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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter som finns för lärare i idrott och hälsa på 

gymnasiet att bedriva friluftsliv i skolans närmiljö utifrån deras uppfattning om platsens 

pedagogiska potential. Studiens frågeställningar är Vilka uppfattningar har lärare i idrott och 

hälsa på gymnasiet om platsens betydelse för undervisning i friluftsliv? Hur bedriver lärare i 

idrott och hälsa på gymnasiet friluftsliv i skolans närmiljö? På vilket sätt anser lärare i idrott 

och hälsa på gymnasiet att platsen kan vara en möjlighet eller en begränsning för undervisning 

i friluftsliv? 

 

Metod 

Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer för en djupare förståelse av 

respondenternas uppfattningar. Bekvämlighetsurval gav ett underlag på sex legitimerade 

gymnasielärare i idrott och hälsa som deltog i undersökningen. Intervjuerna genomfördes via 

möte, facetime och telefon och spelades in med smartphone. Data transkriberades, 

tematiserades och kodades inför analysen. För att förstå lärarnas agerande används Bourdieus 

handlingsteori som förklaringsmodell.   
 

Resultat 

De gymnasielärare i idrott och hälsa som deltagit i studien använder inte platsbaserad 

undervisning som pedagogiskt verktyg i friluftslivsundervisningen. Platsen används främst som 

arena för fysiska aktiviteter. I skolans närmiljö övas friluftstekniker blandat med 

teoriundervisning som förberedelse inför friluftsdagar. Lärmiljön ska upplevas som autentisk 

för att efterlikna exklusivt friluftsliv. Vid val av plats anges praktiska aspekter som schemalagd 

tid, avstånd och resurser som begränsande faktorer. 

 

Slutsats 

Vår slutsats är att platsbaserad undervisning i skolans närmiljö varken är en doxa eller praktik 

i fältet friluftsliv. I lärarnas habitus saknas erfarenhet av platsbaserat friluftsliv vilket begränsar 

deras synsätt på platsens pedagogiska lärpotential. Brist på erfarenhet av platsbaserad 

undervisning i kombination med praktiska hinder begränsar lärarnas synsätt på platsens 

pedagogiska lärpotential. För att minska gapet mellan forskning och praktik kan 

lärarutbildningen och kompetensutveckling vara en väg till ökad kunskap i platsbaserad 

pedagogik.  



 

 

Abstract 
Aim 
The purpose of the study is to investigate what opportunities exist for teachers in physical 

education and health at upper secondary school to conduct outdoor life in the school's 

immediate environment based on their perception of the place's pedagogical potential. Our 

question formulations are Which interpretations do physical education teachers in upper 

secondary school have about importance of the place in outdoor education? How do physical 

education teachers in upper secondary school manage outdoor education in the school’s 

ambient environment? How do physical education teachers in upper secondary school consider 

place as a possibility or limitation for outdoor education? 

 
Method 

This study is based on qualitative semi-structured interviews to gain a deeper understanding of 

respondents' perceptions. Using convenience sampling, six certified upper secondary school 

teachers in physical education participated. Interviews were conducted via meeting, facetime 

and telephone and were recorded by smartphone. Data was transcribed, thematised and coded 

to be analyzed. To understand the teachers' actions, Bourdieu's action theory is used as an 

explanation model.  

 
Results 

Upper secondary school teachers in physical education in this study do not use place-based 

teaching as a pedagogical tool. Place is mainly used as an arena for physical activities. In the 

school's ambient environment, outdoor techniques combined with theory are practiced in 

preparation for field days. Learning environments should be perceived as authentic to emulate 

exclusive outdoor life. Choosing a location, practical aspects such as time, distance and 

resources are identified as limiting factors.  

 
Conclusions  

Our conclusion is that place-based teaching in the school's ambient environment is neither a 

doxa nor a practice in the field of outdoor life. Teachers' habitus lack of experience in place-

based outdoor life limits their view of the place's educational learning potential. This 

inexperience combined with practical barriers limits their approach to the site's educational 

learning potential. Teacher training and skills development may increase knowledge of place-

based pedagogy, thus reducing the gap between research and practice. 
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1 Inledning 
Som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa har vi valt att fördjupa oss i friluftsliv. Under vår 

utbildning på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) har vi paddlat kanot och kajak, sovit i 

vindskydd, tält och bivack samt upplevt Abiskos förtrollande fjällvärld. Vi har utmanats 

kroppsligt och mentalt. Gröna, blåa och vita naturmiljöer har berikat våra sinnen i samspel med 

personlig utveckling och nyfött ledarskap. Vi känner oss privilegierade. Det är med denna 

föreställning om friluftsliv vi går in i läraryrket eller? 
  

Det kommer rapporter och studier som visar att intresset för friluftsliv bland ungdomar minskar 

(Novus 2017) och att lärare har svårt att få till utevistelser eller naturmöten i 

skolundervisningen. Lärare i idrott och hälsa upplever att naturen ligger för långt bort, att det 

kostar för mycket och att det saknas både tid och material. Friluftsliv ska alltså bedrivas i 

vildmarksmiljö långt bort från civilisation med särskilda kunskaper och resurser Aktiviteter av 

olika slag står ofta på schemat i syfte att intressera eleverna för ämnet idrott och hälsa. 

(Backman 2011a) 
  

Under den fördjupningskurs i friluftsliv som vi nyligen deltog i upplevde vi ett bredare och mer 

nyanserat sätt att se på friluftsliv i skolan. Särskilt vad gäller begreppet platsresponsiv eller 

platsbaserad pedagogik där platsen för utevistelsen är i fokus. Till fots och cyklandes utforskade 

vi GIHs närmiljö ur olika perspektiv och ämnesfokus. Vi fick många uppslag hur lärare kan 

hämta kunskap och inspiration till friluftsliv i sin närmiljö. Därför anser vi att val av plats kan 

vara intressant att undersöka eftersom det skulle kunna bidra till ett mer tidseffektivt och 

upplevelsebaserat friluftsliv. Mycket av den forskning vi tagit del av behandlar friluftsliv i 

grundskolan och på lärarutbildningen i idrott och hälsa. Vår studie inriktas därför mot lärare i 

idrott och hälsa på gymnasiet istället eftersom det skulle kunna bredda våra kunskaper inom 

området. 

 

Platsen kan fungera som ett pedagogiskt verktyg relaterat till den didaktiska frågan “var” 

friluftsliv kan bedrivas. Istället för att leta efter den perfekta platsen för en specifik aktivitet vill 

vi belysa att platsen i sig är en källa till lärande och kunskap. Det vill säga att eleverna till 

exempel upptäcker platsens historia, biologiska mångfald eller kulturella betydelse. Lundvall 

(2011a) beskriver det som att lärarens uppdrag blir att utmana rådande mönster och förutfattade 

meningar om friluftsliv. Inför vår kommande profession som lärare i idrott och hälsa vill vi 
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fördjupa oss i möjligheterna att bedriva friluftsliv i närmiljö med fokus på hur platsen kan bidra 

till lärande. 

 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt följer en presentation av friluftsliv utifrån de aspekter vi anser vara relevanta för 

vår studie. Först beskrivs fenomenet friluftsliv som begrepp och historisk företeelse. Sedan 

följer en överblick av skolämnet idrott och hälsa där friluftsliv idag ingår samt blivande idrott 

och hälsa lärares utbildning i friluftsliv. Till sist presenteras platsbaserad undervisning som 

pedagogisk inriktning. 

 

1.1.1 Definition av friluftsliv  

Den officiella svenska definitionen av friluftsliv från Statens stöd år 1999 är “Friluftsliv är 

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

på prestation eller tävling” (Friluftsgruppen 1999). Enligt denna definition innefattar begreppet 

all vistelse och fysisk aktivitet utomhus och sträcker sig från en promenad i skogen till 

bergsklättring (Nilsson 2011, s. 142). Det finns flera olika begrepp och tolkningar av friluftsliv. 

Nilsson har gjort tre olika indelningar av friluftslivsaktiviteter: friluftsliv, friluftsturism och 

friluftssport vilket i sin tur kan kopplas till tre olika motiv; identifikation, rekreation samt 

rekord. Vad gäller friluftsliv och friluftsturism är dessa aktiviteter kopplade till upplevelse och 

rekreation i naturen. Friluftssport handlar mer om att nå resultat i form av tävling. (Nilsson 

2012, s. 141) Nilsson tar också upp skillnaden mellan naturmiljö och friluftsliv där naturmiljö 

mer handlar om de aktiviteter som bedrivs i naturen snarare än friluftsliv som mer handlar om 

upplevelsen i naturen. En fysisk aktivitet med prestationskrav är inte friluftsliv utan benämns 

istället naturmiljöaktivitet. (Nilsson 2012, s. 143)  

 

1.1.2 Friluftslivet förr  

I mitten på 1800-talet var det Sveriges överklass som ägnade sig åt det stärkande friluftslivet 

och tog till sig Svenska Turistföreningens (STF) motto “känn ditt land” (Brügge och 

Szczepanski 2011, s. 50). Industrialiseringens utveckling till ett mer urbant samhälle bidrog till 

det svenska friluftslivets framväxt i början av 1900-talet (Sundberg och Öhman 2008, s. 102). 

Under denna period flyttade många människor från landsbygden till städer och tätorter (Sandell 

2011a, s. 10). Från ett primitivt liv på landet utan el och rinnande vatten till de stora städerna 
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med högre levnadsstandard. Så småningom uppstod ett behov av att komma ut i naturen och 

andas frisk luft eftersom miljön i städerna blivit ohälsosam. (Sandell 2011a, s. 16) Friluftsliv 

ansågs ge en ökad kroppslig och själslig hälsa (Sundberg & Öhman 2008, s. 102). År 1938 

minskade arbetstiden och semesterlagstiftningen trädde i kraft vilket bidrog till fritid där 

friluftslivet snabbt etablerades. Nu kunde alla ta del av naturen efter skola och jobb eller på 

semestern (Sandell 2011a, s. 10). 
  

Idag lever vi i ett som Sandell nämner ”ur väggen” samhälle vilket innebär att allt vi behöver 

för att leva kommer in genom väggen. Friluftslivet idag handlar mycket om att återskapa det 

primitiva livet på landsbygden före industrialiseringens framväxt (Sandell 2011a, s.10). Kring 

1900-talets början skapades också en rad olika friluftsorganisationer som till exempel Svenska 

Turistföreningen, Friluftsfrämjandet och Scoutrörelsen. Detta för att friluftsliv ansågs förbättra 

medborgarnas hälsa. Jean-Jacques Rousseau yttrade redan i slutet av 1700-talet att barn och 

ungdomar har ett naturligt rörelsebehov som bäst ter sig i naturen. Naturen är en idealisk plats 

för att finna hälsan samt för fostran till självständiga individer. (Quennerstedt, Öhman & 

Öhman 2011a, s. 199) Rousseau ansåg också att naturen och det enkla livet på landet var ett 

sunt liv till skillnad från det ohälsosamma livet i städerna. Vad gäller sambandet mellan hälsa 

och friluftsliv menar Quennerstedt med flera att vårt möte med naturen samverkar mellan 

kulturella strukturer och vår biologiska bakgrund. Människor har olika relationer till naturen 

beroende på sin individuella bakgrund. Det finns dock en evolutionär bakgrund till positiva 

upplevelser av att vistas i naturen. För vissa är friluftslivet en betydelsefull och harmonisk paus 

från vardagspusslet medan det för andra förknippas med att vara kallt, blött och tråkigt. 

(Quennerstedt, Öhman & Öhman 2011a, s. 200)  
  

Människa naturrelation  

Friluftsliv handlar till stor del om naturmöten och naturupplevelser. Mellan människa och natur 

skapas ett speciellt band. Människan är en del av naturen som dock har ändrats till ett mer 

urbaniserat samhälle. Naturrelationen handlar om att aktivera alla våra sinnen. De 

naturupplevelser som förmedlas genom mediabranschens naturprogram och böcker aktiverar 

endast synsinnet och hörseln. Umgängesvanor hos ungdomar har ändrats på grund av 

exempelvis sociala medier och en urban livsstil gör att många unga idag inte vidgar sina 

upplevelser av naturen. (Quennerstedt, Öhman & Öhman 2011a, s. 209) Glantz med flera 

(2011) menar att naturupplevelsen inte är densamma om den inte upplevs utomhus i naturen. 

Det är dock fullt möjligt att utöva tätortsnära friluftsliv men det är då viktigt att värna om de 

naturmiljöer som erbjuds i större städer. (Glantz, Grahn & Hedberg 2011, s. 171) Naturen finns 
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närmare än vad många tror, ofta bara runt hörnet. Ibland kan den dock vid första ögonkastet 

vara svår att upptäcka men alla möjligheter finns med lite fantasi och uppfinningsrikedom för 

att få både känsla och kunskap om naturen menar Glantz med flera (2011, s. 175). Friluftsliv är 

en viktig pedagogisk metod menar Sandell (2011b, s. 213) för att väcka och fördjupa 

miljöengagemang. 
  

Friluftsliv i skolan 

Undervisning utomhus i naturen har traditionellt sett givits stor plats inom den svenska skolan. 

Från att ha varit en hälsofrämjande aktivitet är friluftsliv idag ett kunskapsområde inom ämnet 

idrott och hälsa. Friluftsdagar blev obligatoriska inslag i folkskolan redan 1942 med 

motiveringen att de var en hälsosam variation till övrigt skolarbete (Quennerstedt 2011b, s. 

199). Fram till och med 1994 skulle skolorna ha cirka 12 friluftsdagar per år och det var hela 

skolans ansvar att genomföra dem genom ämnessamverkan. Då Lpo94 infördes togs de 

obligatoriska friluftsdagarna bort. (Lundvall 2011b) Numera står det endast i Skolförordningen 

att “I den omfattning som rektorn bestämmer ska det anordnas friluftsverksamhet” (SFS 

2018:1575). Det innebär i praktiken att ansvaret istället ligger på varje enskild skola att bedriva 

utevistelser med natur- och miljömöten. Från att ha haft en framträdande roll i elevers bildning 

och utveckling har friluftsliv getts allt mindre utrymme i läroplanen vilket påverkar ämnets 

legitimitet negativt. Ämnesinnehållet liksom benämningen idrott och hälsa har ändrats i takt 

med att samhällets syn på “fysiskt lärande” förändrats. Samma sak gäller för det pedagogiska 

innehållet i friluftsliv med den skillnaden att namnet kvarstår. Det är inte helt självklart för 

lärare i idrott och hälsa idag att tolka vilka kunskaper som ska förmedlas genom friluftsliv 

kopplat till sina egna föreställningar och erfarenheter (Lundvall 2011b, s. 131). 

 

1.1.3 Friluftslivet i dagens skola  

Vad gäller grundskolans syfte avseende friluftsliv i ämnet idrott och hälsa (Lgr11) ska eleverna 

utveckla sina förmågor och intresse för att vistas i naturen och utemiljöer under olika årstider 

samt förstå värdet av ett aktivt friluftsliv (Skolverket 2011a, s. 40). Progressionen från 

grundskolan till gymnasiet är att eleverna blir mer självständiga i att planera och genomföra 

utevistelser i relation till hälsa, kulturella och sociala aspekter på naturupplevelser (Skolverket 

2011b, s. 83).  

 Skolinspektionens granskningar av idrott och hälsaundervisningen i grundskolan visar att 

friluftsliv bedrivs i begränsad utsträckning. Undersökningar bland lärare i idrott och hälsa visar 

också att friluftsliv anses vara ett område som är svårt att få till i skolan. Lärarna upplever att 
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tids- och resursbrist samt brist på erfarenhet och kunskap utgör hinder för att friluftsliv ska bli 

av (Skolinspektionen 2018). Friluftsliv verkar också vara ett sådant kunskapsområde som ofta 

prioriteras bort på bekostnad av dominanta populära idrottsaktiviteter (Backman 2011b, s. 69). 

Novusundersökningen bland lärare i idrott och hälsa 2017 visar också på behovet av olika 

former av stöd och resurser i friluftsliv samt att elevernas intresse för friluftsliv minskar i takt 

med att de blir äldre (Novus 2017). Lärare i idrott och hälsa uppfattar elevers brist på intresse 

som ett problem som bäst löses genom kognitiva och/eller aktivitetsbaserade utmaningar 

(Backman 2011a, s. 78 ff).  

Precis som i relationen mellan föreningsidrott och skolidrott finns det även ett spänningsfält 

mellan det organiserade friluftslivet och friluftsliv i ämnet idrott och hälsa. Organisationer och 

myndigheter som exempelvis Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Scoutrörelsen och 

Naturvårdsverket arbetar aktivt för att engagera ungdomar i fritt och organiserat friluftsliv. De 

fokuserar främst på folkhälsa ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv. I skolan ser 

förutsättningarna för att bedriva friluftsliv annorlunda ut med tanke på de anpassningar som 

görs efter tid, plats, resurser, individer och bedömningskrav. Schantz skriver om vikten av ett 

“skolnära perspektiv på friluftsliv” (2011, s. 94) som gör undervisningen genomförbar med de 

möjligheter som erbjuds. Både skolnära i betydelsen närmiljö och ur ett lärandeperspektiv 

(Schantz 2011).  

	

1.1.4 Lärarutbildning i friluftsliv   

Vad gäller undervisning i friluftsliv på lärarutbildningen för idrott och hälsa så värderas den 

högt. Backman 2011 nämner att det är pedagogens inställning och värderingar av friluftsliv som 

influerar studenterna. Beroende på vilka krav på erfarenheter, kunskaper och fysisk förmåga 

som ställs på utövaren i friluftssammanhanget kan friluftsliv bedrivas i form av ett ordinärt 

friluftsliv eller ett exklusivt friluftsliv. Utifrån pedagogens intressen och skolning lärs ofta olika 

typer av friluftsliv ut. (Backman 2011b, s. 70) I en studie av Backman 2011 visar det sig att 

lärare och blivande lärare i idrott och hälsa uppfattar att friluftsliv ska vara exklusivt. Det 

innebär att friluftslivundervisningen ska ske i en avlägsen vildmarksmiljö långt bort från 

civilisation med särskild utrustning och ekonomiska resurser. (Backman 2011a) Till detta hör 

även klättring, alpin skidåkning samt andra äventyrssporter. Lundvall belyser också 

problematiken kring att lärare i idrott och hälsa inom friluftslivundervisningen behöver utmana 

den traditionella bilden av friluftsliv. Lundvall är även skeptisk till hur högskolor som utbildar 

blivande lärare i idrott och hälsa utövar ett äventyrs- och exklusivt friluftsliv i sin utbildning. 
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Detta leder i sin tur till att vara en begränsande faktor när färdigutbildade lärare i idrott och 

hälsa undervisar i friluftsliv i skolan. (Lundvall 2011a) 

	

1.1.5 Plastbaserad pedagogik  

I denna studie används begrepp relaterade till plats och undervisning utomhus. I syfte att 

förtydliga innehållet i texten följer här en definition av några centrala begrepp. 
  

Definition av begrepp 

Enligt Nationalencyklopedin definieras ställe som en “plats ofta med visst innehåll el. viss 

funktion” t ex ett badställe, ett svampställe eller rastställe (Nationalencyklopedin). Vidare 

definieras plats som ett “område med väl bestämt läge och begränsad omfattning ibland mer 

eller mindre tänkt som en punkt” (Nationalencyklopedin). En plats kan vara skapad av 

människan  eller finnas tillgänglig i vår omgivning. Inom platsbaserad lärandeteori avser oftast 

platsbegreppet ett avgränsat område som finns oberoende av mänsklig aktivitet (Nespor 2008, 

s. 478). Tuan (2001, s. 34) skriver att människan har en tendens att organisera områden och 

platser efter sina biologiska behov och sociala relationer. Han gör dock åtskillnad mellan space 

motsvarande ett område eller ett ställe och place motsvarande en plats eller ett rum. Ett ställe 

tillåter rörelse medan en plats ger utrymme att pausa. Människor behöver pausa för att lära 

känna en plats genom meningsskapande, känslomässiga band och kunskap. (ibid s. 6) Två 

begrepp som förekommer inom platsbaserad pedagogik är platsresponsiv (place-responsive) 

och   platsmedveten (place-conscious). Att undervisa platsresponsivt innebär att vara lyhörd 

inför det kulturella, ekologiska och historiska kunskaper som en plats kan erbjuda. Det vill säga 

att knyta an till platsen genom att engagera sig i dess inneboende historia. (Mikaels 2017, s. 24) 

Begreppet platsmedveten kan användas som synonym till platsbaserad. Tanken är att elever lär 

genom förstahandsupplevelse av en plats  istället för att lära om platsen i ett klassrum 

(Gruenewald 2003,  s. 637)  Undervisning utomhus eller så kallad utomhuspedagogik är ett 

begrepp som i denna studie kopplas till friluftsliv ur ett pedagogiskt perspektiv. Enligt Brügge 

och Szczepanski (2011) kan utomhuspedagogik definieras som undervisning där eleverna lär 

sig genom individuella upplevelser och reflektion i autentiska miljöer. Viktigt i undervisningen 

är naturen som pedagogisk miljö med fokus på platsens betydelse för lärande. I denna studie 

används begreppen närmiljö och närområde relaterat till de platser som finns i närheten av 

skolan. Närmiljö innebär den miljö som finns i den närmaste omgivningen ur estetiskt eller 

praktiskt synsätt (Nationalencyklopedin). Närområden innebär de områden som är på kort 

avstånd från något, ofta kring viss bebyggelse (Nationalencyklopedin). I denna studie används 
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begreppen likvärdigt. Relaterat till undervisning i friluftsliv används begreppet exklusiv miljö 

om miljöer eller områden som ligger längre bort från civilisation och kräver viss utrustning 

(Backman, 2011a).  

 

Platsbaserad undervisning 

Det friluftsliv som bedrivs i skolan idag är ofta platsberoende men inte platsbaserat. Platsen 

uppfattas som ett ställe vars fysiska egenskaper passar för att genomföra friluftsaktiviteter som 

till exempel is för skridskoåkning eller skog för vandring. Eftersom friluftsliv är starkt 

förknippat med specifika aktiviteter på särskilt utvalda ställen (Sandell, Arnegård & Backman 

2011, s. 70) såsom paddling i skärgården eller fjällvandring är lärandet redan förutbestämt. 

Stället fungerar då som en arena för fysisk aktivitet. Platsbaserad undervisning däremot 

omfattar flera olika aspekter av lärande i form av sociala, kulturella och ekologiska perspektiv 

(Gruenewald 2003, s. 623; Mikaels 2017, s. 24). Tanken är att platsmedveten undervisning 

(place-conscious education) medverkar till att det pedagogiska innehållet närmar sig lärares 

och elevers individuella upplevelser (Gruenewald 2003, s. 620). Det vill säga uppmuntra till att 

utveckla förmågor i att upptäcka och uppleva den variationsrikedom och rumslig mångfald som 

en plats kan erbjuda (Szczepanski 2013, s. 14; Gruenewald 2003, s. 621). I mötet med olika 

sociala och fysiska miljöer uppstår relationer som är en del av individens identitets- och 

meningsskapande. Varje människa utvecklar sin egen platsidentitet som påverkar huruvida 

relationen till platsen är positiv eller negativ (Szczepanski & Andersson 2015, s. 129). Den 

pedagogiska utmaningen i platsbaserat lärande är att vara öppen för de intryck och kunskaper 

som erbjuds där eleverna befinner sig (Nespor 2008, s. 478). Det betyder inte att det ena 

utesluter det andra utan att det istället ger en bredd i friluftslivsundervisningen. Dels genom 

ämnesöverskridande innehåll dels genom möjligheten för varje individ att skapa sin egen 

relation till platsen (Szczepanski 2013, s. 4).  

 

 

1.2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras forskning om platsbaserad undervisning och lärande relaterat till 

utomhuspedagogik, i detta fall friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa. Platsbaserad pedagogik 

är inte en egen teoretisk tradition utan snarare en sammansmältning av flera teorier kopplade 

till experimentellt lärande, kontextuellt lärande, problembaserat lärande (PBL), konstruktivism, 

utomhuspedagogik och miljöpedagogik (Zandvliet 2013, s. 20). De studier vi tagit del av 

belyser i huvudsak vad platsbaserat lärande kan bidra med i friluftslivsundervisning 
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(utomhusundervisning) samt möjligheter och begränsningar för att bedriva denna typ av 

undervisning. En stor del av forskningen är genomförd i grundskolan men vi anser att den även 

kan vara relevant i ett gymnasiesammanhang. 

 

1.2.1 Platsens betydelse för lärande 

Den didaktiska frågan var undervisningen ska äga rum leder oss in på frågor om plats och 

platsens betydelse för lärande. I takt med att lärandet inom utomhuspedagogik har gått från 

fokus på individens relation med utemiljön och en hållbar miljöutveckling till att förstå sin 

närmiljö har den platsbaserade pedagogiken fått en mer betydande roll i utomhus-  

undervisningen (Martin & McCullagh 2011, s. 71). Några aspekter av platsens betydelse för 

utomhusundervisning som lyfts fram av grundskollärare i en intervjustudie gjord av 

Szczepanski (2013) är; tillgång till större öppna ytor, att upptäcka nya lärmiljöer, naturmiljöns 

rumsliga mångfald, tid kan disponeras mer fritt, främjar både kropp och sinne, skapar koppling 

mellan teori och praktik samt erbjuder en plattform för miljöarbete.  
  

Szczepanski och Andersson (2015) fördjupar sina studier om platsens betydelse för lärande och 

undervisning i ett utomhuspedagogiskt sammanhang genom att intervjua professorer inom 

bland annat pedagogik och didaktik. De anser att pedagogens uppgift är att genom olika platser 

erbjuda mening i ett sammanhang där individen upplever och upptäcker fenomen och 

företeelser. Denna fenomenologiska studie resulterar kortfattat i vikten av att tillvarata platsens 

mångfald genom att använda olika pedagogiska infallsvinklar i syfte att ta del av platsens 

utvecklingsmöjligheter. Beroende på vilket lärande som betonas i undervisningssituationen kan 

platsen användas som ett pedagogiskt verktyg i att uppnå specifika mål. Forskarnas förhoppning 

är att denna studie ska kunna ligga till grund för pedagogisk utveckling i grundskolan och på 

lärarutbildningar. 
  

Vid en jämförelse av intervjustudierna med grundskollärare och professorer visar det sig att 

lärarna i huvudsak fokuserar på praktiska aspekter av utomhusundervisning som till exempel 

utrymme, tid och fler lärmiljöer. Professorerna däremot fokuserar på lärprocesser och 

pedagogik ur ett teoretiskt perspektiv. (Szczepanski & Andersson 2015, s. 128) 
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1.2.2 Platsbaserad undervisning 

Friluftsliv är en del av ämnet idrott och hälsa men tillhör ett eget pedagogiskt område 

(utomhuspedagogik) som i likhet med idrott och hälsa utvecklats från att vara ett enbart fysiskt 

ämne till att bli ett kunskapsämne. Utvecklingen har gått från fokus på äventyrsaktiviteter mot 

individens relation med utemiljön och en hållbar miljöutveckling till att förstå sin närmiljö. 

Detta kan ses som en motreaktion till utrustningsberoende aktiviteter. (Martin & McCullagh 

2011, s. 71) Många lärare i idrott och hälsa har fortfarande en bild av friluftsliv eller 

utomhuspedagogik som en aktivitetsbaserad undervisning (Martin & McCullagh 2011, s. 72) 

och saknar därför ofta pedagogiska resurser för att förändra undervisningen. Detta kan leda till 

ett begränsat synsätt på vad lärande utomhus kan vara i ett vidare perspektiv. Det vill säga hur 

fokus på plats kan berika undervisningen utifrån fler perspektiv som miljö, personlig- och social 

utveckling.  

  

Mikaels (2018) skriver i sin avhandling om hur det platspedagogiska perspektivet kan erbjuda 

pedagogisk potential för undervisning i friluftsliv. Detta synsätt riktar in sig mot personlig- och 

social utveckling i relation till platsens kulturella, ekologiska och historiska förutsättningar. Ett 

arbetssätt som ger lärare i idrott och hälsa på gymnasiet en möjlighet att integrera de fyra 

perspektiven som framskrivs i läroplanen; miljöperspektivet, historiska perspektivet, etiska 

perspektivet och internationella perspektivet (Skolverket 2011b, s. 7).  De lärare i idrott och 

hälsa som under ett års tid utgjorde fokusgruppen i Mikaels studie upplevde att framgångsrikt 

friluftsliv i skolan till stor del beror på en förändrad syn på platsens lärpotential, 

ämnesöverskridande arbete samt att ta tillvara på närmiljön. (Mikaels 2017) 

 

1.2.3 Möjligheter och begränsningar  

En förutsättning för att lärare ska kunna bedriva undervisning är att de har ämneskunskaper, 

pedagogiska resurser och didaktiska verktyg. Även om lärare i idrott och hälsa är medvetna om 

att utveckling sker inom deras ämnesområde är det inte säkert att de tagit del av nya 

pedagogiska synsätt eller praktiska verktyg i syfte att utveckla sin undervisning (Backman 

2010, s. 111; Martin & McCullagh 2011, s. 72). Mikaels (2017, s. 14) beskriver det som att ett 

gap uppstått mellan forskning och praktik. Tan & Atencio (2016) undersökte hur begreppet 

platsbaserad (place-based) utomhusundervisning uppfattades av lärare i idrott och hälsa i 

Singapore.  Bakgrunden till studien var att utomhusundervisning i idrott och hälsa i stor 

utsträckning bedrivs i formen av äventyrsbaserade aktiviteter och sällan i skolans närmiljö. 
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Resultaten av undersökningen visade att lärarna ansåg sig sakna kunskaper om lärprocessen i 

platsbaserad undervisning samt djupare kunskaper om närmiljön. Lärare utan egna 

närmiljörelationer har svårare att använda närområden i sin utomhusundervisning då de själva 

inte har en relation till platsen (Szczepanski 2013, s. 5).  

  

Mannion, Fenwick och Lynch (2013) visar däremot i sin interventionsstudie att lärare kan 

utveckla platsmedvetenhet (place-responsiveness) genom att utforska platsen inför planering 

av undervisning, med hjälp av kollegialt lärande samt genom sina elevers upplevelser av 

platsen. Syftet med studien var att föra fram en teori kring platsresponsiv undervisning där 

relationen människa - miljö utvecklas. Avgörande för att lärarna skulle lyckas var dels att de 

aktivt engagerade sig i platsens pedagogiska möjligheter i samarbete med kollegor. Dels att de 

fördjupade sina platskunskaper när de planerade lektioner och såg platsen med nya ögon genom 

sina elevers upplevelser. 

  

I Backmans (2010) intervjuer med lärare i idrott och hälsa framkommer att val av plats och 

närhet till plats där friluftsliv kan eller bör utövas ligger utanför lärarnas kontroll. De beskriver 

det som att naturen ligger långt bort. Den här uppfattningen grundar sig i föreställningen om 

vad friluftsliv förväntas innehålla och var det ska genomföras. Enligt Backman är det inte 

styrdokumenten som begränsar valet av plats utan snarare det rådande pedagogiska synsättet 

på friluftsundervisning. Denna pedagogiska diskurs behöver utmanas för att få till en förändring 

av den relation som lärare i idrott och hälsa har till plats och till det pedagogiska innehållet i 

friluftsliv.   

 	

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har i denna studie valt att utgå från Bourdieus sociokulturella handlingsteori i syfte att få en 

djupare förståelse för de uppfattningar om plats samt genomförande av undervisning i friluftsliv 

som lärare i idrott och hälsa på gymnasiet gör. 

 

1.3.1 Handlingsteori 

För att förstå en individs agerande och ställningstaganden i ett specifikt socialt sammanhang 

undersöks relationen mellan nyckelbegreppen fält, habitus och kapital genom empiriska studier 

(Bourdieu 1999). Vi begränsar oss till att endast utforska relationen mellan fält och habitus 

eftersom de är mest relevanta för vår studie.  
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Ett fält beskrivs symboliskt som ett socialt rum där människor förs samman genom ett 

gemensamt intresse. Det kan exempelvis vara en yrkesgrupp, en institution eller ett 

kunskapsområde. Inom pedagogikens fält kan ett gemensamt intresse till exempel vara mål och 

innehåll i undervisningen. (Bourdieu 1999) Vi definierar ämnet idrott och hälsa som ett eget 

fält där friluftsliv ingår som ett delfält. Inom varje fält utvecklas fältbundna praktiker (hur 

individer agerar) och doxa (trosföreställningar, kunskaper och värderingssystem). De specifika 

praktiker som vi anser utmärker friluftsliv i skolan är att lärarna agerar utifrån styrdokument, 

sin lärarutbildning och rådande praxis i skolundervisningen. Enligt vår förförståelse bygger 

kunskaper och värderingar inom fältet i stor utsträckning på det som förmedlas av forskning, 

lärarutbildningar, externa aktörer i form av frilufts- och lärarorganisationer samt fortbildning. 

Vi tänker oss att platsbaserad pedagogik i skolans närmiljö är en typ av kunskap (doxa) inom 

fältet friluftsliv. Enligt Bourdieu legitimeras aktiviteter och symboliska värden inom ett fält 

både av inre och yttre krafter. I skolans fall är exempel på yttre krafter Skollagen och Skolverket 

medan inre krafter är mer relaterade till inflytelserika personer eller praxis. (Carlhed 2011)  

 

De individer som befinner sig inom ett fält benämner Bourdieu (1999) sociala agenter. Varje 

agent har dispositioner som styr hur de uppfattar sin omgivning, tänker och handlar (praktiker) 

i olika sociala sammanhang. Dispositionerna som även benämns habitus är både socialt och 

kulturellt betingade då de består av individens samlade erfarenheter, minnen och tankesätt. 

Habitus är inte ett statiskt tillstånd utan utmanas och förändras när individen befinner sig i olika 

situationer och får  nya erfarenheter. Enligt Bourdieu (1999) har även grupper dispositioner 

(habitus) kopplade till specifika praktiker. Individens habitus påverkas av gruppens habitus då 

det finns en förväntan på att agera i lojalitet mot gruppen. Detta beskrivs som en dominerande 

eller universell kultur inom fältet där gruppens intressen står över individens intressen (ibid s. 

141). Att individen underordnar sig den universella kulturen beror på att det finns en vinst med 

ett gemensamt agerande (ibid s. 139). Inom ett vetenskapligt område kan till exempel ett 

gemensamt vokabulär eller en vetenskaplig metod ge vinster i form av tidseffektivitet och 

enhällighet. Bourdieu beskriver agerandet som oegennyttiga handlingar. För att denna typ av 

agerande ska vara möjligt krävs ett möte mellan en kultur vars habitus premierar oegennytta 

och habitus (individer) som är disponerade att vara oegennyttiga.  

 

En grupp kan representeras av en professionell kår där individen ingår i egenskap av sin 

profession. De sociala agenterna i vår studie representeras av lärare i idrott och hälsa på 

gymnasiet. Det som främst förenar lärarna inom fältet friluftsliv är deras profession som lärare 
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i idrott och hälsa och deras gemensamma kunskapsuppdrag. När lärarna träder in i fältet har de 

med sig sociala och kulturella erfarenheter som styr deras agerande och uppfattning om 

omgivningen. Det kan exempelvis vara deras utbildning inom friluftsliv eller eget engagemang 

i friluftsliv på fritiden. Bourdieu (1999) skriver att utbildning kan verka för social reproduktion 

vilket innebär att ett fälts logik och doxa lärs som det rätta förhållningssättet. Vi ser detta som 

en möjlighet till analys huruvida lärare använder platsbaserad pedagogik i 

friluftslivsundervisningen.  

 

Enligt Bourdieu (1999) kan vi förstå agentens val av handling genom att undersöka relationen 

mellan habitus och fältets doxa. Vi vill förstå lärarnas agerande i mötet med fältets kunskaper 

och praktiker kopplat till platsbaserad undervisning. Visar det sig att en ny doxa inte etablerats 

inom ett fält kan det bero på att rådande doxa upplevs som meningsfull. Alternativt att lärarna 

inte ser någon vinst med platsbaserad undervisning. Då finns ingen drivkraft för lärarna att 

ändra sitt agerande. (Carlhed 2011) Det kan medföra en tröghet i förändring av symboliska 

värden vilket utgör ett hinder för kunskapstillväxt. 
	

	

	

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter som finns för lärare i idrott och hälsa på 

gymnasiet att bedriva friluftsliv i skolans närmiljö utifrån deras uppfattning om platsens 

pedagogiska potential.	

• Vilka uppfattningar har lärare i idrott och hälsa på gymnasiet om platsens betydelse för 

undervisning i friluftsliv? 

• Hur bedriver lärare i idrott och hälsa på gymnasiet friluftsliv i skolans närmiljö? 

• På vilket sätt anser lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att platsen kan vara en 

möjlighet eller en begränsning för undervisning i friluftsliv? 
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2 Metod 
I denna studie undersöks vilka möjligheter som finns för lärare i idrott och hälsa på gymnasiet 

att bedriva friluftsliv i skolans närmiljö utifrån deras uppfattning om platsens pedagogiska 

potential. Studien kommer att utföras genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fokus 

på uppfattningar och erfarenhet. I metoddelen presenteras en detaljerad genomgång av studiens 

genomförande. 
 

2.1 Val av metod 

Kvale och Brinkman (2014) menar att kvalitativa forskningsmetoder är inriktade på att förstå 

världen från undersökningspersonens synvinkel där resultatet inte är kvantifierbart.  Det söks 

förståelse av mening, åsikter och upplevelser. Kvalitativ forskning bedrivs ofta genom 

observation, intervju eller analys av skriftlig text eller bilder. Denna studie syftar till att 

undersöka vilka möjligheter som finns för lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att bedriva 

friluftsliv i skolans närmiljö utifrån deras uppfattning om platsens pedagogiska potential. 

Eftersom att studien bygger på gymnasielärares uppfattning och upplevelse om hur friluftsliv i 

ämnet idrott och hälsa bedrivs har kvalitativa forskningsintervjuer valts som 

datainsamlingsmetod. Semistrukturerade enskilda intervjuer har valts som tillvägagångssätt för 

att få en djupare förståelse vad gäller intervjupersonernas undervisning i friluftsliv. 
 

2.2 Urval  

Lärare i idrott och hälsa som undervisar på gymnasiet valdes ut att delta i denna studie. För att 

snabbt och enkelt få tag på deltagare till studien användes ett bekvämlighetsurval (Hassmén & 

Hassmén 2014, s. 109). Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att resultatet av 

undersökningen inte blir representativt för hela populationen (Fejes & Thornberg 2015, s. 271). 

Ett 70-tal lärare i idrott och hälsa på gymnasieskolor i hela Sverige kontaktades via mail med 

missivbrev (bilaga 2) samt bifogad intervjuguide (bilaga 3). Samtliga mailadresser är sådana 

som finns tillgängliga på skolornas hemsida. En påminnelse skickades ut efter två veckor. Av 

de som fick en förfrågan svarade 14 personer, tre av dessa bedrev inte längre undervisning i 

idrott och hälsa och fem svarade att de inte ville delta i studien. Detta resulterade i sex deltagare 

från separata skolor. Deltagarna består av tre kvinnor och tre män varav samtliga är legitimerade 

lärare i idrott och hälsa på gymnasiet. De har mellan 11 och 19 års arbetslivserfarenhet i 

gymnasieskolan. 
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2.3 Datainsamling  

En av metoderna för att samla in data i en kvalitativ studie är den formella semistrukturerade 

intervjun. En semistrukturerad intervju är en dialog som ger en inblick i hur intervjupersonen 

uppfattat ett fenomen vilket öppnar upp för en inblick för andras tankar och livsvärld. (Kvale 

& Brinkman 2014, ss. 17, 47) Målgruppen för studien är legitimerade lärare i idrott och hälsa 

på gymnasiet som kontaktades via mejl. En pilotintervju genomfördes före huvudintervjuerna 

som test av frågeställningarnas hållbarhet samt för vetskap om hur lång tid intervjun tog. 

Intervjuerna genomfördes via möte, facetime och telefon. På grund av att flera respondenter 

inte hade tid att träffas för ett samtal genomfördes intervjuerna via telefon och facetime. Vi är 

medvetna om att det kan innebära vissa begränsningar vid insamlande av data men bedömde 

att det var nödvändigt för att kunna genomföra studien (Gratton & Jones 2010, s. 168). Vid 

intervjutillfällena användes en intervjuguide där intervjufrågorna ställdes i ordningsföljd. 

Intervjupersonerna fick också intervjufrågorna bifogade i mejlet som skickades ut vid en första 

kontakt. Om det fanns behov av följdfrågor ställdes de under samtalets gång. För att underlätta 

transkriberingsarbetet spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en smartphone med 

respondenternas godkännande.  

 

2.4 Databearbetning och analys 

Databearbetningen bygger på transkriberade intervjusvar från sex respondenter. Materialet 

transkriberades utifrån ljudinspelade samtal. Materialet lästes igenom flera gånger då det var 

viktigt för oss att lägga mycket tid på bearbetningen av data. (Patel & Davidsson 2011, s. 121) 

Data analyserades genom tematisering och kodning av materialet. Utifrån studiens 

frågeställningar valdes tre huvudteman ut i förväg som riktlinjer för intervjuguiden. Våra teman 

är platsens betydelse för friluftsundervisning, friluftsundervisning i skolans närmiljö samt 

platsens möjligheter och begränsningar.  Efter transkribering kodades materialet med hjälp av 

valda teman för att urskilja vilka utsagor som är lika eller olika, hur fördelningen av svar ser ut 

och vilka svar som är mest relevanta för vår studie. Under tematiseringen upptäcktes också ett 

antal underteman som bidrog till en djupare analys av vårt material. (Dalen 2015, s. 86)	

 

2.5 Etiska överväganden  

Undersökningar av kvalitativ karaktär ska följa de forskningsetiska principerna som 

vetenskapliga rådet har skapat (Vetenskapsrådet 2017). Vid första kontakten informerades 
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lärarna om de forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
  

Informationskravet ger lärarna information om syftet med studien samt att ett examensarbete 

ska utföras. Lärarna informerades också om att deltagandet är frivilligt. (Ejlertsson 2012, s. 41) 
  

Samtyckeskravet går ut på att lärarna själva har möjlighet att bestämma över sin medverkan i 

undersökningen samt att de när som helst under intervjun kan välja att avbryta. Lärarna har fått 

information om hur lång tid intervjutillfället skulle ta samt möjlighet att välja hur intervjun 

skulle ske. Samtliga lärare godkände att samtalen spelades in. (ibid) 
  

Konfidentialitetskravet garanterar att lärarnas identitet och arbetsplats skyddas. I studien 

framhävs inga namn eller känsliga uppgifter. (ibid) 
  

Nyttjandekravet innebär att insamlad data från intervjuerna endast ska användas i 

forskningssyfte. Ljudinspelningarna raderas efter transkriberingsprocessen. (ibid) 

 

2.6 Studiens tillförlitlighet och giltighet  

Tillförlitlighet, eller reliabilitet, handlar om att resultatet kan reproduceras vid annan tidpunkt 

av andra forskare (Kvale & Brinkman 2014, s. 295). Kvale och Brinkman tar även upp en 

studies giltighet, validitet, som inom samhällsvetenskaplig forskning handlar om att undersöka 

det som studien hade för avsikt att undersöka (2014, s. 296).  

 

Undersökningen bygger på intervjuer med sex gymnasielärare i idrott och hälsa. Det är deras 

individuella uppfattningar och upplevelser som ligger till grund för vårt analysarbete. Eftersom 

vi är studenter och inte erfarna forskare har vi inte någon längre erfarenhet som intervjuare men 

vi har strävat efter att säkerställa tillförlitligheten och kvaliteten i vår studie på olika sätt. Innan 

vi påbörjade våra intervjuer testades intervjuguiden i en pilotstudie med en lärare i idrott och 

hälsa på gymnasiet. Syftet med detta var dels att testa intervjufrågornas utformning dels att testa 

oss själva som intervjuare vilket i sin tur ökar studiens tillförlitlighet (Dalen 2015, s. 40). 

Därefter har vi omformulerat frågor som inte varit begripliga eller irrelevanta. Båda författarna 

deltog i datainsamlingen samt bearbetningen av materialet.  

 

Samtliga intervjuer spelades in för att säkerställa att vi uppfattat det som sagts korrekt vilket 

bidrar till att risken för missförstånd och feltolkningar minskar (Patel & Davidsson 2011, s. 
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104). Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjutillfället. I studien finns inget internt 

bortfall eftersom att alla intervjuer kunde användas i analysen. Den valda metoden anses 

lämplig för studien då den ämnar till att undersöka individers upplevelser och uppfattningar av 

ett fenomen. Eftersom det endast var sex lärare i idrott och hälsa som deltog i studien kan vi 

inte ge en heltäckande bild över hur lärare i idrott och hälsa upplever det undersökta syftet.  

 

Intervjuguiden strävar efter att säkerställa att vi som intervjuare ställer frågor som utgår från 

vad studien avser att undersöka. Intervjuguiden gör det också möjligt för andra forskare att 

upprepa vår studie då guiden utgör en grund för alla intervjuerna. Detta bidrar i sin tur till en 

högre giltighet för studien då intervjuguiden spelar en stor roll för denna studie.  
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3 Resultat 
Resultatet har sammanställts utifrån de intervjuade lärarnas svar och presenteras nedan i teman 

relaterade till varje frågeställning. Forskningsfrågorna som besvaras är följande: Vilka 

uppfattningar har lärare i idrott och hälsa på gymnasiet om platsens betydelse för undervisning 

i friluftsliv?, Hur bedriver lärare i idrott och hälsa på gymnasiet friluftsliv i skolans närmiljö? 

och På vilket sätt anser lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att platsen kan vara en möjlighet 

eller begränsning för undervisning i friluftsliv?. Vi har även valt att inkludera ett avsnitt som 

belyser lärarnas erfarenhet av friluftsliv privat och professionellt. Motivet för detta är att ge en 

djupare förståelse för deras uppfattning om friluftsliv. Med begreppet lärare avses lärare i idrott 

och hälsa från sex olika gymnasieskolor i Mellansverige. Fördelningen av deltagarna är tre 

kvinnor och tre män. De har arbetat som lärare i idrott och hälsa på gymnasiet mellan 11 och 

19 år. Citat hämtade från intervjuerna vävs in i texten för att förtydliga de uppfattningar och 

erfarenheter som lärarna beskriver. För att säkerställa intervjupersonernas anonymitet benämns 

de nedan som person A till F.  

 

3.1 Platsens betydelse för undervisning 

Med platsens betydelse för undervisningen menar vi hur lärarna resonerar kring var friluftsliv 

kan eller ska bedrivas. Flertalet lärare anser att deras relation till platsen spelar roll i valet av 

plats. Dels att de själva är bekanta med området dels att det stimulerar till friluftsliv. Det upplevs 

också som positivt om platsen ligger något avskilt i syfte att efterlikna miljöer som lärarna 

associerar med friluftsliv såsom skog, hav och fjäll. Typ av miljö är betydelsefullt för samtliga 

lärare i studien och beskrivs som så naturnära områden som möjligt där ett anpassat vitt, grönt 

och blått friluftsliv kan bedrivas. Intervjuperson C berättar att “mjaa men lite gör de ju det jag 

gillar ju skog och mark och eh den typen av plats så att säga [...] men visst avgör det lite att jag 

ee trivs på de platserna i att vi också tar oss dit [...]”.  

 

När lärarna svarar på frågor om pedagogiska möjligheter beskriver de både lektionsinnehåll 

och platsens egenskaper. Hälften av lärarna utgår från lektionsinnehållet när de väljer plats och 

anser att platsen fungerar som en arena för aktiviteter. Ett exempel är skridskoåkning då det 

måste finnas tillgänglig is för att eleverna ska kunna åka. Den andra hälften av lärarna utgår 

från platsen när de väljer lektionsinnehåll och anser därför att platsens natur- och 

miljöegenskaper ligger till grund för lärande. En dunge i skolans närhet fungerar till exempel 

bra för att sätta upp ett vindskydd och att göra upp eld.  
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Förutom att platsen ska fungera som arena för friluftslivsaktiviteter så uttrycks värdet av miljöer 

som uppmuntrar till upplevelser och samtal. Det anses dock svårt att få in upplevelserna och 

samtalen i ett större perspektiv “[...] och dit kommer vi inte riktigt [...] det kanske är lättare att 

komma till dom diskussionerna om man är uppe på ett fjäll och ska till en topp eller så tänker 

jag [...] då kommer nog mer sånna naturligt” (Intervjuperson A). Samtliga intervjupersoner 

anser att en viktig del av friluftslivsundervisningen är platser där eleverna får vistas i naturen 

utan krav på prestation. Intervjuperson F nämner följande “vi tycker ju att friluftsliv ska vara 

en aktivitet som inte ska vara stressande [...] man ska ju hitta kraft och minska stress och sån’t 

där [...] ehm vi har valt att låta det praktiska dagarna vara närvarogrundande bara men inte 

betygsrelaterade”.  

 

3.2 Undervisning i skolans närmiljö 

De lärare som intervjuats använder inte själva begreppet närmiljö men beskriver undervisning 

i skolans närområde. Med skolans närområde menar de platser som de hinner till på lektionstid. 

Majoriteten av lärarna bedriver friluftsundervisning i skolans närmiljö. Ofta används dungen, 

ån, tjärnen eller skogen nära skolan. I närmiljön sker vanligtvis teoriundervisning eller någon 

form av övning i friluftsteknik. Lärare E använder digitalisering i sin närmiljö där eleverna 

deltar i elektronisk skattjakt med hjälp av sina mobiltelefoner. Det förekommer också att 

närmiljön inte nyttjas alls utan all lektionstid används till teoretisk förberedelse inför de 

friluftsdagar som samtliga elever deltar i. Intervjuperson D nämner “[...] sen så är det video 

instruktioner som de får ta del på antingen då under lektionstid då de får se hur någon form av 

kamraträddning ska gå till eller plurrning eller vad det nu kan vara så att de själva har en bild 

utav vad det är som förväntas utav dom [...]”. 

 

Flera lärare använder sin närmiljö i andra sammanhang. Där aktiviteten i sig kan vara kopplad 

till en plats nära skolan. Lärare B har testat att använda skogen för att spela fotboll, dansa samt 

utföra avslappningsövningar i form av yoga. Lärare D är ofta ute och joggar med eleverna i ett 

motionsspår nära skolan. Där får eleverna möjlighet  att själv uppleva fågelkvitter eller vistas i 

naturen  utan krav på prestation. Miljöperspektivet nämns i viss utsträckning då lärare E berättar 

om hur eleverna plockar skräp i skogen och att det finns planer på att samarbeta med 

naturkunskapslärare.  
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Ingen av intervjupersonerna uppger att de arbetar ämnesöverskridande med friluftsliv i 

närmiljön. Lärarna beskriver sina kollegor som “[...] dom är ganska upptagna eh i sitt egna 

ämne [...]” (Intervjuperson D). Majoriteten av lärarna anser att de är ganska dåliga på att arbeta 

ämnesöverskridande och att de kanske inte behöver ämnesintegration i sin idrottsundervisning. 

Samtliga lärare uppfattar ämnesintegrering som att kollegor i andra skolämnen står för 

kunskaper utanför friluftslivet. Lärare B funderar på att integrera sitt andra ämne i friluftslivet 

men har inte haft tillfälle att prova. Men det framkommer samtidigt att de flesta skolorna har 

som mål att samarbeta över ämnesgränserna. Däremot beskriver hälften av lärarna att de 

involverar andra ämnen och ämneslärare under friluftsdagar “[...] vi pratar lite lite historia på 

vandringen till exempel vi går förbi en kolerakyrkogård [...] tagit hjälp av litteraturen och 

historielärarna [...] naturkunskapslärarna vad kan man äta vad kan man inte äta i naturen” 

(Intervjuperson F).  

 

Av intervjuerna framgår att lärarna arbetar på olika sätt med friluftsliv i skolans närmiljö kontra 

i exklusiva miljöer. Det vill säga närmiljön används ofta för att efterlikna de autentiska 

miljöerna som ett “riktigt” friluftsliv skulle ge. Intervjuperson A nämner att de inte genomför 

något vinterfriluftsliv men att de ibland under vinterhalvåret kan kasta hansalinor på snön bara 

för att simulera livräddning. Flera lärare försöker att skapa autentiska situationer för 

friluftsaktiviteter. Intervjuperson C beskriver hur eleverna får knyta knopar vid en brygga “[...] 

vid den här lilla tjärnen som vi har så har vi en brygga och de ligger en båt där å då jag brukar 

[...] att dom ska knyta några knopar å det passar ju an där just vi bryggan [...]”.  

 

3.3 Möjligheter och begränsningar 

De lärare som bedriver friluftsliv i skolans närmiljö upplever att de pedagogiska möjligheterna 

begränsas av platsens natur- och miljöegenskaper utifrån deras syn på vad friluftsliv ska vara. 

Av intervjuerna framgår att lärarna uppfattar platser i skolans närmiljö som mindre lämpade för 

riktigt friluftsliv. De beskriver att riktigt friluftsliv helst ska bedrivas långt bort i autentiska 

miljöer som fjäll, skärgård eller skog. Lärare A nämner att friluftsundervisningen som 

genomförs i dungen inte är ett riktigt friluftsliv utan att det är ett bra ställe att träna på inför 

friluftsdagarna. Där kan eleverna få öva på att göra upp eld i betongrör samt öva på att sätta 

upp vindskydd. Lärare B beskriver att det problematiska med att undervisa i närmiljön är att 

mycket vanligt folk rör sig på platsen vilket gör att eleverna får svårt att fokusera på 

undervisningen. 
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Trots att lärarna inte anser att skolans närmiljö uppfyller deras önskemål för att bedriva riktigt 

friluftsliv uppfattar de sin situation som relativt god. De har alla någon typ av miljö såsom skog, 

vatten eller skidmöjligheter i närheten av skolan som det beskrivs av lärare B och E “vi har ju 

närhet till en å så vi använder den för att paddla mycket kanot [...]”, “[...] vi har ju en skog 

bakom idrottshallen”.  

 

Utifrån vårt intervjumaterial har vi ringat in några faktorer lärarna uppfattar som avgörande 

eller kritiska vid val av plats för undervisning i friluftsliv. Samtliga lärare i studien uppger att 

den mest kritiska faktorn vid val av plats är avståndet från skolan till lämpliga platser att 

undervisa på “[...] vi har sämre valmöjligheter när det gäller friluftsliv på lektionstid med att 

kunna hitta en bra skog men det tar 10-15 minuter att gå så man tappar ju lite av lektionstiden 

där då” (Intervjuperson F). Det vill säga skolans geografiska läge avgör platsens tillgänglighet. 

Närhet till undervisningsplatsen beskrivs som avgörande för att hinna dit på en lektion. De 

flesta lärarna anser att tidsaspekten är en problematisk faktor eftersom undervisning utomhus 

kräver förflyttning till och från platsen. Det innebär att hela genomförandet av lektionen måste 

vara tidseffektivt. Intervjuperson A berättar “ [...] tid, man skulle hellre va på ett annat ställe 

[...] om man kunde ta sig dit, alltså schematiskt sett liksom, men de hinner vi ju inte”. Schemat 

styr i stor utsträckning undervisningstiden vilket i sin tur påverkar val av plats. Få av lärarna 

uppger att de har sammanhängande tid i schemat för friluftsliv. Det vill säga en lektion varar 

mellan 60 och 90 minuter. Samtliga skolor har istället två till tre hela friluftsdagar när de 

vandrar, paddlar eller åker skidor.  

 

Ett fåtal lärare upplever att de kan vara flexibla i sin planering. Lärare B nämner att “ Om vi 

har en bra pedagogisk idé så kan vi behöva styra om i schemat för att de ska gå ihop”. Men de 

flesta arbetar enligt lagt schema vilket innebär att vissa skolor inte har friluftsliv under alla 

årstider eller att de inte kan påverka valet av innehåll i efterhand. Flera lärare upplever att betyg 

och bedömning utgör begränsningar för att bedriva friluftsliv som de skulle vilja. Men några 

löser detta på olika sätt exempelvis genom att låta friluftsdagarna vara närvarogrundande utan 

krav på prestation. Lärare D beskriver att “vi försöker ju att vara helt kravlösa när vi är ute och 

inte ha någon bedömning i själva friluftslivet utan alla har A nivå så länge de inte motbevisar 

sig själva eem genom att göra felaktiga beslut som sätter grupp eller individ i risk[...]”. 
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3.4 Lärarnas erfarenheter 
Eftersom vi undersöker platsbaserat friluftsliv anser vi att lärarnas erfarenhet och uppfattning 

om friluftsliv är relevant för vår studie. Deras bakgrund kopplas samman med deras uppfattning 

om plats och friluftslivsundervisning. Hälften av lärarna undervisar i idrott och hälsa med 

specialidrott som andra ämne. Resterande lärare undervisar även i andra ämnen såsom 

psykologi, matematik och engelska. Samtliga lärare har utbildats i idrott och hälsa på 

idrottshögskola eller universitet. De beskriver sin friluftslivsutbildning som ett mestadels 

aktivitets- och teknikbaserat lärande i exklusiva miljöer såsom fjäll, skärgård och skog. Det 

lärande i friluftsliv som inte haft en direkt koppling till fysiska aktiviteter och genomfördes i 

skolans närmiljö uppfattas av lärarna som svårtolkade ur ett pedagogiskt perspektiv. Lärare A 

och B beskriver att de deltog i naturaktiviteter i friluftsliv men inte förstod meningen med det 

“[...] vi upplevde olika årstiderna på ett ställe hösten våren [...] jag kommer inte riktigt ihåg vad 

syftet var med det där [...]”, “[...] friluftsundervisningen på det glada nittiotalet väldigt flummig 

eh vi skulle umgås i naturen och ställde oss frågor om vi går in eller ut i naturen [...]”. Vissa 

lärare nämner att det inte förekom något lärande utöver det som kan kopplas till fysiska 

aktiviteter.  

 

När intervjupersonerna beskriver sin uppfattning av vad friluftsliv är för dem som individer 

betonar de tre huvudsakliga aspekter i form av miljö, aktiviteter och upplevelse. De uppger att 

de deltar i olika aktiviteter utomhus varav några beskriver aktiviteterna som friluftsrelaterade. 

Andra berättar att de inte är intresserade av friluftsliv på fritiden men gärna tränar utomhus. 

Flera lärare betonar det sociala i friluftslivet och att bara vara i naturen. Lärare A vill vara 

utomhus “[...] utan tid och schema [...] med varm choklad [...] jag gillar att socialisera [...] 

tycker det är viktigt att vi sitter runt brasan [...]” och lärare E behöver “[...] va ute å hämta 

kraft”. Hälften av lärarna anser att deras syn på friluftsliv och plats förändrats över tid genom 

arbetslivserfarenhet och utveckling som individer. Dels genom undervisning och anpassning 

till skolan dels genom elevernas upplevelser av friluftsliv som lärare A uttrycker det “[...] jag 

ser läser för mina elever om värdena men jag lär mig själv samtidigt och det har nog lite med 

min ålder att göra att jag blir lite klokare”. Lärare D ser det som en mognadsprocess “ över de 

hära tretton åren som man har mogna fram en ett annat typ av förhållningssätt från sin 

utbildningstid [...]”. Även privata erfarenheter bidrar till en förändrad syn på friluftsliv berättar 

lärare som lärt sig att gå i skogen och att plocka svamp. I vissa delar skiljer sig uppfattningen 

om friluftsliv som individ och vad friluftsliv är relaterat till professionen lärare i idrott och 

hälsa. De flesta lärarna anser att friluftsliv behöver anpassas till skolans förutsättningar och till 
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styrdokumenten. Lärare B beskriver att “det blir lättare för mig som lärare om jag definierar 

friluftsliv olika privat och i skolan för att ge mig själv större möjligheter att genomföra 

friluftsundervisning”. Vad gäller planering av friluftslivsundervisning beskriver de flesta lärare 

att de samarbetar med kollegor och i vissa fall andra skolor. Oftast läggs schemat upp på 

termins- eller årsbasis. Friluftsdagar planeras i förväg och ligger utanför ordinarie schema.  

 

Majoriteten av lärarna uppger att de har goda möjligheter till kompetensutveckling, att de får 

stöd av arbetsgivaren, att de deltar i samarbeten med högskolan samt att de deltar i årliga idrott- 

och hälsokonvent. De upplever också att arbetsgivaren uppmuntrar till fortbildning i form av 

resurser men inte i tid vilket några lärare uppfattar som motsägelsefullt.  

 

3.5 Sammanfattning resultat 

Lärarna uttrycker att de viktigaste egenskaperna hos platsen är främst att fungera som arena för 

fysiska aktiviteter och att eleverna upplever miljön som autentisk. När lärarna väljer plats för 

friluftsliv anger de att deras relation till platsen spelar roll för var undervisningen ska 

genomföras. Relation och syn på valbara platser beskrivs av några lärare som en individuell 

mognadsprocess relaterat till yrkes- och personlig erfarenhet. Miljön ska också inspirera till 

upplevelser, samtal, samarbete och att få vistas i naturen utan krav på prestation. 

 

Skolans närmiljö används framför allt till att efterlikna autentiska friluftslivsmiljöer såsom 

lärarna uppfattar att riktigt friluftsliv ska vara. I närmiljön övas friluftslivstekniker blandat med 

teoriundervisning som förberedelse inför friluftsdagar och som underlag vid examination. Få 

lärare uppger att de arbetar ämnesöverskridande med friluftsliv men att det skulle kunna vara 

en pedagogisk möjlighet till att lära om en plats. Att ämnesintegrering och kollegialt samarbete 

sker i så liten utsträckning förklaras av våra intervjudeltagare som begränsning i schemalagd 

tid. Samtliga lärare har uppfattningen att det är kollegor i andra skolämnen som bidrar med 

kunskaper i ämnesöverskridande undervisning. 

 

Samtliga lärare anser att närmiljön inte är optimal för friluftslivsundervisning eftersom den inte 

ses som autentisk. Men utifrån de förutsättningar deras skolor har är de relativt nöjda med att 

öva teknik och teori i närmiljön. Lärare anger främst praktiska aspekter såsom schemalagd tid 
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och avstånd som begränsande vid val av plats. De nämner också att styrdokumenten hindrar 

dem att bedriva det friluftsliv som de önskar.  

 

Alla lärare i studien har utbildats på högskola eller universitet. De beskriver sin utbildning i 

friluftsliv som teknik- och aktivitetsorienterat men med inslag av natur- och miljöbaserat 

lärande. Lärande som inte kopplas till aktiviteter anser de vara flummigt och de säger sig inte 

förstå det pedagogiska värdet i att använda plats som pedagogiskt verktyg. 
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4 Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter som finns för lärare i idrott och hälsa på 

gymnasiet att bedriva friluftsliv i skolans närmiljö utifrån deras uppfattning om platsens 

pedagogiska potential. För att få en djupare förståelse inom området har vi fokuserat på platsens 

betydelse i friluftslivsundervisning ur ett lärarperspektiv, hur denna undervisning bedrivs i 

skolans närmiljö samt platsens möjligheter och begränsningar. Vi utgår från ett platsbaserat 

pedagogiskt perspektiv där platsen i sig är en källa till kunskap och inte enbart en arena för 

aktiviteter. Vår ambition är också att utifrån Bourdieus handlingsteori försöka förstå de 

uppfattningar och handlingar som lärarna i idrott och hälsa på gymnasiet ger uttryck för. 

Diskussionsdelen som följer delas in i resultatdiskussion där vi kopplar vårt resultat till tidigare 

forskning och handlingsteori samt metoddiskussion där vi reflekterar över metodens lämplighet 

i vår studie. Avslutningsvis redogör vi för våra slutsatser.   

 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att lärare i idrott och hälsa på gymnasiet har många åsikter om platsens 

betydelse i friluftslivsundervisningen.  Dock inte på det sätt vi förväntat oss relaterat till 

platsbaserad pedagogik eller till skolans närmiljö. Det visar sig också att undervisningen i 

skolans närmiljö mestadels syftar till att förbereda eleverna för det riktiga friluftslivet långt bort 

från skolan. 

 

4.1.1 Platsens betydelse för undervisning 
De lärare vi samtalat med utforskar nya platser i skolans närmiljö som de själva tycker om och 

som uppfyller deras pedagogiska krav. När Szczepanski (2013) frågar grundskollärare om 

platsens betydelse för lärande i utomhusundervisning nämner de att upptäcka nya lärmiljöer, 

naturens rumsliga mångfald och kopplingen mellan teori och praktik. Lärarna i vår studie har 

liksom lärarna i Szczepanskis studie en pragmatisk inställning till plats. Skillnaden är att våra 

deltagare i förväg bestämt vilka pedagogiska möjligheter platsen ska kunna erbjuda kopplat till 

någon typ av friluftslivsaktivitet. Därför blir miljöns karaktär betydelsefull vid valet av plats. 

Däremot lämnar lärarna ett begränsat utrymme åt platsen att tala för sig själv. Naturens rumsliga 

mångfald uppfattas istället utifrån platsens praktiska egenskaper som till exempel is för att åka 

skridskor, skog för att sätta upp vindskydd och elda eller vatten för att paddla.  
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Enligt Szczepanski och Andersson (2015) kan platsen användas som ett pedagogiskt verktyg 

för att uppnå specifika mål beroende på vilket lärande som lyfts fram i undervisningen. Även 

om lärarna främst lyfter fram aktiviteternas betydelse i undervisningen så talar de även om att 

eleverna måste få samarbeta, uppleva och bara vara i naturen som en del av friluftslivet. Martin 

och McCullagh (2011) menar att det behövs ett bredare perspektiv på platsens betydelse för att 

stimulera till miljö-, personlig- och social utveckling. Vi tolkar det som att lärarna i vår studie 

vill erbjuda en mångsidig undervisning i friluftsliv men inte kopplar det till platsens 

pedagogiska möjligheter. De uppfattar dessutom skolans närmiljö som otillräcklig i att inbjuda 

till avkoppling och miljöombyte.  

 
4.1.2 Undervisning i skolans närmiljö 

Kopplingen mellan teori och praktik kan verka enkel i friluftslivsundervisning där eleverna lär 

teorin inomhus för att sedan gå ut och praktisera. Det blir dock problematiskt när lärarna i idrott 

och hälsa anser att skolans närmiljö inte är en autentisk lärmiljö för friluftsliv utan fungerar 

som ett substitut där friluftstekniker övas inför friluftsdagar. Mikaels (2017) menar att en del 

av ett framgångsrikt friluftsliv i skolan är att ta tillvara på närmiljöns pedagogiska möjligheter. 

Vår uppfattning är att för mycket fokus på aktiviteter hindrar lärarna i vår studie från att 

upptäcka platsen ur ett vidare perspektiv. Några av dem försöker dock att använda närmiljön 

för upplevelser och stresshantering i form av yoga. Men platsen uppfattas fortfarande som ett 

ställe att undervisa på och inte om. De individer som ingick i Mikaels (2017) fokusgrupp 

upplevde att ämnesintegrering hjälpte dem att se platsens pedagogiska mångfald vilket ledde 

till platsbaserad undervisning. Mannion, Fenwick och Lynch (2013) kommer fram till att lärare 

kan utveckla platsmedvetenhet genom planeringsarbete i samarbete med kollegor och genom 

att se platsen utifrån elevernas upplevelser. Vårt resultat visar att ämnesintegrering är svårt att 

få till i närmiljö på grund av att kollegor som undervisar i andra skolämnen ofta är upptagna 

och därför inte har tid att samarbeta över ämnesgränserna. Vi uppfattar dock att de flesta lärare 

ändå vill arbeta ämnesintegrerat men anser att den schemalagda tiden utgör en begränsning. 

Hälften av lärarna i studien undervisar i ett andra ämne utöver idrott och hälsa. Vi menar att en 

väg till ämnesintegrering skulle kunna vara att lärarna själva bidrar med utökade kunskaper. Då 

begränsas de inte av schemat i samma utsträckning. Däremot är ämnesintegrering ett naturligt 

inslag på friluftsdagar som samtliga skolor genomför med sina elever.   

 

 

4.1.3 Möjligheter och begränsningar 
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Samtliga lärare i vår studie anser att den mest kritiska faktorn vid val av plats är avstånd. 

Skolans geografiska läge avgör platsens tillgänglighet i förhållande till schemalagd tid. 

Backman (2010) menar att det inte är styrdokumenten som begränsar valet av plats i 

friluftsundervisningen utan snarare det rådande pedagogiska synsättet på undervisningen i 

friluftsliv.  Liksom i Backmans studie (2010) visar vårt resultat att val av plats och närhet till 

plats där friluftsliv kan eller bör utövas upplevs ligga utanför lärarens kontroll. Vår tolkning är 

att lärarnas önskan eller förförståelse om var riktigt friluftsliv ska bedrivas begränsar deras 

möjlighet att se pedagogiska utvecklingsmöjligheter i närmiljön.  Både Backman (2010) och 

Lundvall (2011a) anser att lärare i idrott och hälsa behöver utmana förutfattade meningar och 

rådande mönster i friluftsliv för att förändra relationen till plats och pedagogiskt innehåll i 

undervisningen.  

 

4.1.4 Lärarnas erfarenheter 
I analysen av lärarnas friluftshabitus framträder en homogen bild av de erfarenheter i friluftsliv 

de fått med sig från lärarutbildningen. Utifrån samtalen i vår studie uppfattar vi lärarnas 

medvetna erfarenhet av platsbaserad pedagogik som mycket liten eller helt frånvarande. Några 

inslag av lärande som skildras från lärarutbildningen skulle dock kunna tolkas som 

platsbaserade. Till exempel att uppleva årstiderna på samma plats eller lära sig om fåglar. Men 

eftersom undervisningen inte beskrivs som platsbaserad av lärarna använder vi uttrycket 

medveten erfarenhet. Det är dock oklart huruvida de lärare vi talat med inte nämner platsbaserad 

undervisning för att de anser att det inte är meningsfullt eller för att de inte har kännedom om 

begreppet. En annan förklaring kan vara att de saknar kunskaper om lärprocessen i platsbaserad 

undervisning och djupare kunskaper om närmiljön (Tan & Atencio 2016). Vår uppfattning är 

att platsbaserad pedagogik inte är en del av lärarnas friluftshabitus.  

 

Enligt Bourdieu (1999) styrs individens handlingar och beteenden av habitus. Förenklat skulle 

vi då kunna tolka detta som att lärarna i vår studie är disponerade att bedriva friluftsliv långt 

bort med fokus på fysiska aktiviteter. Men i mötet med andra habitus och sociala sammanhang 

(fält) uppstår relationer som kan forma och förändra individens habitus. Bourdieu menar att 

utforskning av relationen mellan fält och habitus kan ge förståelse av individens agerande och 

ställningstagande (1999). När lärarna träder in i fältet friluftsliv i skolan möter de fältets doxa 

och praktiker som utgör dess universella eller dominerande kultur. Vår uppfattning är att den 

dominerande kulturen inom fältet präglas av anpassningar efter styrdokument och praktiska 

faktorer som gör det svårt att bedriva exklusivt friluftsliv. Det medför att en konflikt uppstår 
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mellan lärarnas habitus och fältets doxa och praktiker. Främst relaterat till var undervisningen 

ska genomföras eftersom frågan om hur verkar vara samstämmig.  

 

Lösningen på konflikten är att lärarna underordnar sig den dominerande kulturen och sätter 

gruppens intressen före sina egna. Med hjälp av Bourdieus (1999) begrepp oegennyttiga 

handlingar och vinst tolkar vi lärarnas agerande på följande sätt. I egenskap av lärare i idrott 

och hälsa tillhör intervjupersonerna en professionell kår (grupp) med kopplingar till specifika 

praktiker. Till exempel ämnesförtrogenhet, lektionsplanering och bedömningskunskaper. Det 

ingår också i gruppens habitus att kunna samarbeta och arbeta i enlighet med styrdokumentens 

riktlinjer. Förväntansbilden på lärare i idrott och hälsa är därmed att de bör agera oegennyttigt 

i enlighet med sin profession. Lärarna i studien beskriver själva att de vinner på gemensam 

planering och samarbete mellan skolor. Vinsten är tidseffektivitet, enhällighet och väl utnyttjat 

undervisningsmaterial. Vi tolkar detta som att fältet premierar oegennyttiga handlingar och att 

lärarna belönas när de anpassar sig till rådande doxa och praktiker. Sammanfattningsvis 

underordnas individens habitus gruppen habitus som i sin tur anpassas efter fältets praktiker.    

 

Utifrån lärarnas beskrivning av hur de arbetar med friluftsliv är vår uppfattning att platsbaserad 

pedagogik inte är en del av skolfältets doxa eller praktiker. Det skulle kunna vara tvärtom att 

lärarna haft med sig erfarenhet av platsbaserad pedagogik. Lärarutbildningen utvecklas i takt 

med att ny forskning genereras vilket innebär att nya generationer av lärare kan ha ett annat 

habitus än de föregående.  Då skulle deras habitus möjligtvis kunnat förändra fältets praktiker 

istället.  

  

Anledningen till att vi ställt frågor om kompetensutveckling är att undersöka om det kan vara 

en väg till att påverka lärarnas habitus och därmed deras synsätt på friluftsliv och platsbaserad 

undervisning. Vi kopplar det till Bourdieus åsikt att individens habitus kan förändras när det 

utsätts för olika situationer och nya erfarenheter som till exempel utbildning (1999). Enligt 

lärarna själva har de god tillgång till kompetensutveckling som de också uppger att de tar del 

av. Möjlighet till god kompetensutveckling behöver inte innebära att lärarna tagit del av ny 

forskning eller omsatt ny kunskap i praktiken. Denna problematik tar Backman (2010) samt 

Martin och McCullagh (2011) upp i sina studier där de anser att lärare måste ta sitt ansvar att 

ta del av ny forskning som kan driva undervisningen framåt.  

Vidare beskriver lärarna att deras syn på friluftsliv och plats förändrats över tid i takt med 

arbetslivserfarenhet och personlig utveckling. Eftersom vi inte följt lärarna över tid kan vi inte 

utläsa på vilket sätt denna utveckling har förändrat deras syn på nya pedagogiska möjligheter. 
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Vår tolkning är att deras kunskapsutveckling i nuläget inte innefattar platsbaserad pedagogik 

eftersom fenomenet inte nämns i något av samtalen. Det skulle kunna vara som Andersson och 

Szczepanski (2015) kommer fram till i sin studie att lärare främst fokuserar på utveckling av 

praktiska kunskaper i sitt ämne och inte lika mycket på lärprocesser eller nya pedagogiska rön.  

 

Det finns uttalanden i vår studie som tyder på en viss förändringsbenägenhet och att vilja 

utveckla undervisningen i friluftsliv. Dels att involvera andra ämneslärare dels att en plats kan 

inspirera till miljö- och naturupplevelser utan att vara fysiska aktiviteter. Vi upplever att det 

aktivitetsbaserade synsättet är fast förankrat både i lärarnas habitus och i fältet friluftsliv. Därför 

kan en förändring mot platsbaserad undervisning vara svår att realisera. Detta skulle kunna 

förklaras med hjälp av Bourdieus teori om att undervisning kan verka för social reproduktion 

(Carlhed 2011). Vår uppfattning är att det aktivitetsbaserade synsättet på friluftsliv 

reproduceras i två steg, dels från högskola till student dels från lärare i idrott och hälsa till elev. 

Så länge lärare fortsätter att finna mening och drivkraft att agera på samma sätt ifrågasätts inte 

rådande praxis inom fältet. Detta medför en tröghet i förändring av fältets spelregler och 

värdesystem vilket i sin tur hindrar kunskapstillväxt. (Carlhed 2011) Martin och McCullagh 

(2011, s. 72) menar att bilden av friluftsliv som aktivitetsbaserad undervisning leder till att 

lärare saknar pedagogiska resurser för att förändra undervisningen. Vi tolkar intervjusvaren i 

vår studie som att lärarnas agerande främst ligger i linje med fältets rådande praktiker och inte 

på meningsfullheten i att undervisa så som de gör idag.  Vår uppfattning är också att det inte 

finns någon drivkraft att förändra undervisningsmetoder så länge de fungerar i praktiken. Trots 

lärarnas åsikter om begränsningar och önskan om ett riktigt friluftsliv.  

 

 

 

 

 
 

4.2 Metoddiskussion 

Flera reflektioner kan diskuteras utifrån vår valda metod. Både som visar på styrkor med studien 

men också svagheter. Den kvalitativa metoden i form av semistrukturerade intervjuer har gett 

oss bra och djupgående information från respondenterna. Vi har genom ett fritt samtal kunnat 

ta del av lärares uppfattningar om deras undervisning i friluftsliv. Kvale och Brinkman (2014) 

öppnar också upp för liknande tankesätt om att dialogen ger en djup inblick i hur 
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intervjupersonen uppfattat ett fenomen som i sin tur öppnar upp för inblick i andras tankar och 

livsvärld (ss. 17, 47).  

  

Det mest kritiska med denna studie har synliggjorts kring de svårigheter att få tag på lärare i 

idrott och hälsa som undervisar på gymnasiet. Under tre veckor mejlades över 70 lärare 

geografiskt spritt över hela Sverige. Sex stycken av dessa 70 deltog i studien. Alla lärare som 

deltog i vår studie visade sig undervisa i Mellansverige och har ungefär samma bild av 

friluftsliv, lika lång arbetslivserfarenhet och är utbildade på universitet eller högskola. Eftersom 

gruppen blev ganska homogen kan vi inte dra någon allmän slutsats av vårt resultat kopplat till 

gruppen lärare i idrott och hälsa på gymnasiet i Sverige. Kanske hade resultatet blivit 

annorlunda om lärarna hade olika lång arbetslivserfarenhet där en nyexaminerad lärare i idrott 

och hälsa möjligtvis har med sig platsbaserad pedagogik i sitt bagage. Vissa lärare som vi 

intervjuade fick vi bättre personkemi med än andra vilket omedvetet kan ha påverkat 

subjektiviteten i intervjuerna. Där den personliga kemin varit god har det utvecklats mer djupare 

svar från respondenterna samt att följdfrågor kunnat ställas på ett enklare sätt. En mindre bra 

personkemi gjorde att svaren som intervjupersonen gav inte var lika djupgående där följdfrågor 

inte riktigt kunde ställas på ett avslappnat sätt. Pilotintervjun gav oss mer säkerhet i hur 

intervjun skulle genomföras men vi upplevde båda två att intervjuteknik är något som behöver 

övas upp. Deltagarna i studien har inte läst igenom sina egna utsagor vilket kan ha en negativ 

inverkan på trovärdigheten i vår studie (Gratton och Jones 2010, s. 97).  

 

Frågorna i intervjuguiden är baserade på den förförståelse och det lärande vi som studenter tagit 

del av under friluftslivsutbildningen på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 

Avsikten med intervjufrågorna var dels att belysa begreppet plastbaserad undervisning i skolans 

närmiljö, dels att ställa frågor om deltagarnas erfarenhet av friluftsliv. Vi upplevde dock att 

intervjuerna kretsade mer kring friluftsliv än plats. Troligtvis på grund av att respondenterna 

inte verkade förtrogna med begreppet platsbaserad pedagogik eller uppgav att de hade 

erfarenhet av det. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 208) bör intervjuaren var kunnig och 

påläst inom ämnesområdet utan att framhäva sina egna färdigheter. Vi var pålästa men inte 

beredda på att det vi ville undersöka var relativt outforskat av deltagarna. I efterhand hade vi 

kunnat formulera frågorna på annat sätt men då riskerat att ställa alltför ledande frågor (ibid 

2014, s. 213). Vi valde att ställa följdfrågor anpassade efter vad varje individ svarade. Men som 

Dalen (20, s. 86) påpekar kan få utsagor om ett ämne vara viktig kunskap i sig och värd att 

undersöka närmare. I jämförelse ställde vi inga direkta frågor om närmiljö utan om friluftsliv i 

skolan men fick ändå uttömmande svar om hur närmiljön används i undervisningen.  
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4.3 Slutsats  

När vi påbörjade vår studie utgick vi från att platsbaserad pedagogik kunde vara en doxa 

(kunskap) inom fältet friluftsliv. Efter att ha analyserat vårt resultat uppfattar vi att så inte är 

fallet. Att lärarna inte nämner några begrepp kring platsbaserad undervisning behöver dock inte 

betyda att de inte arbetar platsbaserat. Men utifrån hur de beskriver platsens betydelse i 

friluftsliv är vår uppfattning att de inte utgår från ett platsbaserat perspektiv. 	
	

Den bild som framträder av lärarna som grupp är att deras dispositioner att agera i 

undervisningssammanhang och deras tankesätt kring friluftsliv i skolan är mycket homogena. 

De bedriver ett skolanpassat friluftsliv i skolans närmiljö med fokus på fysiska aktiviteter. 

Platsens betydelse för lärande uppfattas mer som en arena för aktiviteter än som en källa till 

pedagogisk mångfald. Ingen av lärarna upplever att de kan undervisa såsom de skulle vilja 

utifrån deras uppfattning om vad riktigt friluftsliv innebär. Bilden av ett exklusivt friluftsliv 

genomsyrar fältet friluftsliv där lärarna är verksamma. Det verkar som om högskolans bild av 

friluftsliv ligger till grund för rådande doxa och praktiker inom fältet. Även om lärarna uttrycker 

en viss förändringsbenägenhet i sin friluftslivsundervisning uppfattar vi det som att förändring 

är svår att realisera. Synen på friluftsliv i kombination med praktiska faktorer som tid, avstånd 

och resurser bildar ramverket för undervisningen i skolans närmiljö. Vår slutsats är att denna 

kombination hindrar lärare från att utveckla kunskaper i platsbaserad undervisning eller att 

genom ämnesintegrering öppna dörren till platsens lärpotential. 	
	

Vår uppfattning är att om lärare i idrott och hälsa på gymnasiet ska ändra sitt synsätt på 

friluftslivsundervisning i skolans närmiljö och platsens lärpotential behövs en förändring av 

högskolans sätt att undervisa i friluftsliv. Alternativt förmedla kunskaper om och i platsbaserat 

lärande i friluftsliv kombinerat med fysiska aktiviteter. En annan möjlighet för lärare i idrott 

och hälsa är att berika sitt habitus genom kompetensutveckling eller fortbildning. Lärarna i 

idrott och hälsa verkar dock väldigt bekväma i den undervisning i friluftsliv de idag bedriver 

vilket kan vara ett hinder för nya kunskaper. I nuläget verkar platsbaserad undervisning ha 

starkast förankring inom forskning och utomhuspedagogik med ämnesintegrering. 	

 

4.4 Förslag på fortsatt forskning  

Under studiens gång har tankar kring hur annan forskning kring platsbaserad pedagogik kan 

utföras men också utvidga vår befintliga studie. Det hade varit intressant att undersöka om 
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platsbaserad undervisning används på andra gymnasieskolor i Sverige och om det är något 

specifikt område som utmärker sig. I läroplanen står det inte var friluftsliv i idrott och hälsa ska 

äga rum vilket hade varit intressant att ta med som komplement i denna studie. Om läroplanen 

sett annorlunda ut hade lärarna kanske undervisat i ett mer platsbaserat friluftsliv i sin närmiljö. 	
	

Intervjupersonerna blev slumpmässigt en väldigt homogen grupp. Om fler lärare intervjuas och 

gruppen blir mer varierad relaterat till utbildning och arbetslivserfarenhet så kanske resultatet 

hade skiljt sig från vad vi kom fram till. Även hur lärarna integrerar de fyra övergripande 

perspektiven i styrdokumenten om miljö, etik, historia och internationellt.  
	

Det är inte säkert att eleverna har samma bild som lärarna av ett aktivitetsbaserat friluftsliv 

jämfört med ett plastbaserad lärande i närmiljön. Det hade varit intressant att undersöka 

elevernas uppfattning av friluftsliv samt deras förväntningar på innehåll. En interventionsstudie 

i form av en lektionsserie hade varit spännande att genomföra med en eller flera grupper av 

elever beroende på tidsaspekten och se hur de förhåller sig till det platsbaserade friluftslivet.	
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Bilaga 1 – Litteratursökning  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter som finns för lärare i idrott och hälsa 
på gymnasiet att bedriva friluftsliv i skolans närmiljö utifrån deras uppfattning om 
platsens pedagogiska potential.	

• Vilka uppfattningar har lärare i idrott och hälsa på gymnasiet om platsens betydelse 
för undervisning i friluftsliv?	

• Hur bedriver lärare i idrott och hälsa på gymnasiet friluftsliv i skolans närmiljö? 
• På vilket sätt anser lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att platsen kan vara en 

möjlighet eller en begränsning för undervisning i friluftsliv? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 
Friluftsliv i idrott och hälsa; friluftsliv; plats; 
platsbaserad pedagogik; utomhuspedagogik;  

Outdoor education; place responsive; 
physical education; place based education;  

 
Var och hur har du sökt?  
Databaser och 
andra källor 

Sökkombination 

Google Scholar 
 
 
Discovery  
 
 
Eric 
 
 
Libris 
 
 
 
NE 
 
 

Friluftsliv idrott och hälsa; platsbaserad pedagogik; 
utomhuspedagogik 
 
Outdoor education; place responsive; physical education; place based 
education 
 
Outdoor education; place responsive; physical education; place based 
education 
 
Friluftslivets pedagogik; lärande i friluftsliv; idrottsdidaktiska 
utmaningar; friluftshistoria; intervju som metod; research methods for 
sports studies 
 
Plats; närmiljö; miljö; ställe 

 
Kommentarer 
Ämnesorden vi använde oss av i litteratursökningen gav oss en bra bakgrund vad gäller 
forskningsläget i grundskolan. Vi upplevde dock att det var svårt att finna bra och relevant 
forskning som var genomförd på gymnasiet.  

 
Bilaga 2 – Missivbrev 



 

 

 

Hej!	

	

Vi är två studenter från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som läser vårt sista år på 

ämneslärarprogrammet. Vi skriver nu vår examensuppsats på avancerad nivå om friluftsliv. 

Syftet med studien är att undersöka de möjligheter som finns för lärare i idrott och hälsa på 

gymnasiet att bedriva friluftsliv genom att utforska valet av plats i närmiljö. För att samla in 

data till vår studie har vi valt att utföra intervjuer och vi undrar därför om du skulle ha möjlighet 

att ställa upp via en träff eller via skype/facetime? Intervjun beräknas ta ca 30-40 minuter och 

vi hoppas att du har möjlighet att delta. Intervjuer genomförs i vecka 48-49.	

	

Intervjufrågorna kommer att skickas via mejl till dig i förväg för ytterligare förberedelse. 

Intervjun kommer att spelas in för att underlätta vårt transkriberingsarbete. Efter transkribering 

kommer inspelningen att raderas. 	

	

Vad gäller intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Det innebär att din medverkan är frivillig samt att du när som helst under intervjuns gång har 

möjlighet att avbryta. All information kommer att behandlas konfidentiellt.  Varken du eller din 

skola kommer att kunna identifieras. Resultatet kommer endast att användas i 

forskningsändamål. 	

	

Om ni har frågor vänligen kontakta oss för mer information.	

	

Med vänlig hälsning, 	

Susanne Bergström   Ellinor Schärman	

Student    Student	

susanne.bergstrom@student.gih.se  ellinor.scharman@student.gih.se 

 

 
 
  



 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter som finns för lärare i idrott och hälsa på 

gymnasiet att bedriva friluftsliv i skolans närmiljö utifrån deras uppfattning om platsens 

pedagogiska potential. 

 
Bakgrund - lärare	

• Är du legitimerad lärare i idrott och hälsa? Ja/nej? 

• Var utbildade du dig till lärare i idrott och hälsa? Vilken högskola/universitet 

studerade du vid? Vilket år tog du din examen? 

• Hur många år har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

• Har du ett andra ämne som du undervisar i? 

• Arbetar du som förstelärare på din skola? 

• På vilket sätt har du möjlighet till kompetensutveckling inom din profession? T ex läsa 

om ny forskning, utbildning och prova nya pedagogiska arbetssätt etc. 
	

Platsens betydelse för undervisning i friluftsliv	

• Vad tar du hänsyn till när du väljer plats för friluftsundervisning? T ex avstånd, 

pedagogiska möjligheter, typ av miljö etc.  

• Hur upplever du att din egen relation till eller erfarenhet av en specifik plats påverkar 

valet av plats?  

• Avgör platsen undervisningsinnehållet eller tvärtom?  

• Vilken roll spelar platsen för friluftsundervisningen?   

• Vilka platser föredrar du eller inte föredrar? 
	

Friluftsliv - synsätt och erfarenhet 	

• Hur definierar du friluftsliv privat och som lärare i idrott och hälsa?  

• Deltar du i någon typ av friluftsliv på fritiden? Om ja, kan du ge exempel. Om nej, 

varför inte? 

• Vad bestod undervisningen i friluftsliv av under din utbildning till lärare i idrott och 

hälsa? 
	

Friluftsliv i skolan	

• Hur ser en terminsplanering ut för friluftslivundervisningen? Friluftsliv på 

lektionerna/halvdagar/friluftsdagar?  

• Ungefär hur många timmar friluftsundervisning ingår i en årsplanering ?   



 

 

• Planerar ni idrottslärare tillsammans eller självständigt?  

• Hur ser en lektionsplanering/innehåll ut för friluftsliv?  

• Anser du att det finns något problematiskt med momentet friluftsliv?  

• Arbetar du ämnesöverskridande vad gället kunskapsområdet friluftsliv i idrott och 

hälsa? Om ja, beskriv gärna hur. 

 

 
 


