beskrev eleverna ett ökat lärande 

kring särskilda bestämmelser i skyddade områden, exempelvis i nationalparker och 

naturreservat samt hur dessa bestämmelser kan begränsa allemansrätten. I IG2 reflekterade 

även eleverna kring hur kunskapen kan appliceras i andra sammanhang:  
Under den andra lektionen lärde vi oss mycket om allemansrätten och vilka regler som  
gäller på platsen vi var på. Ibland kunde reglerna skilja sig mellan allemansrätten och de regler 

som fanns på berget eftersom vi var på ett naturreservat. 
Jag visste inte så mycket om allemansrätten innan lektionerna men nu vet jag mer. Sen vet jag 
ju mer om vad vi får och inte får göra, vilket är bra om vi ska besöka platsen eller andra 
ställen någon annan gång. 

Exempel på hur kunskapen vid senare tillfällen kan appliceras i andra sammanhang menar 

IG3 kan vara när de ska tälta i skogen och då behöver ta hänsyn till vilka regler som gäller på 

den specifika platsen. Eller att ta hänsyn till att det råder eldförbud på bestämda platser och att 

det är viktigt att inte slänga skräp på marken då det har en stor negativ påverkan för naturen 

och djurlivet. En liknande uppfattning beskrivs tydligt bland eleverna i IG4 och i gruppen 

förklarar en av eleverna att “det är viktigt att kunna de regler som gäller så vi inte förstör den 

fina natur vi har i Sverige.” 

 

Både rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten samt ökad platskännedom 

beskrivs som lärandeerfarenheter majoriteten av eleverna utvecklat. Däremot visar resultatet 

att samtalen från intervjuerna inte i lika stor mån behandlat elevernas lärandeerfarenheter i att 

orientera i den närliggande natur- och utemiljön. Vid enstaka tillfällen skildras däremot en 

djupare beskrivning av elevernas lärandeerfarenhet i att orientera: 
Under de här två lektionerna skulle vi med hjälp av karta orientera oss fram till olika platser 
på berget där vi sedan skulle skaffa oss information om olika objekt. Jag tycker jag blev bättre 
på att orientera med karta. Även fast kartorna var lite för enkla eftersom jag varit på platsen 
många gånger förut. 

En vidare redogörelse av deras lärandeerfarenheter i att orientera beskrevs antingen sporadiskt 

eller inte alls. Detta även fast författarna valde att lektionsseriens innehåll bland annat skulle 
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behandla detta område som står skrivet i det centrala innehållet i ämnet idrott och hälsa för 

elever i årskurs 4-6 (Skolverket 2011). 

 

3.3 Resultatsammanfattning  

Resultatet av elevernas upplevelse från den platspedagogiska undervisningsmodellen visar att 

de anser det är av stor betydelse att ha kunskap om den plats de befinner sig på. Att arbeta 

utifrån den platspedagogiska undervisningsmodellen i friluftsliv leder till en större 

meningsfullhet enligt eleverna i studien. Men att arbeta med kunskap om en plats var något 

nytt för dem. Den tidigare friluftsundervisningen hade, enligt eleverna själva, varit sporadisk. 

Den hade då omfattat att vistas ute i naturen, och vid dessa tillfällen fått möjlighet att lära sig 

bygga upp ett vindskydd och göra upp en eld. Detta arbetssätt har enligt eleverna i studien 

inte bidragit till lika stor meningsfullhet som den platspedagogiska undervisningsmodellen 

tillfört. Däremot upplevde eleverna att den platspedagogiska modellen inte kan användas i 

alla miljöer. Eleverna ansåg att friluftsliv är något som måste utövas ute i naturen och därmed 

hade de inte kopplat lektionsserien till friluftsliv om den hade genomförts i en stadsmiljö eller 

på skolgården. En annan intressant aspekt i resultatet var att eleverna kände ett större intresse 

att återkomma till den plats de hade kännedom kring. Vidare menade eleverna att de kunde 

föra vidare sin kunskap till familj och kompisar.  

 

Resultatet av vilka lärandeerfarenheter eleverna skaffat sig av den platspedagogiska 

undervisningsmodellen kunde kategoriseras utifrån två teman: platskännedom och friluftsliv 

som kunskapskrav. Eleverna ansåg att de skaffat sig en djup kunskap kring platsens historia 

och de byggnader samt djur som finns på platsen. De förklarade vidare att de även skaffat sig 

kunskap utifrån platsens nutida perspektiv, vad platsen används till idag och vilka som 

besöker platsen. Lärandeerfarenheter utifrån friluftsliv som kunskapskrav visar samtliga 

intervjugrupper att det fanns en ökad kunskap kring rättigheter och skyldigheter i naturen 

enligt allemansrätten. Vidare beskrev eleverna ett ökat lärande kring särskilda bestämmelser i 

skyddade områden, exempelvis i nationalparker och naturreservat samt hur dessa 

bestämmelser kan begränsa allemansrätten. Lärandeerfarenheter i att orientera beskrevs 

antingen sporadiskt eller inte alls. Detta även fast författarna valde att lektionsseriens innehåll 

bland annat skulle behandla detta område som står skrivet i det centrala innehållet i ämnet 

idrott och hälsa för elever i årskurs 4-6.  
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4 Diskussion 
Syftet med denna studie är att genomföra och undersöka modellbaserad undervisning inom 

friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna:  

● Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? 

● Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska 

undervisningsmodellen? 

 

I det här avsnittet diskuteras studiens framtagna resultat utifrån dess syfte och 

frågeställningar. Till grund för resultatdiskussionen ligger både den tidigare forskning och det 

teoretiska ramverk som har presenterats i föregående avsnitt. Vidare följer en 

metoddiskussion samt ett avsnitt om förslag på vidare forskning. 

 

4.1 Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska 
undervisningsmodellen? 

Det framträdande i resultatet visade att det är av stor betydelse för eleverna att ha kunskap om 

den plats de befinner sig på. Eleverna ansåg att en platskännedom bidrar till att det blir 

roligare och mer meningsfullt att vara på en plats om de vet någonting om den. Dessa 

upplevelser som eleverna nämner överensstämmer med Watchows och Browns (2011) 

förklaring av vad en plats betyder. De menar att människor utvecklar och upplever en känsla 

av sammanhang till vissa platser på jordens yta och att det har att göra med hur människor 

påverkas och påverkar dessa platser. Under intervjuerna framkom det att alla elever varit på 

platsen sedan tidigare, men att de hade olika relationer till den. Vissa elever hade varit där när 

de var yngre och lekt på platsen med familjen, medan andra besökt platsen i 

skolsammanhang. Platsen som lektionsserien utgick ifrån var belägen nära skolan, och är 

dessutom ett stort lokalt kännetecken, som bidrog till att alla elever kände till platsen. I och 

med detta är det möjligt att eleverna har skapat en känsla för platsen i tidig ålder och att de 

känner en meningsfullhet av att ha kunskap om den och att vistas där. Dessutom beskrev 

samtliga grupper att de kommer återvända till platsen och att de troligtvis kommer bli mer 

intressant att återvända till en plats de har kunskap kring. Även fast eleverna vid flertalet 

gånger besökt platsen, hade de ingen djupare kännedom om platsen. Att eleverna inte hade 

någon djupare kunskap kring platsen kan kopplas ihop med Bakers (2005) begrepp 

landlessness, där hon menar att kunskapen om en plats har förlorats, och att det blir 

problematiskt då platsen är en central del i friluftsliv (s. 268 ff.). Elevernas upplevelse av den 
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platspedagogiska undervisningsmodellen kan efter lektionsserien därmed kopplas samman till 

Bakers (2005) andra begrepp landfullness, där eleverna ska “upptäcka en känsla av att tillhöra 

platsen” (s. 270). En elev beskrev sin känsla över att ha kunskap om en plats på ett sätt som 

stämmer väl överens med begreppet landfullness: “Jag gillar att lära mig om den platsen jag 

är på för då känner jag mig mer som en del av den.” 

 

Då lektionsserien endast pågick under två lektioner är det svårt att diskutera kring Bakers 

(2005) sista punkt i hennes ramverk, Anslutning till hemmet, där hon problematiserar om när 

en person kan kalla en plats för hem. I denna studie visar eleverna att en platspedagogisk 

undervisning utifrån Bakers (2005) ramverk landfullness skulle kunna bidra till att elever får 

en känsla av att en plats blir hemma. Eleverna nämner att de kommer återvända till platsen 

och att det kommer bli roligare och mer intressant att återvända till den när de kan någonting 

om den. Detta är en intressant aspekt eftersom om en människa återvänder till en plats, vad är 

det då som bidrar till att hen återvänder? Enligt Baker (2005) är tiden då en person vistas vid 

en plats nyckeln till att en person ska kunna bygga upp en känsla av att “det här är mitt hem”. 

Detta blir däremot problematiskt då lärare i Backmans (2009) studie visar att tid är ett 

problem med friluftsundervisningen (s. 98). Därför menar Skolinspektionen (2018) att ett 

ämnesöverskridande arbete mellan ämnen skulle kunna leda till att lärarna får mer tid att 

utnyttja i sin undervisning (ss. 17-25). Mikaels (2018) är inne på samma spår som lärarna 

Skolinspektionen intervjuade, och menar på att en platspedagogisk undervisningsmodell 

öppnar möjligheten till ett ämnesöverskridande arbete som i sin tur kan leda till en bredare 

undervisning i friluftsliv.  

 

Att arbeta med kunskap om platsen var något nytt för eleverna. Deras tidigare 

friluftsundervisningen hade, enligt eleverna själva, varit sporadisk. Den tidigare 

friluftsundervisningen hade då omfattat att vistas ute i naturen och eleverna hade vid dessa 

tillfällen fått möjlighet att lära sig bygga upp vindskydd och göra upp en eld. Att eleverna 

mött en begränsad friluftsundervisning stämmer väl överens med Skolinspektionen (2010, s. 

5), där de visar att friluftsliv får ett begränsat utrymme i undervisningen. Aktiviteterna 

eleverna har fått genomföra på friluftsundervisningen var heller inget överraskande, då det 

finns en tydlig syn både hos elever och lärare om vad friluftsliv är, och vad som ska utföras 

för att det ska kopplas till friluftsliv. Detta förtydligar Backman (2009) i sin studie där han såg 

att det finns ett synsätt hos lärare på vad “riktigt” friluftsliv är. Tydligt i Backmans studie är 

också att friluftsliv, enligt lärarna, inte kan utföras i parken intill skolan, utan måste göras ute 

i skogen. (s. 18). Att friluftsliv är något som måste ske ute i naturen är något som också tas 
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upp i denna studie fast av eleverna själva. De anser att den platspedagogiska modellen går att 

utföra under alla årstider, huvudsaken undervisningen sker i naturen och inte på skolområdet 

eller i en stadsmiljö. En intressant aspekt i förhållande till den studie Szczepanski (2013) 

presenterar som visar på att deltagarna inte anser utomhuspedagogiken behöver ske långt bort 

från skolan, utan kan istället ske i närheten av den eller på skolgården (s.10). Att elever inte 

skulle uppleva att de har friluftsliv om undervisningen skulle bedrivas på skolgården eller i 

stadsmiljö behöver inte vara ett problem, av den orsaken att bara för eleverna inte skulle 

uppleva det som friluftsliv, behöver det inte automatiskt betyda att det inte är friluftsliv. Om 

eleverna får sätta upp ett vindskydd eller göra upp en eld vid skogsdungen bredvid skolan, får 

de fortfarande lära sig samma saker som de skulle lära sig i skogen tjugo minuter bort. Att 

införa en platspedagogisk undervisningsmodell i tidig ålder skulle kunna medföra att eleverna 

får en bredare syn på vad som är friluftsliv. Därför blir det betydelsefullt för lärare att 

problematisera och diskutera begreppet friluftsliv i tidig ålder. Som den officiella 

benämningen för friluftsliv är beskrivet idag av Kulturdepartementet (1999, s. 15) “Friluftsliv 

är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan 

krav på prestation eller tävling.” är det heller inte konstigt att elever och lärare har 

uppfattningen om att friluftsliv måste vara ute i naturen. Med uppfattningen att friluftsliv 

endast kan undervisas i naturen blir det vidare ett problem för skolor belägna i storstäderna, 

där möjligheten till natur i många fall är mycket begränsad. I värsta fall kan det leda till att 

utbildningen inte blir likvärdig, även fast den ska vara det, oavsett var i landet den anordnas. 

(Skolverket 2011, s. 2). Således kan den platspedagogiska undervisningsmodellen underlätta 

för lärare att bedriva friluftsundervisningen, oavsett vart i landet skolan är belägen och dess 

tillgång till naturområden eller inte.  

 

4.2 Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den 
platspedagogiska undervisningsmodellen? 

Resultatet från intervjuerna visar att eleverna upplevde att de lärt sig mycket kring platsen, 

framförallt om platsens historia. Att eleverna upplevde att de lärt sig mycket kring platsen och 

dess historia stämmer väl överens med Bakers (2005) första och andra punkt i hennes 

ramverk. Den första punkten handlar om att eleverna ska bli djupt medvetna om vart de är, 

vad de har runt omkring sig och vilka de har runt omkring sig. Att eleverna också beskrivit att 

de lärt sig mycket om platsens historia går ihop med Bakers (2005) andra punkt i hennes 

ramverk som handlar om att eleverna ska tolka platsens historia. Samtidigt berättade eleverna 

att de lärt sig saker om vad platsen används till för idag och vad de får göra samt inte får göra 
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på platsen. Att eleverna reflekterade kring platsen i nutid går ihop med Bakers (2005) tredje 

punkt i ramverket, att uppfatta platsen i nuet, där eleverna ska få kännedom om hur platsen är 

unik. Att eleverna berättade att de kände ett upplevt lärande kring Bakers (2005) tre punkter i 

hennes ramverk är positivt, då detta var de tre punkter som författarna hade utgått från i sina 

planeringar till de två lektionerna. Att eleverna kände ett upplevt lärande kring platsen 

stämmer väl överens med Browns (2012) studie där eleverna också upplevde en ökad 

förståelse kring en plats. Detta är också något som Mannion et al. (2011) förklarar i sin studie, 

där ett ökat lärande för platsen är en förväntad effekt om en lärare utgår från en platsresponsiv 

pedagogik. Däremot är det viktigt i vilket syfte läraren använder en plats, där Mannion et al 

(2011) delar in en platsresponsiv pedagogik utifrån en lärares syfte i tre kategorier. Place-

ambivalent, place- sensitive och place- essential. I denna studie grundades 

lektionsplaneringen utifrån vad som fanns på platsen kopplat till Bakers (2005) tre av fyra 

punkter i hennes ramverk. Därför kan denna lektionsserie kopplas till place- essentials, där 

författarna har utgått från vad som finns på platsen och att platsen styr informationen eleverna 

får ta del av. Om en lärare utgår från place- essentials i sin undervisning blir kännedom kring 

platsen oftast elevernas lärande enligt Mannion et al (2011), vilket stämmer väl överens med 

elevernas upplevda lärande i denna studie.   

 

Att eleverna upplevde samma lärande är positivt, då en del av syftet med en modellbaserad 

undervisning är att lärare ska vara säker på vilket lärande som ska ske, i detta fall kännedom 

kring platsen och delar av de kunskapskrav som finns för friluftsliv och utevistelse i ämnet 

idrott och hälsa för elever i årskurs 6. (Metzler 2000, s. 18 ff.). Vidare ska en modell bygga på 

en teori, och i detta fall bygger den platspedagogiska modellen på teorierna om platsresponsiv 

och platsbaserad pedagogik som Baker (2005) sedan har sammanfogat och skapat begreppet 

landfullness. Ett begrepp som författarna har översatt till platspedagogik, vilket har använts i 

denna studie. Det som är osäkert med modellen är vilken validitet i bedömningen som 

modellen ger, vilket Metzler (2000) menar är ett krav med en modell (s. 18 ff.). Eleverna 

menar att de har fått en ökad platskännedom och att det blir mer intressant att vara på en plats 

de kan någonting om. Men detta är inte något en lärare i ämnet idrott och hälsa kan betygsätta 

eftersom det inte står skrivet i kunskapskraven. För att skapa validitet i bedömningen utifrån 

den platspedagogiska undervisningsmodellen behövde därmed delar av kunskapskraven som 

står skrivna i kursplanen implementeras i modellen. 

 

I denna studie implementerades kunskapskraven kring elevernas anpassning och förhållande 

till allemansrättens regler samt att de ska kunna orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av 
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kartor (Skolverket 2011). Resultatet visar att rättigheter och skyldigheter i naturen enligt 

allemansrätten var ett lärande som majoriteten av eleverna reflekterade kring i intervjuerna. 

De menar att de både fick lära sig saker om allemansrätten, men även särskilda bestämmelser 

i skyddade områden, då platsen där lektionsserien utgick ifrån är ett naturreservat och hur 

dessa bestämmelser kan begränsa allemansrätten. Vidare reflekterar eleverna kring varför 

dessa regler finns, där en elev menade att reglerna finns för att vi inte ska förstöra den fina 

natur vi har i Sverige. Eleverna reflektera också kring att det är viktigt att ha kunskap om hur 

lärandeerfarenheter kan appliceras i andra sammanhang. Exempelvis att de fått mer kunskap 

om platsen de var på och att de kan ha användning av detta när de återvänder till platsen, men 

även om de ska besöka andra naturreservat.  

 

I förhållande till ovanstående lärdomar visade däremot resultatet i samtalen från intervjuerna 

att elevernas lärandeerfarenheter i att orientera i den närliggande natur- och utemiljön inte 

behandlats i lika stor mån. Vid enstaka tillfällen beskrev eleverna att de har fått orientera på 

de två lektionerna och att de ansåg att de har blivit bättre på detta. En möjlig orsak till att 

eleverna inte upplevt ett lika stort lärande i att orientera som med platskännedom och 

allemansrätten kan vara att det var för enkla kartor för eleverna. De kartor eleverna fick 

använda sig utav under lektionsserien var identiska båda lektionerna, och var väldigt enkel. På 

grund av att författarna inte visste elevernas förkunskaper användes enklare kartor för att 

eleverna skulle hitta kontrollerna och kunna genomföra lektionerna. Hade svårare kartor 

använts, skulle det möjligtvis resulterat i att eleverna hade upplevt en större upplevelse och 

lärande kring att orientera. Men bara för att eleverna inte reflekterar kring att de inte har 

orienterat behöver inte betyda att de inte har lärt sig lika mycket som kring platskännedom 

och allemansrätten. En möjlig förklaring till detta resultat kan vara att eleverna har fått 

orienterat kring skolan eller i stadsmiljö i sin tidigare undervisning, som de nämner i 

intervjuerna, och att det är en miljö som de inte förknippar med friluftsliv. Därför kan det vara 

möjligt att eleverna byggt upp en känsla av att orientera inte är friluftsliv, och tar därför inte 

upp orientering i samma utsträckning som platskännedom och allemansrätten under 

intervjuerna.  

 

Genom att implementera den platspedagogiska undervisningsmodellen i den svenska skolans 

friluftsundervisning kan dess innehåll baseras utifrån en teori och samtidigt säkerställa vilket 

lärande som undervisningen har i syfte att ge. Dessutom kan den platskännedom eleverna 

skaffar sig genom den platspedagogiska undervisningsmodellen bidra till att det blir roligare 

och mer meningsfullt att vara på en plats som de vet någonting om. Samtidigt har det visat sig 



 

 

 
 30 

att den platspedagogiska modellen kan göra det lättare för lärare att arbeta med de fyra 

övergripande perspektiven (historiska, internationella, miljö, etiska) som står skrivna i 

läroplanen som hela skolan ska arbeta med. (Mikaels 2018). Därför kan den platspedagogiska 

undervisningsmodellen användas till att göra det enklare för lärare att bedriva friluftsliv i 

skolan samtidigt som det öppnar möjligheten till ett ämnesöverskridande arbete som i sin tur 

kan leda till en bredare undervisning i friluftsliv.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Som beskrivits tidigare har författarna valt att genomföra en interventionsstudie på två 

lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Intentionen med de två lektionerna var att eleverna skulle få möta den 

platspedagogiska undervisningen i praktiken medan de kvalitativa intervjuerna sedan skulle 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta eftersom studiens datainsamling baserats på  

respondenternas åsikter, uppfattningar och erfarenheter inom den platspedagogiska 

undervisningsmodellen, en arbetsmodell de tidigare inte arbetat med. Utifrån ovanstående 

beskrivning ansåg författarna därför valet att söka svar på studiens frågeställningar genom att 

tillämpa en kvalitativ ansats som ett lämpligt metodval utifrån studiens syfte. Detta då 

studiens frågeställningar, att studera vilka upplevelser eleverna har av den platspedagogiska 

undervisningsmodellen och vad för lärandeerfarenheter de skaffar sig av den, enligt 

författarna ses som aningen komplext. Utöver att respondenterna skulle få möjlighet att möta 

den platspedagogiska undervisningen i praktiken resulterade även lektionsserien i att eleverna 

och författarna bekanta sig med varandra. Detta kan enligt författarna ha utmynnat i mer 

engagerade deltagare och mer initiativrika samtal med en lägre risk för att eleverna inte skulle 

svara öppet och ärligt på frågorna.  

 

Valet att genomföra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer resulterade i intensiva samtal 

och diskussioner mellan deltagarna där de haft möjlighet att diskutera fritt kring de frågor 

författarna ställt. Varje enskild fokusgruppintervju utformades därmed utifrån deltagarnas 

svar samtidigt som samtliga grupper utgick från huvudfrågorna i intervjuguiden, vilket var en 

fördel då författarna ville skapa en harmonisk och trygg samtalsmiljö under intervjuerna.  

 

Att även genomfört en pilotstudie och gett möjlighet till att både testa den tekniska 

utrustningen och se om något behövde korrigeras inför intervjuerna var enligt författarna i 

efterhand ett klokt beslut. (Dalen 2015, s. 40; Patel & Davidsson 2011, s. 86). Efter 
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genomförandet av pilotstudie insåg författarna att ett fåtal frågor i intervjuguiden behövde 

korrigeras, vilket även gjordes inför datainsamlingen. Samtidigt hade även författarna velat 

genomföra en pilotstudie av studiens lektionsserie för att därmed stärka dess stabilitet, men på 

grund av tidsbrist fanns inte denna möjlighet. Författarna anser att en pilotstudie av 

lektionsserien hade kunnat ge möjlighet till att kunna ändra eller lägga till lektionsinnehåll 

samtidigt som det hjälpt författarna att känna sig ännu mer bekväma med lektionsplaneringen 

och dess innehåll.  

 

Ur ett kritiskt perspektiv ser författarna dessutom brister i studiens datainsamling. Då 

författarna sedan tidigare inte hade en kunskapsfördjupning inom den platspedagogiska 

undervisningsmodellen kan studiens datainsamling påverkats av författarnas kompetens inom 

den givna modellen i utformning av både lektionsplaneringar och fokusgruppsintervjuer. 

Dessutom har insamlad data av författarna tolkats genom transkriberad text och studiens 

resultat samt slutsatser bör därför beaktas varsamt. För att stärka datainsamlingens 

tillförlitlighet och pålitlighet hade författarna kunnat använda sig av en 

analytikertriangulering. Analytikertriangulering innebär att en eller flertalet utomstående 

forskare analyserar studiens material för att sedan göra en jämförelse med författarnas 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 157). Dessvärre har tidsbristen resulterat i att författarna inte 

haft denna möjlighet. 

 

Författarna ser även brister i urvalet av försökspersoner. I studien deltog 22 elever i årskurs 6. 

En intressant aspekt att reflektera över är vilken inverkan elevernas ålder hade på studiens 

resultat. Möjligheten att bedriva en mer djupgående diskussion hade enligt författarna 

troligtvis ökat med äldre elever. Detta eftersom den tidigare erfarenheter i att samtala har en 

påverkan på samtalets kvalitet, vilket sannolikt hade resulterat i ett mer användbart underlag 

för studiens resultat. Därför var det en pedagogisk utmaning för författarna att använda sig av 

en terminologi som var begriplig för studiens urvalsgrupp. Dessutom hade samtalen vid de 

fyra intervjuerna kunnat se annorlunda ut beroende på deltagarnas tidigare erfarenhet av att 

undervisas inom den platspedagogiska undervisningsmodellen. Genom att arbeta med 

undervisningsmodellen över längre tid menar författarna att eleverna skulle skaffa sig både en 

bredare och djupare kunskap inom modellen vilket i sig hade påverkat datainsamlingen och 

vidare även studiens resultat.   

       

Tidigare i arbetet gav författarna en redogörelse kring valet att tillämpa fokusgruppsintervjuer 

i studien. Den främsta intentionen med att använda fokusgruppsintervjuer i datainsamlingen 
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var att skapa en hög grad av engagemang i interaktionen mellan deltagarna och därmed även 

intensiva samtal och diskussioner. Men valet att använda fokusgruppsintervjuer har samtidigt 

inneburit att författarna inte vetat hur gruppdiskussionerna ska ha gestaltat sig. Då 

fokusgruppsintervjuer handlar om att skapa intryck från en hel grupp kan exempelvis 

grupptryck och förändrat beteende vid andras närvarande tendera att förekomma. Författarna 

anser att eleverna påverkats av varandra och att det fanns elever som initialt tog beslutet att 

avstå från att svara utifrån sina egna tankar och åsikter, för att på så sätt eliminera risken för 

att ge ett avvikande svar från resterande deltagare. Därför var det viktigt att författarna var 

ständigt närvarande under samtliga intervjuer för att vara uppmärksamma vad respektive 

deltagare i studien sa. Detta för att kunna delegera ordet till samtliga deltagare, följa upp deras 

svar med följdfrågor och därmed få en överblick av deltagarnas individuella uppfattningar om 

det givna ämnet.  

 

4.4 Förslag på fortsatta studier  

Denna studie har gett möjlighet att se hur elever i en klass i årskurs 6 upplevt att undervisas i 

friluftsliv och utevistelse utifrån den platspedagogiska undervisningsmodellen samt vad för 

lärandeerfarenheter de skaffat sig av den. Ett förslag till vidare studier inom området är  

att testa modellen på skolor som är belägna i innerstaden, som inte har tillgång till 

naturområden. Att eleverna i denna studie inte skulle upplevt dessa lektioner som friluftsliv 

om de hade bedrivits i en stadsmiljö, är något som eleverna endast reflektera kring och var 

inte något de fick genomföra i praktiken. Därför bör den platspedagogiska 

undervisningsmodellen undersökas på skolor i stadsmiljö för att säkra elevernas uppfattning 

om detta. Ett annat förslag på område för fortsatt forskning och diskussion är att utifrån den 

platspedagogiska undervisningsmodellen arbeta med kollegialt lärande genom 

ämnesövergripande arbete över längre tid i syfte att skapa en röd tråd mellan skolans 

friluftsundervisning och andra lärandeområden i skolan. Utöver den kunskapsfördjupning 

eleverna kan skaffa sig genom ett ämnesövergripande arbete av den platspedagogiska 

undervisningsmodellen kan dessutom lärarna tillsammans arbeta för att undervisningen i den 

svenska skolan, i större utsträckning, ska behandla de fyra övergripande perspektiv 

Skolverket tagit fram som ska behandlas inom alla ämnen (2011).  

 

Vidare förslag på studier inom området är fortsatt forskning, diskussion och jämförelse med 

elever i andra åldrar, annan kursplan eller olikartad erfarenhet inom att “genomföra och 

anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer” (Skolverket 2011). 
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Att undersöka hur den platspedagogiska undervisningsmodellen kan tillämpas bland elever i 

olika åldrar, kursplaner och förkunskaper kan eventuellt medföra att modellen får en större 

plats i den svenska skolans friluftsundervisning.  

 

4.5 Slutsats 

Den platspedagogiska undervisningsmodellen har i denna studie visat sig medföra en större 

meningsfullhet för elevernas friluftsundervisning. Dessutom har modellen bidragit till ökad 

platskännedom bland studiens deltagare, samtidigt som de fått möjlighet att utveckla sitt 

lärande inom delar av kunskapskraven i friluftsliv och utevistelse. Med ovanstående 

redogörelse i beaktande, tillsammans med den problematik som finns i skolans 

friluftsundervisning (Backman 2009; Skolinspektionen 2010; Novus 2016; Skolinspektionen 

2018) kan det vara aktuellt att ställa sig frågande om en eventuell förändring i 

kunskapskraven för undervisningen i friluftsliv och utevistelse är väsentlig för dess 

överlevnad i den svenska skolan och om den platspedagogiska undervisningsmodellen kan 

vara en del av denna förändring? 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Lektionsplanering 1 

  

Elever (antal/grupp): 22 stycken, årskurs 6 

  

Tid: 60 minuter 

  

Plats: Sekretessbelagt 

  

Material: 

● Karta 

● Papper 

● Penna 

● Mobiltelefon 

  

Mål – Syfte med lektionen (ev. Koppling till läroplan/kursplan, tidigare moment): 

Målet med den första lektionen i lektionsserien är att eleverna får tillfälle att orientera sig 

fram i närliggande natur- och utemiljö med hjälp av karta. Att orientera sig fram i närliggande 

natur- och utemiljö med hjälp av karta ger i detta tillfälle möjlighet för eleverna att få 

kännedom om platsen de vistas i och vad som finns vid den. Dessutom ska eleverna diskutera 

och samtala om givna objekt som associerar med den valda platsen.  

 

Lektionsplaneringen utgår ifrån att ge eleverna möjlighet till att möta nedanstående delar i 

både det centrala innehållet och kunskapskrav för elever i årskurs 6: 

● Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med 

som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler. 

● Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet 

av fysiska aktiviteter. 

● Eleven kan genomföra [...] Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i 

bekanta miljöer med hjälp av kartor. (Skolverket 2011).  

Lektionsupplägget togs fram med hjälp utifrån Molly Bakers begrepp Landfullness där den 

första av de fyra nivåerna, som hon presenterar i sitt arbete, applicerades i vår lektion.  



 

 

 
 38 

1. Att vara djupt medveten: Var är jag, vad har jag runt omkring mig, vem är 

omkring mig? 

2. Tolka platsens historia: Hur har platsen förändrats över tid? Vad/vem har levt här? 

Vad var deras relation till platsen? 

3. Uppfatta platsen i nuet: Hur är denna plats unik? Vilka lever/passerar denna plats nu 

och vad har de för relation till den? Vad betyder denna plats för mig? 

4. Anslutning till hemmet: Hur kan denna plats kopplas till andra platser och 

erfarenheter? När blir platsen hem? När blir hemmet en plats? (2005, s. 270 f.)  

 

Djupare beskrivning av Bakers första nivå och dess koppling till lektionsinnehållet: 

Frågan var är jag får eleverna reda på vid introduktionen. Där går läraren igenom vart 

eleverna är någonstans, information kring platsens historia och vad som sker vid platsen idag. 

Vidare får även eleverna utforska frågorna var är jag samt vad eleverna har runt omkring 

sig vid en orientering i grupp. Varje grupp får två stycken givna föremål som de ska orientera 

sig till, där det finns ett faktablad om objektet och vilken betydelse den har för platsen. Det 

finns även ett antal frågor om objektet som de ska besvara. Syftet med detta är att eleverna 

ska få kännedom om vad/vilka de har omkring sig. Detta avslutas sedan i helklass där varje 

grupp presenterar sina två föremål och de frågor som de hade i uppgift att besvara om varje 

objekt. Detta för att de ska dela med sig av införskaffad information och bli medveten om fler 

objekt kring platsen.   

 

Introduktion: 7.5 minuter 

Samling i en ring i början av lektionen. Vi välkomnar alla och ger en kort presentation av oss 

själva för att sedan delge eleverna en helhet av lektionsseriens upplägg. Sedan görs en mer 

detaljerad beskrivning av lektionens upplägg och hur dess mål/syfte kopplas till ämnets 

kursplan. Därefter börjar lektionen med en redogörelse kring det platspedagogiska begreppet 

för att sedan berätta vart vi för tillfället befinner oss och betydelsefull information om platsen.  

        

Huvudmoment (inklusive tid): 45 minuter 

Dela in klassen i fyra grupper, där varje grupp får en karta, papper och penna. 

Därefter sker en beskrivning av huvudmomentet. Att varje grupp ska hitta två utvalda objekt, 

inringade på deras karta, där respektive grupp har olika objekt att hitta. Vid varje objekt 

kommer det finns ett informationsblad och ett frågeformulär. På informationsbladet finns 

information om hur objektet är kopplat till platsen, som eleverna sedan har till hjälp för att 

besvara ett antal frågor. Därefter går vi runt till de olika objekten och grupperna får 
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presenterar sina givna objekt till klassen. Elevgrupperna som inte redovisar får sedan ställa 

frågor till den redovisande gruppen.  

 

Avslutning (inklusive tid): 7.5 minuter 

Reflektion kring lektionen kopplat till lektionens syfte/mål.  
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Bilaga 2 - Lektionsplanering 2 
   

Elever (antal/grupp): 22 stycken, årskurs 6 

  

Tid: 60 minuter 

  

Plats: Sekretessbelagt 

  

Material: 

● Karta 

● Papper 

● Penna 

  

Mål – Syfte med lektionen (ev. Koppling till läroplan/kursplan, tidigare moment): 

Målet med den andra lektionen i lektionsserien är att eleverna få tillfälle att orientera sig fram 

i närliggande natur- och utemiljö med hjälp av karta. Genom orienteringen ska eleverna få 

kännedom om platsen de vistas i och vad som finns vid den. Dessutom ska eleverna skaffa sig 

kunskap kring- och samtala om givna objekt som associerar med den valda platsen och koppla 

dessa till rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten.  

 

Lektionsplaneringen utgår ifrån att ge eleverna möjlighet till att möta nedanstående delar i 

både det centrala innehållet och kunskapskrav för elever i årskurs 6: 

● Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med 

som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler. 

● Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till 

olika förhållanden och till allemansrättens regler 

● Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till 

olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven med viss 

säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. (Skolverket 2011).  
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Lektionsupplägget togs fram med hjälp utifrån Molly Bakers begrepp Landfullness där den 

andra och tredje av de fyra nivåerna, som hon presenterar i sitt arbete, applicerades i vår 

lektion.  

1. Att vara djupt medveten: Var är jag, vad har jag runt omkring mig, vem är omkring 

mig? 

2. Tolka platsens historia: Hur har platsen förändrats över tid? Vad/vem har levt 

här? Vad var deras relation till platsen? 

3. Uppfatta platsen i nuet: Hur är denna plats unik? Vilka lever/passerar detta 

plats nu och vad har de för relation till den? Vad betyder denna plats för mig? 

4. Anslutning till hemmet: Hur kan denna plats kopplas till andra platser och 

erfarenheter? När blir platsen hem? När blir hemmet en plats? (2005, s. 270 f.)  
 

Djupare beskrivning av Bakers andra och tredje nivå och dess koppling till 

lektionsinnehållet:  

Lektion två är uppbyggd utifrån Baker (2005) andra och tredje nivå från hennes ramverk. 

Utifrån en platsbaserad tipspromenad kommer eleverna att orientera sig till varje fråga. Varje 

fråga handlar om allemansrätten som är kopplat till platsen eleverna vistas vid, utifrån Bakers 

andra och tredje nivå. Till exempel kommer en fråga handla om att platsen eleverna är på 

tidigare har använts som samers läger för jakt och fiske, men idag blivit ett naturreservat där 

vissa särskilda regler gäller när de vistas i ett naturreservat, ge exempel. På så sätt får eleverna 

jobba med frågorna Hur har platsen förändrats över tid, Vad/vem har levt här? Vad var 

deras relation till platsen? På ett likartat sätt kommer eleverna få arbeta med Bakers tredje 

nivå från hennes ramverk: Uppfatta platsen i nuet: Hur är denna plats unik? Vilka 

lever/passerar denna plats nu och vad har de för relation till den? Vad betyder denna 

plats för mig? Exempelvis kan en fråga vara “Vad får du göra om du kommer till en hage 

som du vill passera, men det finns djur i den?”. En väsentlig fråga som är kopplad till platsen 

med tanke på att platsen idag är ett populärt utflyktsmål både för turister och de som bor 

omkring platsen på grund av sitt rikliga växt- och djurliv. (Baker 2005, s. 270 f.).  

 

Introduktion: 7.5 minuter 

Samling i en ring i början av lektionen. Vi välkomnar alla och går kort igenom föregående 

lektion (Molly Bakers första nivå). Sedan beskrivning av lektionens upplägg och hur dess 

mål/syfte kopplas till ämnets kursplan.  
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Huvudmoment (inklusive tid): 45 minuter 

Dela in klassen i par om två, där varje par får en karta, papper och penna. Därefter sker en 

beskrivning av dagens innehåll. Paren ska med hjälp av kartan orientera sig fram till utvalda 

platser. Vid varje plats kommer det finns ett informationsblad och fråga med olika 

svarsalternativ. På informationsbladet finns information som utgår från rättigheter och 

skyldigheter kring denna plats enligt allemansrätten, som eleverna genom diskussion och 

samtal, har till hjälp för att besvara den givna platsens fråga. Därefter ska eleverna, med hjälp 

av karta, orientera sig fram till nästa plats, informationsblad och fråga. När paren besökt 

samtliga platser och svarat på varje fråga sker en gemensam samling där lärarna tillsammans 

med eleverna går igenom frågorna och för en djupare diskussion kring rättigheter och 

skyldigheter kring denna plats enligt allemansrätten. 

 

Avslutning (inklusive tid): 7.5 minuter 

Reflektion kring lektionen kopplat till lektionens syfte/mål.  
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Vi genomför vår studie för att skriva en uppsats om elevers inställning till en platspedagogiks 

undervisningsmodell och om den kan möjliggöra lärande för elever i skolans 

friluftsundervisning. Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att avbryta intervjun när 

som helst och därmed ditt deltagande. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Ingen enskild individ kommer 

kunna identifieras. 

 

Inledning 

● Öppningsfrågor 

○ Vad heter ni? 

○ Hur mår ni idag? 

○ Vad tycker ni om att göra på er fritid? 

 

● Introduktionsfrågor 

○ Vad tänker ni på när ni hör ordet friluftsliv? 

○ Vad tycker ni om att utöva friluftsliv? 

○ Vad gör ni när ni utövar friluftsliv? 

○ Utövar ni ofta friluftsliv i ämnet idrott och hälsa? 

■ Om svaret är ja:  

● Vad gör ni då? 

■ Om svaret är nej:  

● Vad tror ni det beror på? 

● Vad tycker ni om att ni utövar friluftsliv så lite i ämnet? 

○ Skulle ni vilja ha mer friluftsliv i ämnet idrott och hälsa? 

■ Om svaret är ja:  

● Varför? 

● Vad skulle ni vilja göra mer av då? 

■ Om svaret är nej: Varför inte? 

 

Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den modellbaserade 

undervisningen? 
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○ Kan ni kort berätta vad vi har gjort under dessa två lektioner? 

■ Vad tyckte ni var positivt med de två lektionerna? 

■ Vad tyckte ni var mindre positivt med de två lektionerna? 

○ Anser ni att lektionsinnehållet i de två lektionerna är friluftsliv? 

■ Om svaret är ja: Varför? 

■ Om svaret är nej: Varför inte? 

○ Vilka skillnader och olikheter finns mellan er tidigare friluftsundervisning och 

den friluftsundervisning ni utövat under dessa två lektioner? 

○ Vad är er personliga upplevelse av att utöva friluftsliv på detta sätt? 

■ Vilka fördelar ser ni med att utöva friluftsliv på detta sätt? 

● Anser ni det är viktigt att ha kunskap om platsen ni befinner er 

på? 

○ Om svaret är ja: Varför? 

○ Om svaret är nej: Varför inte? 

■ Vilka nackdelar ser ni med att utöva friluftsliv på detta sätt? 

■ Anser ni det går att genomföra friluftsliv på detta sätt i olika miljöer? 

● Naturområden/skolområde/stadsområde 

○ Om svaret är ja: Varför och hur? 

○ Om svaret är nej: Varför inte? 

● Land/Vatten 

○ Om svaret är ja: Varför och hur? 

○ Om svaret är nej: Varför inte? 

■ Anser ni det går att genomföra friluftsliv på detta sätt under olika 

årstider? 

● Vår/Sommar/Höst/Vinter 

○ Om svaret är ja: Varför och hur? 

○ Om svaret är nej: Varför inte? 

 

○ Lektion 1: Återberätta vad vi gjorde under lektion 1. 

■ Hur gick ni tillväga för att orientera er fram till era objekt? 

■ Hur gick ni tillväga för att besvara frågorna? 

■ Vilka fördelar finns att arbeta tillsammans i grupp? 

■ Vilka nackdelar finns med att arbeta tillsammans i grupp? 

■ Vad har ni lärt er under denna lektion? 

● Vad har ni för användning av det ni lärt er i framtiden? 
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○ Lektion 2: Återberätta vad vi gjorde under lektion 2. 

■ Hur gick ni tillväga för att orientera er fram till era objekt? 

■ Hur gick ni tillväga för att besvara frågorna? 

■ Vilka fördelar finns att arbeta tillsammans i grupp? 

■ Vilka nackdelar finns med att arbeta tillsammans i grupp? 

■ Vad har ni lärt er under denna lektion? 

● Vad har ni för användning av det ni lärt er i framtiden? 

○ Har ni skaffat er någon ny kunskap under dessa två lektioner? 

■ Om svaret är ja:  

● Vilken kunskap har ni skaffat under dessa två lektioner? 

● Vilka kunskaper tar ni med er från dessa två lektioner? 

● Finns det något ni lärt er under dessa två lektioner ni har eller 

kommer att berätta till kompisar, familj eller lärare? 

● Finns det något i de två lektioner ni visste om sedan tidigare? 

■ Om svaret är nej:  

● Vad var det i de två lektioner ni visste om sedan tidigare? 

○ Kommer ni återvända till platsen? 

■ Om svaret är ja: Varför? 

■ Om svaret är nej: Varför inte? 

 

Övrigt 

● Är det något ni vill lägga till som ni anser vi har missat att ta upp under intervjun? 

○ Om svaret är ja: Vad har vi i så fall missat att ta upp? 

○ Om svaret är nej: Då tackar vi personerna för deltagandet 
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Bilaga 4 - Missivbrev 

 

 
 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och läser för 

tillfället vårt femte och sista år på högskolans lärarprogram, med inriktning Idrott och hälsa 

samt Specialidrott. Den här terminen skriver vi vårt examensarbete där studiens syfte är att ta 

reda på vilket lärande som eleven upplever vid en platspedagogisk undervisning i friluftsliv 

och utevistelse i ämnet Idrott och hälsa. 

 

Studien vi ska genomföra innehåller en lektionsserie på två stycken lektioner och 

efterföljande intervju i mindre grupper. Både lektionsserien och intervjuverna kommer att 

vara avsatt på elevernas undervisning i idrott och hälsa. Datainsamlingen sker med hjälp av 

intervjuerna, där ljudinspelning kommer att användas, som vid ett senare tillfälle kommer att 

analyseras för att ta fram ett resultat. 

 

Som forskare för den här studien har vi skyldighet att informera er om de etiska 

forskningskraven som gäller och som vi är skyldiga att följa. Det första kravet är att informera 

er om forskningens syfte och att deltagandet är frivilligt samt att ert barn har möjlighet att 

avbryta intervjun när som helst och därmed sitt deltagande. Det andra kravet är att vi forskare 

måste få samtycke från dig som vårdnadshavare för att ditt barn ska få delta i studien. Det 

tredje kravet är att informera er om att ditt barns svar från intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt. Det fjärde och sista kravet är att informera er om att det insamlade materialet 

enbart kommer att behandlas av oss och användas i forskningsändamål (vårt examensarbete). 

Ingen enskild individ kommer därför kunna identifieras. 

 

Vi bifogar en blankett där ni som vårdnadshavare kan ge ert medgivande eller ej att ert barn 

deltar i intervjustudien. Denna ska skrivas under och tas med till läraren innan 21 November 

2018. 
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Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer 

information. 

 

Med vänliga hälsningar, André Viksell & Chris Grönstedt 

 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer:  

Mailadress:  
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FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 

□JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

□NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien.  

 

 

 

......................................................................................................... 

Barnets namn 

 

 

 

.........................................................................................................  

Målsmans underskrift 

 

 

 

.........................................................................................................  

Datum 
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Bilaga 5 - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genomföra och undersöka modellbaserad undervisning inom 

friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna:  

● Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? 

● Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska 

undervisningsmodellen? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 
Jonas Mikaels, platspedagogik, platsbaserad 
friluftsliv, platsresponsiv, friluftsliv i skolan, 
parisavtalet, modellbaserad lärande, 
Szczepanski, Erik Backman 

Landfullness, outdoor education, 
placepedagogy, placeresponsive, 
placebased education, placeresponsive 
education, placebased, instructional model 

 
Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog. Discovery, Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar: Placepedagogy  

Google Scholar: Placeresponsive in outdoor education 

Google Scholar: Placebased education 

 
Kommentarer 
Mycket av den tidigare forskningen har hittats genom att läsa andras referenslistor. 

  


