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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien har varit att jämföra lärares och rektorers syn på friluftsdagar avseende 
mål, innehåll och organisation. Resultatet har tolkats med utgångspunkt i en läroplansteoretisk 
modell. De mer preciserade frågeställningarna var: 
 

• Vad vill skolan uppnå med friluftsdagarna? 
• Hur ramar skolan in begreppet friluftsdag genom förekomsten av olika inslag? 
• Hur ofta vill lärarna att olika inslag ska förekomma på friluftsdagarna samt vilka 

skolämnen är och bör finnas representerade? 
• Hur ser organisationen ut kring friluftsdagarna på skolan enligt lärare och rektorer 

samt hur bör den se ut enligt lärarna? 
• Vilken kompetens anser lärare och rektorer vara viktig för planeringen av 

friluftsdagarna? 
 
Metod 
En enkätstudie med kvalitativa inslag genomfördes på 121 ämneslärare i svenska och idrott 
och hälsa samt 67 rektorer från högstadieskolor i Stockholms län. Enkäter skickades ut via e-
post till respondenterna som valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval från en 
förteckning på Skolverkets hemsida. Studien fick, efter tre påminnelser, en svarsfrekvens på 
44,1 procent (n=83). 
 
 
Resultat och diskussion 
Resultatet visar att ”naturvistelse/friluftsliv” var det som lärare och rektorer tyckte var 
viktigast att uppnå på friluftsdagar och detta realiseras också genom inslag av natur- och 
utomhusvistelse. Lärare och rektorer ramar in begreppet friluftsdag olika. De har olika 
uppfattning om förekomsten av inslaget ”friluftsliv” och det gäller också inslaget ”fysisk 
aktivitet”. Rektorerna ansåg att dessa inslag förkommer i större utsträckning än lärarna. I 
jämförelsen mellan lärares uppfattning om vad som förekommer och hur det bör se ut på 
skolan visades en signifikant skillnad på inslagen ”tävlingsmoment”, ”ämnesintegrering”, 
”naturvistelse”, ”fysisk aktivitet” samt ”miljö och hållbar utveckling”. Tävlingsmoment 
förekommer för ofta och kan tänkas ta plats från de andra inslagen som lärarna önskade mer 
av på friluftsdagarna. Ämnet som var och bör vara mest representerande på friluftsdagarna var 
ämnet idrott och hälsa. Idrottsläraren anses vara den som har kompetensen att planera och 
organisera friluftsdagar och är också den som oftast planerar och organiserar friluftsdagarna. 
Lärarna i studien tycker dock att planeringen borde fördelas på fler lärare.  
 
 
Slutsats 
Det tycks finnas en kontinuitet i övergången mellan intentionerna på transformeringsarenan 
och realiseringsarenan när det kommer till frisk luft, natur och friluftsliv på friluftsdagarna. 
Däremot delar lärare respektive rektorer, på de olika arenorna, inte uppfattningen om hur ofta 
friluftsliv och fysisk aktivitet förekommer på friluftsdagarna.  
 



 

 

Summary 
 
Aim and questions 
The aim of this study has been to compare teachers’ and headmasters’ view on field-days’ 
goal, content and organisation. The results were interpreted on the basis of a “curriculum 
theoretical model”. The questions are: 
 

- What do schools strive to attain with field days?  
- How do schools define the conception of field day by the existence of different 

features? 
- How often do teachers want different features to occur at field days and what school 

subjects are, and should be represented according to teachers?  
- How does the organization around the field days look like according to teachers and 

headmasters, and how should it look like according to teachers? 
- Which qualifications are important when planning field days according to teachers and 

headmasters?  
 

Method  
The study was carried out on 121 teachers of Swedish and teachers of PE and 67 headmasters 
from secondary schools in Stockholm country. A questionnaire was sent by e-mail to the 
respondents who were chosen by an independent random selection with the help of a list at 
the web page of the National Agency for education. The percentage of answers, after three 
reminders, were 44.1% (n = 83). 
 

Results and discussion 
Results shows that ”being in nature/outdoor life” was what the schools considered to be most 
important to attain at field-days and this is also what becomes realized by features as being in 
nature and being outdoor. Teachers and headmasters do frame the term of field-days in 
different ways. They have different opinions about the existence of the feature ”outdoor life” 
and this also applies to the feature ”physical education”. Headmasters think that those features 
exist more often than the teachers. When comparing teachers opinion about how it looks like 
in school and how it should look like there was a significant difference within the features 
”elements of competition”, ”integrating school subjects”, ”being in nature”, ”physical 
activity” and ”environment and sustainable development”. Elements of competition do exist 
often on field days and are supposed to take place from other features that the teachers wanted 
more of. The school subject which was and should be most represented at the field days was 
the subject physical education. The PE-teacher is the one who is regarded to have the 
competence and who does most of the planning and organizing around the field days 
Nevertheless teachers think that the planning should be spread more among teachers.  
 
Conclusion 
There seems to be continuity in the transition between the intentions at the transforming arena 
and implementation at the field when it comes to fresh air, nature and outdoor life at the field 
days. However, the teachers respectively headmasters, on the different arenas, does not 
always share the same opinion about how often outdoor life and physical activity do exist on 
the field days.  



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................ 1 

1.1 Introduktion ...................................................................................................................... 1 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.3 Definitioner ...................................................................................................................... 3 

1.4 Forskningsläge ................................................................................................................. 4 

1.5 Teori ................................................................................................................................. 9 

1.6 Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 11 

2 Metod .................................................................................................................................... 12 

2.1 Metodval......................................................................................................................... 12 

2.2 Urval och avgränsningar ................................................................................................ 12 

2.2.1 Genomförande ......................................................................................................... 13 

2.3 Enkätutformning............................................................................................................. 13 

2.3.1 Etiska aspekter ......................................................................................................... 14 

2.4 Bortfallsanalys ................................................................................................................ 14 

2.5 Databearbetning ............................................................................................................. 15 

2.6 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 16 

2.6.1 Reliabilitet ............................................................................................................... 16 

2.6.2 Validitet ................................................................................................................... 16 

3 Resultat ................................................................................................................................. 18 

3.1 Vad vill skolan uppnå med friluftsdagarna? .................................................................. 18 

3.2 Hur ramar skolan in begreppet friluftsdag genom förekomsten av olika inslag? .......... 20 

3.3. Hur ofta vill lärarna att olika inslag ska förekomma på friluftsdagarna samt vilka 

skolämnen som är och bör finnas representerade? ............................................................... 23 

3.4 Hur ser organisationen ut kring friluftsdagarna på skolan enligt lärare och rektorer samt 

hur bör den se ut enligt lärarna? ........................................................................................... 26 

3.5 Vilken kompetens anser lärare och rektorer vara viktig för planering av friluftsdagarna?

 .............................................................................................................................................. 27 

4 Diskussion ............................................................................................................................ 28 

4.1 Frisk luft, natur och friluftsliv ........................................................................................ 28 

4.2 Olika uppfattning om fysisk aktivitet ............................................................................. 29 

4.3 Friluftsdagarna och styrdokument .................................................................................. 30 

4.4 För lite ämnesintegrering och miljö/hållbar utveckling ................................................. 30 



 

 

4.5 Tävlingsmoment är en del av friluftsdagarna ................................................................. 31 

4.7 Den viktiga idrottsläraren ............................................................................................... 32 

4.8 Vad går förlorat utan friluftsdagar? ................................................................................ 33 

4.9 Förekomsten av friluftsdagar ......................................................................................... 34 

4.10 Mellan transformering och realisering ......................................................................... 34 

4.11 Slutdiskussion............................................................................................................... 36 

4.12 Metodkritik ................................................................................................................... 37 

Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 38 

 

Bilaga 1 Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2 Missiv till lärarna 

Bilaga 3 Frågeformulär till lärarna 

Bilaga 4 Missiv till rektorer 

Bilaga 5 Frågeformulär till rektorer 

 

 

 



 

 

Tabell- och figurförteckning 

Tabell 

Tabell 1- Skillnaden på lärarens uppfattning om hur ofta vissa inslag ska förekomma på 

friluftsdagarna och hur ofta de förekommer på deras skolor………………………………....23 

 

Figur 

Figur 1- Lärares och rektorers svar på vad deras skola vill uppnå med friluftsdagarna...........18 

Figur 2- Lärares och rektorers skattning av hur ofta olika inslag förekommer på 

friluftsdagarna på deras skolor………………………………………………………………..20 

Figur 3- Skillnaden mellan lärares och rektorers skattning av hur ofta fysisk aktivitet 

förekommer på deras skolor…………………………………………………………………..21 

 

Figur 4- Skillnaden i lärares och rektorers skattning av hur ofta friluftsliv förekommer i 

friluftsdagarna på deras skolor………………………………………………………………..22 

Figur 5- Skillnaden mellan lärarens uppfattning om vilka tre ämnen som bör vara mest 

representerade på friluftsdagarna (hos lärare vars skolor har ämnesintegrering på 

friluftsdagarna) och vilka tre ämnen som är mest representerade på friluftsdagarna på deras 

skolor……………………………………………………………………………….………....25 

Figur 6- Vem som planerar och/eller organiserar friluftsdagarna på skolan enligt lärare och 

rektorer och vem lärarna tycker bör planera och/eller organisera friluftsdagarna……..……..26



1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Bowling, orientering, Romme Alpin, Skoljoggen, skridskor, paddling, friidrott, museibesök, 

promenad, cykelutflykt, ridning, bygga koja, Skansen, Gröna Lund, fäktning, äventyrsbad, 

Tom Tits, Hammarby-backen, besök på Stockholms slott, fotbollsturnering, bollhallen i 

Södertälje, biobesök, kärna smör och färga garn samt besök på kostymförrådet på Dramaten. 

Allt detta minns vi från vår skolgång. Vad dessa aktiviteter har gemensamt är att de alla har 

varit aktiviteter under friluftsdagar. Vi ställer oss frågan om det är så det ska vara? Som 

blivande lärare i ämnet idrott och hälsa får ordet friluftsdag oss att tänka på utomhusvistelse. 

Hur såg friluftsdagarna ut under din skolgång? 

 

Under studierna på lärarprogrammet vid Gymnastik- och Idrottshögskolan gjorde vi ett 

mindre arbete kring friluftsdagar ur ett historiskt perspektiv. Vi upptäckte att direktiv och 

föreskrifter kring friluftsdagar hade förändrats i både storlek och innehåll genom åren. 

Friluftsdagarna visade sig sakna reglering i dagens styrdokument och detta väckte vårt 

intresse för frågor kring friluftsdagarnas förekomst. 

 

1.2 Bakgrund 

År 1920 infördes så kallade idrottsdagar i skolan1, vilka då uppkom för att eleverna skulle få 

en bättre balans mellan de teoretiska och praktiska ämnena i skolan. Det ansågs vara 

nödvändigt för att eleverna skulle få frisk luft och en återhämtningsperiod från läsämnena.2 

Idrottsdagen bytte namn redan på 1930-talet till friluftsdag.3 Ända sedan denna tid har 

friluftsdagar varit en del av skolan. På 1940-talet fanns det flera olika anvisningar/direktiv om 

hur friluftsdagarna skulle anordnas och vad de skulle innehålla. Det skulle anordnas 8-12 

stycken friluftsdagar per läsår där läraren fick bestämma om det skulle vara en heldag eller 

halvdag.4 Antalet friluftsdagar har sedan minskat med tiden. I Lgr 80 skulle det vara 4-8 st. 

                                                 
1 Börje Tolgfors, ”Friluftsverksamheten: Idrottsdagarnas tillkomst och utveckling till friluftsdagar”, Tidskrift i 
gymnastik och idrott, 7 (1987), s. 32. 
2 Ibid. s. 40. 
3 Pia Lundqvist Wanneberg, Kroppens medborgarfostran- kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-
1962, (Stockholm: Stockholm universitet, 2004), s.92. 
4 Skolöverstyrelsen, Anvisningar för folkskolornas friluftsdagar (Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen, 1942), 
s.10. 
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friluftsdagar per läsår.5 När Lpo 94 kom hade friluftsdagarna försvunnit ur läroplanen och 

istället gavs friluftslivet större vikt i ämnet idrott och hälsa.6  

 

Idag är det rektorns ansvar att reglera om friluftsverksamheten ska existera på skolan eller 

inte. I grundskoleförordningen står det följande i kapitel 2 § 5: ”I grundskolan skall i den 

omfattning som rektorn bestämmer anordnas friluftsverksamhet som bedrivs under en lärares 

ledning”7. Det blir då intressant att ställa sig frågan om friluftsverksamheten per automatik 

innebär detsamma som friluftsdagar samt vem/vilka som ska planera och organisera dessa 

dagar.  

 

I ett telefonsamtal tillfrågades Skolverket vem som kunde svara på frågor om friluftsdagar. 

Svaret blev att de inte fick eller kunde uttala sig om friluftsdagar, eftersom det är 

huvudmannens ansvar, dvs. kommunen och den enskilda skolan.8 När Skolverket svarar på 

frågor om friluftsdagar, hänvisar de bland annat till lagstiftningen, som citerats ovan. 

 

Jan-Eric Ekberg och Bodil Erbeth skriver att trots att man tagit bort friluftsdagarna i samband 

med införandet av Lpo94, är intentionerna att man ska tematisera verksamheter där det 

”idrottsliga” inslaget är en del av helheten. De menar vidare att man i undervisning i 

naturmiljö ska koppla ämnet till aktivitet som exempelvis orientering.9 Betyder detta att 

friluftsdagen, i dagens mening, ska innehålla idrottsliga inslag? 

 

Rektorn har också ett ansvar att eleverna ska få möjlighet till undervisning som är 

ämnesintegrerade, för att ge dem större kunskap i de olika ämnena.10 Kan friluftsdagar likaväl 

som temadagar etc. vara ett sätt att uppnå denna ämnesintegrering?  

 

I tidningen Skolvärlden, Lärarnas Riksförbunds medlemstidning, gjordes ett reportage i juni 

2009 med Svenska idrottslärarföreningens ordförande Maria Mattson. Hon säger att man har 

sett att friluftsdagarna får allt lägre prioritet i skolan. Friluftsdagarna blir allt oftare 
                                                 
5 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan Lgr 80 (Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1981), s. 4. 
6 Håkan Larson & Karin Redelius (red.), Mellan nytta och nöje, Bilder av ämnet idrott och hälsa,(Stockholm: 
Idrottshögskolan i Stockholm, 2004), s.179. 
7 Utbildningsdepartementet, Grundskoleförordning (1994:1194), 2008. 
8 Telefonintervju, 24/10 – 09 med Skolverkets upplysningstjänst. 
9 Jan-Eric Ekberg & Bodil Erberth, Fysisk bildning – om ämnet Idrott och Hälsa (Lund: Studentlitteratur, 2000), 
s.176. 
10 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94,  2006, s. 
21. 

2 

 



aktivitetsdagar som helt och hållet kan ägnas åt idrottsgrenar. Hon menar att det är oklart 

vilken roll friluftsdagarna bör spela idag. Inga styrdokument reglerar friluftsdagarnas innehåll. 

För att kursmål kring friluftsliv ska kunna uppnås inom ämnet idrott och hälsa så bör 

idrottslärarna få tid att planera friluftsdagar. Idag ligger ansvaret på arbetslaget. Maria 

Mattson konstaterar att friluftsliv bör läras ut av kompetent personal och att idrottsläraren ska 

garanteras tid i sin tjänst för att planera och genomföra friluftsdagar.11  

 

”Organiserade friluftsdagar kan vara ett bra sätt att komplettera idrottsämnet och skapa ett 

bättre framtida intresse för idrott, motion och friluftsliv. När det gäller vissa aktiviteter, som 

kräver längre resor och längre tid att lära sig, är kanske friluftsdagar också det enda 

alternativet som gäller.”12  

 

Friluftsdagarnas existens kan också ses från ett utomhuspedagogiskt perspektiv. 

Utomhuspedagogik är ett område som Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski studerat. 

De hävdar att det finns ett viktigt värde i utomhusmiljön som lärmiljö för våra barn och 

ungdomar. Utomhuspedagogik som metod skapar inlärning genom upplevelser, eftersom den 

är tematisk och ämnesöverskridande till sin natur. Utomhuspedagogiken kan därför användas 

som ett redskap och metod för att förverkliga läroplanens intentioner. Dahlgren och 

Szczepanski menar att lärandet i skola förekommer mest genom så kallad ”boklig kunskap”, 

och att förstahandsupplevelsen inte förekommer i någon större utsträckning. Genom att 

tillämpa utomhuspedagogik kan man förena olika kunskaper bl.a. genom att fokusera på den 

handlingsinriktade praktiska kunskapen och ett problembaserat lärande.13 

 

1.3 Definitioner 

I vårt arbetet kommer vi att använda oss av följande definitioner: 

Friluftsverksamhet Begreppet friluftsverksamhet innefattar all undervisning som sker i 

utomhusmiljö. Friluftsverksamhet kan ingå i alla skolämnen och 

utgöra en del av ordinarie undervisning eller ske i ämnesintegrerad 

form. En form av friluftsverksamhet kan vara friluftsdagar. Ett 

                                                 
11 Linda Kling, Mer resurser behövs för bättre friluftsdagar,  2009-06-11. 
12 Riksidrottsförbundet, Idrotten i grundskolan-  Rapport från Riksidrottsförbundet om idrottsutbudet vid 
millennieskiftet, Maj 2000, (Farsta: Rikidrottsförbundet (2000), s.15. 
13 Lars Owe Dahlgren & Anders Szczepanski, Utomhuspedagogik: Boklig bildning och sinnlig erfarenhet, 
(Lindköping: Lindköpings universitet, 1999). 
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innehåll i friluftsverksamheten kan vara friluftsliv, men också 

idrottsaktiviteter som turneringar, lopp och friidrottstävlingar.  

 

Friluftsliv Vi använder Friluftsgruppens definition som lyder "vistelse och 

fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling".14 

  Friluftsliv ser vi som både ett kunskapsområde och metod. 

Friluftsliv kan alltså utgöra ett innehåll i friluftsdagar och 

friluftsverksamhet för att uppnå vissa kunskapsmål. Friluftsliv kan 

också utgöra målet för friluftsdagarna och friluftsverksamheten.  

 

Utomhuspedagogik Vi använder Nationalencyklopedins definition som lyder: 

”Pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. [---] 

Den bygger på en växelverkan mellan autentiska upplevelser och 

textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form av tolkning, 

vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven 

vistas större delen av undervisningstiden.”15 

 

1.4 Forskningsläge 

Begreppet friluftsdag berör flera närliggande områden: friluftsliv, friluftsverksamhet och 

utomhuspedagogik. Definitionen av friluftsdag blir därför central i studien liksom begreppets 

förhållande till friluftsliv och friluftsverksamhet. Vi har genom vår litteraturgenomgång funnit 

fyra perspektiv som friluftsdagar kan studeras från. Dessa är friluftsdagars syfte/kunskapsmål, 

friluftsdagarna som metod/redskap, bestämmelser/organisationen kring friluftsdagar och 

friluftsdagarnas innehåll/form. Perspektiven har inte alltid varit möjliga att särskilja och 

samtliga återfinns därför mer eller mindre blandade i forskningsläget. Eftersom 

friluftsverksamhet, friluftsliv och utomhuspedagogik berör närliggande områden så har vi 

tagit med dessa båda begrepp vid urvalet av forskningsstudier. Detta för att bättre komma åt 

kärnan i just begreppet friluftsdag. En avgränsning har varit kravet på vetenskapligt granskade 

artiklar i databaserna.  

                                                 
14 Friluftsgruppen, Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer (Ds 1999:78), 1999-12, s.9. 
15 Nationalencyklopedin, Utomhuspedagogik,  2009-09-28. 
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En studie från USA år 2009 vid namnet Environmental education in the schoolyard: Learning 

styles and gender undersökte hur bra utomhusaktiviteter var för undervisning i 

miljövetenskap samt hur flickor respektive pojkar i grundskolan gynnades av det. Studien 

omfattade 109 elever i åk 4 och 5. En jämförelse gjordes mellan dels flickor och pojkar, dels 

mellan elever som fick undervisning genom utomhusaktivitet och elever som fick 

undervisning i klassrummet. I jämförelsen tog man hänsyn till variablerna kunskap, attityder, 

beteende och trygghet. Resultatet visade en signifikant skillnad mellan pojkgruppen som fick 

sin undervisning genom utomhusaktiviteter och pojkgruppen som fick undervisning i 

klassummet. Detta gällde deras attityder och beteenden i relation till ämnet miljövetenskap. 

Enligt studien tycks pojkar gynnas av ”verkliga” och handlingsorienterade aktiviteter. Genom 

att introducera fler aktiva inlärningsmiljöer i grundskolans läroplan så skulle detta kunna 

främja inlärning och öka möjligheterna till ett undervisningssätt som också tilltalar pojkar 

eftersom klassrumsklimatet främst gynnar flickor.16 

 

Även barns fysiska aktivitet har varit föremål för studier i samband med utomhuspedagogik. 

En studie av Mygind från år 2007 undersökte barns aktivitet vid utomhusundervisning 

respektive ”traditionell” inomhusundervisning. Undersökningen gjordes med hjälp av 

accelerometrar på elever som var 9-10 år gamla. Resultatet visade på en signifikant skillnad 

mellan inomhus- respektive utomhuspedagogik. Vid utomhuspedagogiken var eleverna 

betydligt mer aktiva än inomhus.17 

 

Lärares uppfattning om betydelsen av erfarenhet, upplevd kompetens och behov av resurser 

för att genomföra friluftslivsaktiviteter har undersökts i en studie av D.A. Simmons och C. 

Young. De valde slumpvis ut lärare i Chicago som fick svara på ett frågeformulär om deras 

perspektiv på hinder respektive fördelar att ordna med naturupplevelser för studenterna, vilka 

resurser de önskar för att kunna göra sådana aktiviteter samt vilka erfarenheter lärarna hade i 

form av naturupplevelser. Vidare undersökte man tätortslärares uppfattning av behovet av 

naturupplevelser. De fyra resurser som lärarna önskade sig mest av för att kunna ta ut sina 

elever i naturen var: stöd och information, att kunna erbjuda naturupplevelser samt bekväma 

                                                 
16 Sara J. Carrier, “Environmental education in the schoolyard: Learning styles and gender”, Journal of 
Environmental Education, 40 (2009:3), s.2-12. 
17 Erik Mygind, “A comparison between children’s physical activity levels at school and learning in an outdoor 
environment”, Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 7, (2007: Dec), s.161–176. 
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utflykter och parklika miljöer. De kom även fram till att lärare som inte var vana att vara ute i 

naturen kände sig osäkra på att ta ut klasser i naturen, speciellt om klassen i sig var stökig. 

Därför önskade lärarna att få stöd eller en kunnig person med sig när de skulle ta ut eleverna i 

naturen för naturupplevelse.18 

 

Friluftsdagar som metod kan liknas vid utomhusundervisning eller utomhuspedagogik. 

Friluftsdagar som form kan istället liknas vid temadagar och projektdagar. Professor Stephen 

J. Virgilio sammanfattar i artikeln Promoting healthy lifestyles with schoolwide events studier 

av friluftsdagar som projekt. Han skriver om fördelarna med skolövergripande evenemang 

och ger tips på sådana. Skolövergripande evenemang, temadagar eller liknande skapar 

möjligheter till fysisk aktivitet. Det kan utgöra ett bra tillfälle att engagera både kommunen 

och hemmet. Att bemöta problematiken kring barns inaktivitet görs på bästa sätt genom att 

involvera flera parter. Skolövergripande verksamhet främjar hälsosam livsstil hos eleverna 

och skapar möjlighet till ämnesintegrering.19 

 
Abdul M.Al-Abdi har skrivit avhandlingen Friluftsverksamhet i gymnasieskolan. Den är 

baserad på två studier där den första är från 1984 och handlar om friluftsverksamheten i 

innerstadens gymnasieskolor. Den andra studien är från 1990 och handlar om 

friluftsverksamheten i landsortskolor. I sin sammanfattning jämför han resultaten i sina två 

studier. I studierna tar Al-Abdi reda på hur friluftsverksamheten ser ut i förhållande till 

samhällets givna intentioner för friluftsverksamhet i gymnasieskolor. Han tittar på mål kring 

friluftsverksamheten, ramar och hinder samt verksamheten i dess verklighet. I Al-Abdis 

studier definieras friluftsverksamheten som att skolans dagliga rutinmässiga arbete ersätts 

med skilda aktiviteter i samband med naturvistelse i fria luften under 4-8 dagar per läsår. Al-

Abdi skriver att friluftsverksamheten över tid har genomgått ändringar gällande karaktär, 

innehåll och benämningar. Förändringen har varit både kvalitativ och kvantitativ.20 Det bör 

poängteras att studierna är gjorda under tiden då Lgr 80 var gällande.  

 

Bland målen för friluftsverksamheten fann Al-Abdi 1/aktiv rekreation (det fysiska målet), 

2/naturupplevelsen (det psykologiska målet), 3/samvaro (det sociala målet) samt 4/miljö och 

                                                 
18 Deborah A. Simmons & Charlotte Young, ”Perceived resource needs for providing nature experiences: Urban 
teachers´ perspectives”, Environmental Education and Information, 35, (1993), s.95-106. 
19 Stephen J. Virgilio, “Promoting Healthy Lifestyles with Schoolwide Events”, Teaching Elementary Physical 
Education, 9 (1998:1), s.5-8. 
20 Abdul-M.Al-Abdi, Friluftsverksamheten i gymnasieskolan, (Stockholm: Svenska kommunförbundet, 1992). 
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natur (det ekologiska målet). De bägge studierna visade sammanfattningsvis att 

friluftsverksamheten inte uppfyllde de intentioner/mål elever, lärare och andra på skolan 

trodde gällde för verksamheten. Framförallt var det det ekologiska och psykologiska målet 

som brast. Skälen till detta var enligt Al-Abdi att friluftsverksamheten i innerstadsskolor mest 

bedrivs inomhus och naturupplevelsen därför blir lidande. Andra skäl var bristande ekonomi, 

små tidsramar, transportproblematik, ogynnsamma väder- och klimatförhållanden, få 

vakthavande lärare och ett svagt samarbete med idrottsföreningar och klubbar.21  

 

Al-Abdi diskuterar sitt resultat och ger förslag på förändringar av mål för 

friluftsverksamheten. Han anser att betoningen borde ligga på den ekologiska och 

psykologiska aspekten. De andra målen kan lättare kompenseras i andra ämnen. 

Friluftsverksamheten borde få rimliga anslag och idrottslärarens dubbla åligganden borde 

ändras. Om dessa ändringar inte skulle gå att ordna så ifrågasatte Al-Abdi om 

friluftsverksamheten överhuvudtaget behövdes i framtiden.22  

 

När Lpo94 infördes togs regleringen om friluftsdagar bort. Istället fokuserades betydelsen av 

friluftslivet i ämnet idrott och hälsa. Sedan avregleringen har friluftsverksamheten minskat i 

skolan.23 Trots avsaknaden av reglering om friluftsdagar efter införande av Lpo94 så visar 

senare studier att friluftsdagarna förekommer. Riksidrottsförbundet (RF) gjorde år 2000 en 

undersökning av ämnet idrott och hälsa samt förekomsten av friluftsdagar. RF skickade ut 

postenkäter till grundskolans alla stadier, 251 skolor deltog, samtliga län var representerade. 

Resultatet visade att antalet heldagsfriluftsdagar ligger i genomsnitt på 3 dagar per läsår, men 

antalet varierade mellan 1 och 8 dagar per år. Samma siffror gällde för halvdagar. I allmänhet 

hade skolor i glesbygd och skolor med närhet till naturområde fler friluftsdagar än skolor i 

storstäder, där närheten till naturområden varierade.  

 

Riksidrottsförbundets undersökning visar att friluftsdagarna berör allt mindre av tiden för 

ämnet idrott och hälsa. Tiden tas från alla ämnen, t ex om friluftsdagen är på en onsdag och 

läraren har lektion den dagen så försvinner den timmen. Det gör även att idrottslärarens 

inblandning i friluftsdagarna minskar och att andra lärare får ta mer ansvar över 

friluftsdagarna. Riksidrottsförbundet menar att den ekonomiska hotbilden av friluftsdagarna 

                                                 
21 Abdul-M.Al-Abdi (1992). 
22 Ibid. 
23 Stephan Svenning, Rapport om “Friluftsverksamheten i skolan”, (Stockholm: Skolverket, 2000). 
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syns tydligt, men trots detta finns begreppet friluftsdag kvar i de flesta grundskolor.24 I 

motsats till Riksidrottsförbundets resultat visar Al-Abdis avhandling att under tiden för Lgr 80 

skötte idrottslärarna i innerstadsskolorna planeringen av friluftsdagarna själva. Andra lärare 

medverkade som vakter och funktionärer. Samverkan med andra ämneslärare existerade 

knappt. Al-Abdi menade att samarbete mellan olika kategorier av lärare är värdefullt och 

nödvändigt för att göra ett meningsfullt friluftsliv möjligt.25 

 

I mitten av 1990-talet skrev Stephan Svenning på uppdrag av Skolverket en rapport om 

Friluftsverksamheten i skolan. I denna pekar han på ett dilemma kring begreppet 

friluftsverksamhet och vad som ingår i begreppet. 26 Han lyfter bland annat fram det som 

Marie Sundberg och Johan Öhman skriver i antologin Friluftshistoria. Förr räknade man alla 

aktiviteter som skedde utomhus till friluftsverksamhet. Friluftsdagar användes också för att 

genomföra tävlingar exempelvis i friidrott och bollspel.27 Svenning menar att 

definitionsförvirringen gör att också inomhusaktiviteter kan utgöra en del av 

friluftsverksamheten.28 Svenning tar också upp resultat ur ett specialarbete från 1993. Det 

visar att de största delarna av friluftslivsundervisningen sker på friluftsdagarna. Resultaten 

visar också att lärarna har svarat med aktiviteter som hör hemma inom friluftsverksamhet när 

frågorna egentligen gällde friluftsliv. Fotboll och friidrott kunde till exempel vara friluftsliv 

under friluftsdagar. Detta kan tolkas att man uppfyller mål för friluftsliv men att det i själva 

verket är mål som är relaterade till friluftsverksamhet dit t.ex. friidrott och fotboll ibland 

räknas.29 Definitionsdilemmat gör att skolor ger intryck av att ha omfattande 

friluftsverksamhet, men utifrån innehållet kan denna verksamhet vara i total avsaknad av 

friluftsliv.30  

 

I en studie av Erik Backman undersöker han bland annat vilka olika friluftsaktiviteter som 

eleverna i år 9 har provat på genom skolan. Det visade sig att aktiviteter som kan förknippas 

                                                 
24 Riksidrottsförbundet. 
25 Abdul-M.Al-Abdi, Friluftsverksamheten i innerstadens gymnasieskolor: en undersökning av hur 
friluftsverksamhetens mål förverkligas i gymnasieskolan i Stockholms innerstad, (diss. Linköping: Pedagogiska 
institutionen, 1984). 
26 Svenning. 
27 Marie Sundberg & Johan Öhman, ”Hälsa och livskvalitet”, i Friluftshistoria, Klas Sandell & Sverker Sörlin 
(Stockholm: Carlssons, 2000). 
28 Svenning. 
29 Joakim Bergström & Markus Eriksson, Varför friluftsliv? – en kartläggning av Stockholms läns 
högstadieskolors friluftsliv, Specialarbete vid idrottslärarlinjen 1990 –1993 på Idrottshögskolan i Stockholm, 
1993:20 (Stockholm: Idrottshögskolan, 1993), s. 1, 30. 
30 Svenning.  
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både med en idrottsgren och med friluftsaktivitet (orientering, skridskor, slalom) är vanligare 

än de aktiviteter som endast är förknippat med friluftsliv (långfärdsskridskor, paddling, 

friluftsteknik).31  

 

Sammanfattningsvis vet vi att friluftsdagar förekommer idag trots ringa direktiv om huruvida 

de ska finnas eller ej. För att skapa ändamålsenlig utomhusundervisning, vare sig målet är 

fysisk aktivitet eller något annat, så visar forskning att lärare har behov av erfarenhet och 

resurser. Vi vet också vad syftet med friluftsverksamheten var under tiden då Lgr 80 var 

gällande. Men vi vet däremot inte vad syftet är med de friluftsdagar som förekommer idag 

eftersom friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa är tänkt att kompensera för 

friluftsverksamhetens mål. Vi vet inte heller hur ansvaret fördelas inom friluftsdagarna. 

Dessutom saknas en definition som ramar in begreppet friluftsdag. Mot bakgrund av detta har 

vi formulerat syftet och frågeställningarna för denna studie. 

 

1.5 Teori 

För att kunna tolka studiens resultat har vi inspirerats av läroplansteorin och Göran Lindes 

modell som består av tre olika arenor som används för att analysera hur ett ämnes kursplan 

tolkas och omformuleras på olika nivåer. De olika arenorna som Linde använder är 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Linde benämner dem 

som arbetar på de olika arenorna som aktörer. Arbetet med och omtolkningen av läro- och 

kursplaner sker på flera nivåer där bland annat statliga styrdokument, kommunala skolplaner 

och lokala kursplaner har betydelse för konkretiseringsprocessen.32  

 

Formuleringsarenan är den arena där läroplanen formuleras. I Sverige är det staten 

(Riksdagen, Regeringen, Skolverket) som har ansvaret att formulera läroplanen. Här avgörs 

vad som ska stå i läroplanen.33 Dokumentet skall användas av alla skolor i Sverige och då är 

det, som Linde skriver, viktigt att det är ”[…] överenskomna riktlinjer för en önskad 

                                                 
31 Erik Backman, Är det inne att vara ute? – en studie av friluftsaktiviteter bland ungdomar, dec. 2004 (Rapport 
3 i serien Skola- Idrott- Hälsa (2004)). 
32 Göran Linde, Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 
119. 
33 Ibid. s. 62, 103. 
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utveckling.”34 Det som står i läroplanen är en önskad utveckling av att givet innehåll och en 

av många faktorer som styr undervisningsinnehållet. 

 

Transformeringsarenan är arenan under formuleringsarenan. Här tolkas och konkretiseras 

kursplanens kunskapsmål och kunskapskriterier. Tillägg och fråndrag görs från det 

ursprungliga dokumentet.35 På denna arena finns det olika aktörer som påverkar tolkning och 

omformulering av de givna målen och ämnesinnehållet. Aktörerna på denna arena kan vara 

Utbildningsförvaltningen i kommunen, huvudmannen på skolan eller läraren. Linde menar att 

läraren är huvudaktören på denna arena, men anser att skolledarna har en mer betydelsefull 

roll för den pedagogiska ledningen och att denna blir alltmer betydelsefull på 

transformeringsarenan.36 

 

Lärarna är en av aktörerna i realiseringsarenan. Realiseringsarenan är där ”[…] själva 

verkställandet av undervisningen behandlas. Verkställandet består av lärarnas 

lektionshållande och elevernas verksamhet under lektionerna.”37 På denna arena realiseras 

formulerings- och transformeringsarenans dokument. Lärarna och eleverna har en huvudroll 

på denna arena, där kommunikationen och aktiviteten i klassrummet har en central roll.38 

 

Personerna som arbetar på en viss nivå kan ha en arbetsuppgift som gör att personen 

samverkar över fler än en arena. ”Statliga aktörer” arbetar inte enbart på formuleringsarenan 

utan även på de lägre arenorna som transformeringsarenan genom olika inspektioner, 

utvärderingar, fortbildningar m.m. Detta gäller även andra aktörer. Lärarna har visst 

inflytande på alla plan.  På formuleringsarenan är detta begränsat och sker genom att 

medlemmar i facket är delaktiga i läroplansutredningar m.m. På transformeringsarenan deltar 

lärarna genom att tolka läroplan och kursplan samt på realiseringsarenan genom att 

förverkliga det som står i de olika dokumenten.39 

 

Resultatet i denna studie kommer att analyseras utifrån Lindes modell, där rektorers syn och 

lärares syn på friluftsdagarna kommer att analyseras med hjälp av transformeringsarenan och 

                                                 
34 Linde, s.48. 
35 Ibid. s.65. 
36 Ibid. s.56. 
37 Ibid. s.65. 
38 Ibid. s. 65. 
39 Ibid. s. 56-57. 
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realiseringsarenan. Arenor kommer att behandlas genom att undersöka hur svaren inom de 

olika arenorna relaterar till varandra. I vår studie utgår vi ifrån att rektorer främst företräder 

aktörer på transformeringsarenan, då dessa ansvarar för att friluftsverksamheten genomförs 

och vidare ses lärarna som representanter/aktörer på realiseringsarenan.  

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att jämföra lärares och rektorers syn på friluftsdagar avseende 

mål, innehåll och organisation.  

 

De mer preciserade frågeställningarna var: 

 

• Vad vill skolan uppnå med friluftsdagarna? 

• Hur ramar skolan in begreppet friluftsdag genom förekomsten av olika inslag? 

• Hur ofta vill lärarna att olika inslag ska förekomma på friluftsdagarna samt vilka 

skolämnen är och bör finnas representerade? 

• Hur ser organisationen ut kring friluftsdagarna på skolan enligt lärare och rektorer 

samt hur bör den se ut enligt lärarna? 

• Vilken kompetens anser lärare och rektorer vara viktig för planeringen 

friluftsdagarna? 

 
Resultatet har tolkats utifrån en läroplansteoretisk modell 
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2 Metod 

2.1 Metodval 

Metoden som valdes för att samla in empirin till denna studie var en enkätundersökning som 

utformades i två versioner till de två målgrupperna; ämneslärare och rektorer. Enkäten 

utformades som en kvantitativ enkät med kvalitativa inslag. Skälet till detta var studiens syfte 

och frågeställningar, där ett större svarsunderlag var att föredra. 

 

2.2 Urval och avgränsningar 

Studiens population bestod av 147 ämneslärare (75 svensklärare, 71 idrottslärare och en lärare 

i båda ämnena) och 71 rektorer från högstadieskolor i Stockholms län.  

 

De deltagande individerna valdes ut genom ett obundet slumpmässigt urval. 557 kommunala 

grundskolor fanns med i Skolverkets förteckning över Stockholms län. 74 skolor (13,3%) fick 

representera lärarna och 71 skolor (12,7%) fick representera rektorerna. Genom ett stratifierat 

urval valdes en svensk- och en idrottslärare ut på var sjunde skola och en rektor på var åttonde 

skola. En lottning avgjorde siffran 1 som startnummer i Skolverkets förteckning. Då vi inte 

kunde få tag i en förteckning över endast högstadieskolor i Stockholms län och arbetet med 

att sortera alla grundskolor i låg- och högstadieskolor skulle bli för omfattande valde vi att 

systematiskt välja nästkommande skola i förteckningen om den först slumpade skolan var en 

lågstadieskola.  

 

Enkäten skickades till två lärare per skola, till en svensklärare samt till en idrottslärare. Vi 

valde ämnet idrott och hälsa eftersom vi utbildar oss till lärare i idrott och hälsa men även för 

att läraren i idrott och hälsa tidigare var den som hade ansvar för friluftsdagarna. 

Svenskläraren valdes för att få en annan uppfattning om friluftsdagarna från en lärare som 

undervisar i ett annat ämne. I resultatredovisningen har svensk- och idrottslärarna slagits ihop 

och benämns lärare. Motivet till att vända oss till högstadieskolornas rektorer och lärare beror 

på att vi som studenter går en utbildning som är inriktad mot de äldre åldrarna i skolan, det 

vill säga högstadiet eller gymnasiet. Stockholms län valdes därför att det innefattar både 

innerstadskolor samt landbygdsskolor, och därmed omfattar länets olika förhållanden såsom 

miljö m.m.  
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2.2.1 Genomförande 

Eftersom enkäten skulle skickas elektroniskt var vi intresserade av deltagarnas e-postadresser. 

I första hand uppsöktes dessa på skolans hemsida. I de fall det fanns flera idrotts- respektive 

svensklärare valdes konsekvent den första (överst på sidan) påträffade läraren. I flera fall 

fanns inte e-postadresser åtkomliga på skolans hemsida och vi ringde då till skolans 

expedition och frågade, i den mån det var möjligt, om e-postdress till den första idrotts- och 

svenskläraren som fanns i deras listor/förteckningar. I några av fallen tackade expeditionen 

nej och sa att de inte ville medverka, eller att de inte fick lämna ut adresserna till lärarna.  

 

Efter första enkätutskicket upptäcktes att fem frågor hade fallit bort i webbenkäten till 

rektorerna. Problemets orsak analyserades tillsammans med IT-pedagog men utan vidare 

framgång. Inför första påminnelsen hade felet rättats till så att de rektorer som ännu inte hade 

svarat fick en fullständig enkät. De rektorer som däremot hade svarat fick en ny enkät med 

kompletterande frågor i vilken vi bad om ursäkt för det krångel som uppstod.  

 

Respondenterna fick två och en halv vecka på sig att svara på enkäten. Under denna period 

skickades påminnelser vid tre tillfällen per e-post. Innan varje påminnelseutskick prickade vi 

av inkomna svar så respondenter inte skulle bli påminda i onödan.  

 

2.3 Enkätutformning 

För enkätutformningen användes programmet Google Docs, som gör det enkelt att omvandla 

enkätsvaren till data. Två separata enkäter gjordes för lärarna respektive rektorerna. Frågorna 

formulerades utifrån syftet, frågeställningen och tidigare forskning. Båda enkäterna hade tre 

bakgrundsfrågor samt frågor om friluftsdagar på den egna skolan. Lärarenkäten hade 

ytterligare frågor om hur man önskar att arbetet kring friluftsdagar bör se ut på skolan.  

 

Enkäten bestod av frågor som var både öppna och slutna. Det förekom också frågor där 

respondenterna skulle skatta eller välja ett eller flera svarsalternativ. Lärarenkäten hade 13 

frågor (förutom bakgrundsfrågorna) och rektorsenkäten hade 10 frågor (förutom 

bakgrundsfrågorna). Se bilaga 3 och 5 för närmare information. Vi valde att inte ställa frågan 
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om friluftsdagar ska finnas på skolan till rektorer. Detta eftersom vi antog att deras åsikt 

besvarats om de svarade att friluftsdagar förekommer på deras skola. 

 

Innan enkäten sändes ut genomfördes en pilotstudie med två idrottslärare som var bekanta till 

oss. 

 

2.3.1 Etiska aspekter 

Under arbetets gång har vi tagit hänsyn till olika etiska aspekter inför undersökningens 

genomförande. I missivet till enkäterna framgår det tydligt för vilket ändamål studien görs, att 

all information behandlas konfidentiellt och att respondenterna kan avböja att medverka i 

undersökningen. Om respondenterna fick några problem eller hade frågor gällande enkäten 

var de välkomna att kontakta oss. Vi uppskattade att det skulle ta ca.10 minuter att fylla i 

enkäten och noterade detta i missivet. 

 

2.4 Bortfallsanalys 

Den ursprungliga populationen för studien bestod av 147 lärare och 71 rektorer, totalt 218 

individer. Enkäten skickades därefter ut till totalt 188 personer. Rektorsenkäterna skickades 

till 67 rektorer och lärarenkäten skickades till 60 svensklärare och 59 idrottslärare samt två 

lärare i båda ämnena. Anledningarna till att vi inte nådde ut till hela vår population av lärare 

var fel adressangivelser på skolornas hemsidor, vissa skolor inte ville medverka i 

enkätundersökningen och vissa skolor inte gick att nå trots att vi ringde vid ett flertal 

tillfällen. Anledningen till att vi inte kom i kontakt med alla rektorer i den totala populationen 

var dels att några e-postadresser var felaktiga trots att vi ringde för att få den rättad och dels 

för att några rektorer inte var anträffbara. 

 

När enkäterna var insamlade och bearbetade var bortfallet 55,9 procent (n=105) av 188 

personer. I lärargruppen var det ett bortfall på 50,4 procent (n=60) och i rektorsgruppen var 

bortfallet 67,2 procent (n=45). Orsaken till att svarsfrekvensen var låg kan bero på att 

enkäterna skickades via e-post. Det är enkelt att trycka på ”radera” så enkäten försvinner eller 

att respondenterna glömmer att svara på enkäten eftersom de möjligen har många brev i 

inkorgen. Respondenterna kan ha uppfattat svarstiden som kort och inte hunnit svara. Tre 

påminnelser skickades ut.  
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Det var ett internt bortfall på flera av enkätfrågorna. Bortfallet var särskilt stort på frågan om 

vilka ämnen som var de mest representerade på friluftsdagarna enligt lärare och rektorer. Där 

var det ett bortfall på 31,2 procent (n=26). Det är rimligt att kunna anta att de som inte hade 

ämnesintegrering på skolan helt enkelt inte svarat på frågan eftersom det inte fanns 

svarsalternativ att kryssa i om det inte förekom ämnesintegrering på friluftsdagarna.  

 

På nedanstående öppna frågor fanns ett internt bortfall som kommenteras. På frågan om vad 

som bidragit till respondenternas uppfattning om vad skolan ville uppnå med friluftsdagarna 

var bortfallet 30,9 procent (n=25). På frågan om vad skolan förlorar om inte friluftsdagarna 

fanns var bortfallet 24,1 procent (n=20), och för frågan om vilken kompetens lärare och 

rektorer tycker är den viktigaste för att kunna planera en friluftsdag var bortfallet 21,7 procent 

(n=18). Vidare fanns ett bortfall med 19,2 procent (n=16) på frågan om vad skolan vill uppnå 

med friluftsdagarna. Förklaringen till bortfallet på de öppna frågorna, är troligen att 

respondenterna inte givit sig tid till att besvara dessa, eftersom svaren kräver viss eftertanke 

och egna formulerade svar. Vi tror inte att det kan ha uppstått svårigheter i att tolka frågorna. 

 

Det fel som uppstod vid första utskicket av rektorsenkäten har bidragit, dock i mindre 

utsträckning, till internt bortfall på vissa frågor eftersom enkäten med de kompletterade 

frågorna inte besvarades av lika många rektorer som vid första utskicket. 

 

2.5 Databearbetning 

Våra mätvariabler har varit kvalitativa och består av både nominaldata och ordinaldata. För att 

sammanställa resultatet användes SPSS, där Mann- Whitney U och Chi 2 test användes för att 

jämföra resultaten mot varandra. Resultatet redovisas genom diagram och tabeller i 

resultatdelen. Signifikansen fastställdes till p<0,05 (enstjärnig signifikans) och p<0,01 

(tvåstjärnig signifikans). 
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2.6 Tillförlitlighet 

2.6.1 Reliabilitet 

Innan enkäterna skickades ut till respondenterna gjordes en mindre pilotstudie för att 

kontrollera om frågorna var lättbegripliga och relevanta. Frågan om vad som hade bidragit till 

uppfattningen om vad som ska uppnås på friluftsdagarna på skolan visade sig ha haft stort 

tolkningsutrymme. Denna fråga hade kunnat formuleras bättre. Enkäten innehöll flera öppna 

frågor som bättre, än slutna frågor, fångar in respondenternas syn på friluftsdagar. Öppna 

frågor har gett oss flera kategorier av svar som vi inte hade kunnat föreställa oss innan. Vid 

öppna frågor blir olika synvinklar på ämnet i fråga synbara och respondenten kan ges 

möjlighet att skriva vad de verkligen tycker. Tillvägagångssättet i studien har beskrivits 

systematiskt och noggrant vilket innebär att studien skulle kunna reproduceras. 

 

2.6.2 Validitet 

Studien har inletts med en problembeskrivning och vårt syfte med studien. Vår avsikt var att 

studiens resultat skulle kunna bidra till lärares och rektorers syn på friluftsdagar. Via anser att 

vi kan uttala oss om lärare och rektorer i Stockholms län generellt eftersom vi gjort ett 

slumpmässigt urval av vår population i studien. Innehållsvaliditeten i studien kan brister på 

grund av att enkäten saknade definition av friluftsdagar. Det är möjligt att vissa respondenter 

likställde friluftsdagar med idrottsdagar medan andra inte gjorde det, vilket innebär att det 

finns en osäkerhet i att uttala sig om det undersökta problemområdet i termer av friluftsdagar. 

Trots ett förhållandevis litet svarsunderlag i studien så förekommer signifikans i resultaten 

och dessa svar tyder på säkra samband. Däremot kan svaren utan signifikans endast ses som 

trender i denna studies population och möjligen ger de en fingervisning om att synen på 

friluftsdagar också förefaller lika över hela Stockholms län. Detta är dock något som behöver 

vidare undersökning.   

 

Vi anser att mätmetoden varit bra för vår studie men bör ha kompletterats med ett par 

intervjuer för att få bättre klarhet i de öppna frågorna (se vidare under Metodkritik s.37). 

Studien har besvarat vårt syfte men det bör poängteras att synen på friluftsdagarna är endast 

undersökt utifrån de några valda aspekter. Andra aspekter som kan ingå i ”synen på 

friluftsdagar” är t.ex. lärartätheten på friluftsdagar, konkreta aktiviteter eller hur långt från 
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skolan man väljer att förlägga friluftsdagen.  I studien har vi även tagit hänsyn till olika etiska 

aspekter som respondenten fått ta del av i missivet. 
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3 Resultat 
Nedan presenteras de viktigaste resultaten från de mest centrala frågeställningarna. Studiens 

syfte har varit att jämföra lärare och rektorers syn på friluftsdagars mål, innehåll och 

organisering. Resultaten har sammanställts dels som lärarnas och rektorernas gemensamma 

svar, dels i jämförelser mellan lärare och rektorer samt mellan lärares önskan om hur lärarna 

tycker att det bör vara på skolan och hur det är på skolan. Vi har valt att inte presentera 

frågan om ekonomi i resultatet eftersom det var få lärare som visste hur ekonomin var 

fördelad gällande friluftsdagar. 

 

Inledningsvis kan noteras att av lärarna anser 91,8 procent (n=56) att friluftsdagar ska finnas, 

4,9 procent (n=3) av lärarna är tveksamma, medan 3,3 procent (n=2) svarade inte på frågan. 

Det var ingen av lärarna som tyckte att friluftsdagar inte ska förekomma i skolan. Frågan 

ställdes inte till rektorerna. 

 

3.1 Vad vill skolan uppnå med friluftsdagarna?  

 
Figur 1.  Lärares och rektorers svar på vad deras skola vill uppnå med friluftsdagarna. 

 

Figur 1 är en sammanställning av både lärares och rektorers svar. Det var ingen säkerställd 

signifikant skillnad mellan grupperna, därför presenteras resultaten tillsammans. På frågan 

vad lärarna och rektorerna vill uppnå med friluftsdagarna kategoriserades svaren in i åtta olika 

kategorier. Frågan var öppen vilket innebar att en respondents svar kunde ingå i flera 
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svarskategorier. ”Naturvistelse/Friluftsliv” utgjorde det mest frekventa svaret på vad 

respondenterna ville uppnå med friluftsdagar (22 procent). Inom kategorin ryms även 

naturupplevelser och friluftsaktiviteter. Näst vanligast var ”Läroplansuppfyllelse” som 

innefattar både styrdokument generellt, men också mål inom specifikt ämnet idrott och hälsa. 

Denna kategori fick 16 procent svar. Kategorin ”Fysisk aktivitet” avser rörelse utan 

tävlingsinslag, medan ”Idrott” innefattar sport, tävlingsmoment och även orientering. 

Kategorin ”Prova på olika aktiviteter” innebär att eleverna får prova på aktiviteter som de 

annars inte får chansen till. Under ”Övrigt” uppkom följande svar: ämnesintegrering, avbrott i 

den traditionella undervisningen/annan undervisningsmiljö samt några otydliga svar och vet 

ej.  Svarsfrekvensen blev 80,7 procent (n=67). 

 

I enkäten ställdes en öppen följdfråga till ovanstående om vad som bidrog till respondentens 

uppfattning om vad som ska uppnås med friluftsdagarna på respondentens skola. Frågan hade 

en svarsfrekvens på 69,1 procent, där många svar var otydliga och mycket olika. Den största 

svarskategorin som kunde urskiljas var ”Styrdokument” med 16 svarande dvs. 19,3 procent.  

 

På frågan om vad lärare och rektorer ansåg att skolan förlorar om friluftsdagarna inte fanns, 

uppkom svar som kunde kategoriseras i snarlika kategorier som i Figur 1. Dessa blev tio i 

antalet. Även här var det ingen säkerställd signifikant skillnad och därför presenteras 

resultatet med lärare och rektorer tillsammans. Liksom föregående fråga var denna fråga 

öppen, vilket innebar att en respondents svar kunde ingå i flera svarskategorier. Flest svar, 27 

procent, hamnade inom kategorin ”Friluftsliv/Utomhusvistelse” följt av 12 procent inom 

”Gemenskap/Samarbete” samt 11 procent inom ”Prova på/Skapa intresse”, 9 procent som 

hade svarat ”Hälsofrämjande”. ”Läroplansuppfyllelse”, som även var en kategori på frågan i 

figur 1 hade en svarsfrekvens på 8 procent. Liksom i ovanstående fråga (figur 1) skiljs 

”Fysisk aktivitet” och ”Idrott” åt genom att ”Idrott” innefattar mer sporter med 

tävlingsmoment. Kategorin ”Fysisk aktivitet” fick en svarsfrekvens på 5 procent medan 

”Idrott” fick 3 procent.  

 

Kategorin ”Helhetsperspektiv/Ämnesintegrering” avser det ämnesöverskridande värdet med 

friluftsdagar. Denna kategori tillsammans med ”Avbrott i vardagen” var områden som 

uppkom även i frågan om vad respondenterna vill uppnå med friluftsdagar men var i denna 

fråga mer återkommande och mer definierade. ”Helhetsperspektiv/Ämnesintegrering” fick 4 

procent och ”Avbrott i vardagen” fick 7 procent svar.  Inom kategorin ”Övrigt” (14 %) 
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uppkom följande som svar på vad lärare och rektorer ansåg att skolan förlorar om 

friluftsdagarna inte fanns; trevlig arbetsform, utbyte med andra skolor, identitetsskapande, 

lära känna lärare i andra sammanhang samt några otydliga svar. Svarsfrekvensen på frågan 

blev 69,9 procent (n=58). 

 

3.2 Hur ramar skolan in begreppet friluftsdag genom förekomsten 

av olika inslag?  

 

*

Figur 2. Lärares och rektorers skattning av hur ofta olika inslag förekommer på friluftsdagarna på deras skolor. Siffrorna 
anger antal svarande.  

 

Figur 3 består av en sammanställning av lärares och rektorers skattning av hur ofta olika 

inslag förekommer under friluftsdagarna på deras skola. Endast ett inslag, ”Miljö/hållbar 

utveckling,” i figuren hade enstjärnig signifikans, det vill säga en säkerställd signifikans 

(p<0,05) mellan grupperna. ”Utomhusmiljö” och ”Naturvistelse” var de inslag som förkom 

mest (”alltid”/”oftast”). ”Tävlingsmoment” var ett inslag som skattades ”oftast” eller ”alltid” 

av 37 respondenter medan ”sällan” och ”aldrig” skattades av 37 respondenter. För inslaget 

”Ämnesintegrering” och ”Miljö/hållbar utveckling” var svarsalternativet ”sällan” störst. 

 

När inslaget ”Miljö/hållbar utveckling” jämfördes mellan lärare och rektorers svar var det en 

stjärnig signifikans (p<0,05). Det var 28,6 procent av rektorerna som svarade ”alltid”, 23,8 

procent ”oftast”, 47,6 procent ”sällan” men ingen av rektorerna angav svarsalternativet 
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”aldrig”. Av lärarna var det 3,6 procent som svarade att miljö/hållbar utveckling ”alltid” är en 

del av friluftsdagarna, 30,9 procent ”oftast”, 60 procent ”sällan” och 5,5 procent ”aldrig”. 

 

 

** 

 

** 

Figur 3. Skillnaden mellan lärares och rektorers skattning av hur ofta inslag av fysisk aktivitet förekommer på deras 

skolor.  
 

När en jämförelse gjordes mellan lärares och rektorers skattning om hur ofta ”Fysisk 

aktivitet” förkom på friluftsdagarna på deras skola var det en tvåstjärnig signifikant skillnad 

mellan grupperna (p< 0,01). Ingen av grupperna hade skattat alternativen ”sällan” eller 

”aldrig” utan båda grupperna valde ”alltid” eller ”oftast” som svarsalternativ. Av rektorerna 

var det 95,2 procent som svarade att fysisk aktivitet ”alltid” förekommer på friluftsdagarna 

medan det var 62,5 procent av lärarna som skattade att fysisk aktivitet ”alltid” förekom på 

friluftsdagarna. Svarsfrekvensen på frågan var 92,8 procent (n=77). 
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Figur 4. Skillnaden i lärares och rektorers skattning av hur ofta inslag av friluftsliv förekommer i friluftsdagarna på deras 
skolor. 

 

På frågan om hur ofta ”Friluftsliv” förekommer på friluftsdagarna i skolan var det också 

tvåstjärnig signifikant skillnad mellan rektorerna och lärarna (p< 0,01). Rektorerna hade 

endast skattat svarsalternativen ”alltid” och ”oftast”, medan lärarna skattade inom samtliga 

svarsalternativ. Av rektorerna var det 42,9 procent som svarade ”alltid” och 57,1 procent som 

svarade ”oftast”, medan lärarna svarade 16,7 procent ”alltid”, 64,8 procent ”oftast”, 16,7 

procent ”sällan” och 1,9 procent ”aldrig”. Svarsfrekvensen på frågan blev 90,3 procent 

(n=75). 
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3.3. Hur ofta vill lärarna att olika inslag ska förekomma på 

friluftsdagarna samt vilka skolämnen som är och bör finnas 

representerade? 
Tabell 1. Skillnaden på lärarens uppfattning om hur ofta vissa inslag ska förekomma på friluftsdagarna och hur ofta de 
förekommer på deras skolor. Siffrorna anger antal svarande.  

  Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig  n  p‐värde 
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Miljö/hållbar 
utveckling 

11  2  29  17  14  33  1  3  55  0,023* 

Fysisk aktivitet  43  35  12 21 1 0 0 0  56  0,009**

Naturvistelse  17  9  35 35 1 9 0 0  53  0,002**

Ämnesintegrering  10  3  29  13  16  29  0  10  55  0,001**

Tävlingsmomentet  0  5  15  25  33  21  5  2  53  0,000**

 

I Tabell 1 jämförs lärarnas uppfattning om hur ofta vissa inslag ska förekomma på 

friluftsdagarna och hur ofta de förekommer på deras skolor. Vi har valt att presentera de 

resultat som det var signifikant skillnad på i tabellen.  

 

För inslaget ”Fysisk aktivitet” svarade alla lärare utom en ”alltid” och ”oftast”. Här är det en 

tvåstjärnig signifikans (p<0,01) mellan lärarnas uppfattning om vad som borde förekomma 

och vad som de upplevde faktiskt förekom. Fler av lärarna, 77 procent, tyckte att fysisk 

aktivitet borde vara ett inslag som ”alltid” förekom på friluftsdagarna medan de var färre, 63 

procent som uppskattade att det ”alltid” förekommer på skolorna.  

 

”Naturvistelse” visades en tvåstjärnig signifikans mellan lärarnas uppfattning om vad som 

borde förekomma och vad som de upplevde förekom (p< 0,01). I princip alla lärare, 98 

procent, tyckte att naturvistelse bör förekomma ”alltid” eller ”oftast” på friluftsdagarna. 83 

procent av lärarna ansåg att naturvistelse förekom ”alltid” eller ”oftast” och 17 procent hade 

det ”sällan”. Det var ingen som hade skattat svarsalternativet ”aldrig”.  
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I jämförelsen mellan lärarnas skattning om hur ofta ”Ämnesintegrering” bör förekomma och 

hur ofta det förekommer på deras skola visades en tvåstjärnig signifikant skillnad (p< 0,01). 

Majoriteten av lärarna menade att ämnesintegrering bör förekomma ”oftast” på 

friluftsdagarna, men för majoriteten av skolorna förekom ämnesintegrering ”sällan” på 

friluftsdagarna.  

 

Det var även en tvåstjärnig signifikant skillnad mellan svarsgrupperna (p<0,01) gällande 

”Tävlingsmomentet”. Det var ingen av lärarna som tyckte att tävlingsmomentet ”alltid” bör 

finnas med på friluftsdagarna medan det var 28,3 procent som tyckte att tävlingsmoment 

”oftast” bör förekomma på friluftsdagarna. Majoriteten (63,3 %) av lärarna tyckte att 

tävlingsmomentet bör förekomma ”sällan” och 9,4 procent ”aldrig”. Det såg dock lite 

annorlunda ut på skolorna enligt lärarna. Där var det 9,4 procent som ”alltid” hade 

tävlingsmomentet med på friluftsdagarna, 47,2 procent som hade det ”oftast”, medan 39,6 

procent hade det ”sällan” och 3,8 procent hade ”aldrig” tävlingsmoment med på 

friluftsdagarna.  

 

De inslag som inte hade signifikant skillnad mellan grupperna var ”Utomhusmiljö” och 

”Friluftsliv”. I dessa överensstämde förekomsten av inslagen med lärarnas önskan om hur det 

borde vara. Majoriteten hade svarat att ”Utomhusmiljö” och ”Friluftsliv” förkom och 

önskades förkomma ”alltid” och ”oftast”. För ”Miljö/hållbar utveckling” var det enstjärnig 

signifikant skillnad (p< 0,05) mellan lärarnas uppfattning om vad som borde förekomma och 

vad som de upplevde förekom Det visade sig att lärare önskar att miljö/hållbar utveckling 

skall förekomma mer på friluftsdagarna än vad det faktiskt förekom ute på skolorna. 
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Figur 5. Skillnaden mellan lärarens uppfattning om vilka tre ämnen som bör vara mest representerade på friluftsdagarna 
(hos lärare vars skolor har ämnesintegrering på friluftsdagarna) och vilka tre ämnen som är mest representerade på 
friluftsdagarna på deras skolor. 

 

Figur 6 anger skillnaden i lärares uppfattning på skolor där ämnesintegrerad verksamhet 

förekommer och de tre ämnen som de anser bör vara mest representerade på friluftsdagarna 

samt vilka tre ämnen som de ansåg var de mest representerade på friluftsdagarna på deras 

skolor. Det var ingen säkerställd signifikant skillnad mellan grupperna. I enkäten var fler än 

tre svarsalternativ möjliga. Diagrammet visar endast de sex mest förekommande samt de mest 

önskade ämnena på friluftsdagarna. Ämnet ”Idrott och Hälsa” var det mest representerade 

ämnet på lärarnas skolor och även det ämnesområde som lärarna ansåg skulle vara det mest 

representerade (35,8 % respektive 24,7 % svar). Lärarna önskade mer ”Hemkunskap” och 

”Naturorienterade” ämnen i relation till hur mycket dessa ämnen förekom på friluftsdagarna 

på deras skolor. Skillnaden var 3 procent respektive 2 procent. Svarsfrekvensen på frågan om 

vilka tre ämnen som bör vara de mest representerade på friluftsdagarna var 93,4 procent 

(n=57). På frågan om vilka tre ämnen som var de mest representerade på friluftsdagarna på 

lärarnas skolor var svarsfrekvensen 72,1 procent (n=44) av de respondenter vars friluftsdagar 

hade ämnesintegrering.  
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3.4 Hur ser organisationen ut kring friluftsdagarna på skolan enligt 

lärare och rektorer samt hur bör den se ut enligt lärarna? 

 

Majoriteten (58,8 %) av lärarna och rektorerna svarade att det förekom 3-4 friluftsdagar per 

läsår. 21,3 procent svarade att det förekom 1-2 dagar per läsår, medan 15 procent svarade att 

de hade 5-6 friluftsdagar per läsår. Det var 3,8 procent som svarade att det förkom 7-8 dagar 

per läsår och endast 1,3 procent svarade att det inte förkom friluftsdagar på den skolan. 

Svarsfrekvensen på frågan blev 96,4 procent (n=80).  

 

 
Figur 6. Vem som planerar och/eller organiserar friluftsdagarna på skolan enligt lärare och rektorer och vem lärarna 
tycker bör planera och/eller organisera friluftsdagarna. 

 

Enligt både rektorerna och lärarna så planeras och/eller organiseras friluftsdagarna på skolan 

huvudsakligen av idrottsläraren eller idrottslärarna. Svarsalternativet fick 70 procent 

respektive 79 procent. Lärarna tycker däremot inte att det är lika självklart att planering och 

organisering av friluftsdagarna är en idrottslärares uppgift. Svarsfördelningen på lärarnas 

uppfattning om vem som bör planera och/eller organisera friluftsdagarna fördelade sig med 39 

procent på ”Idrottsläraren”, 31 procent på ”Arbetslaget” och 30 procent på ”Alla lärare”.  

 

När lärare och rektorer fick svara på i vilken utsträckning lärare själva väljer att delta på 

friluftsdagarna var det 6 stycken som svarade att de ”alltid” fick vara med och välja, 11 
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stycken fick ”ofta” välja, medan de var 31 stycken som uppfattade att de ”sällan” fick vara 

med och välja om de skulle delta på friluftsdagarna och 29 stycken uppskattade ”aldrig”. 

Majoriteten svarade att de ”sällan” eller ”aldrig” valde själva om de skulle delta på 

friluftsdagarna. Liknande resultat uppkom när respondenterna fick svara på i vilken 

utsträckning lärarna blev tilldelade uppgifter och/eller ansvar under friluftsdagarna. Här 

svarade majoriteten av respondenterna ”alltid” (40 st.) och ”ofta” (33 st.) att de fick uppgifter 

och/eller ansvar tilldelade under friluftsdagarna. Det var 4 stycken respondenter som svarade 

att de ”sällan” blev tilldelade uppgifter och/eller ansvar. Det var ingen som hade svarat 

”aldrig”. Svarsfrekvensen på båda frågorna var 92,8 procent (n=77).  

 

3.5 Vilken kompetens anser lärare och rektorer vara viktig för 

planering av friluftsdagarna? 

På frågan om vad lärare och rektorer anser vara viktig kompetens för att planera en friluftsdag 

uppkom svar som kunde kategoriseras till tio olika kategorier. Frågan var öppen vilket 

innebar att en respondents svar kunde ingå i flera svarskategorier. De två dominerande 

kompetenserna var ”Idrottslärarkompetens” med 23,5 procent följt av 

”Ämneskompetens/Ämnesintegrering” med 14,8 procent. Den senare kategorin innebär att 

respondenterna inte specificerat vilken kompetens det rör sig om, eller att det handlar om flera 

lärares samlade ämneskompetenser. De andra kategorierna bestod av ”Friluftslivskompetens” 

och ”Lärarutbildning” som fick 8,6 procent vardera, ”Allmänbildning” och 

”Engagemang/Intresse/Motivation” fick 7,4 procent vardera, ”Organisationsförmåga” och 

”Pedagogisk förmåga” fick 6,2 procent vardera samt ”Kunskap inom läroplanen” hade 4,9 

procent. Det var även en kategori ”Övrigt” som hade 12,3 procent. Under denna kategori 

påträffades kompetenser som säkerhetskunskap, flexibilitet och idrottsintresse samt vet ej och 

några otydliga svar. Svarsfrekvensen på frågan blev 77,1 procent (n=64). 
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4 Diskussion 
Nedan följer diskussion av resultaten uppdelad i de centrala delar som uppkommit i flera av 

frågorna. Studiens syfte har varit att jämföra lärare och rektorers syn på friluftsdagar. 

Resultaten kommer avslutningsvis att diskuteras utifrån Göran Lindes läroplansteoretiska 

modell. Under rubriken, Metodkritik kommenteras den genomförda studien och där ges även 

förslag på vidare forskning.  

 

4.1 Frisk luft, natur och friluftsliv 

Det viktigaste målet för lärare och rektorer att uppnå på friluftsdagarna återfanns inom 

kategorin ”Naturvistelse/friluftsliv”. När respondenterna svarade på vad skolan skulle förlora 

om inte friluftsdagarna fanns svarade majoriteten ”Friluftsliv/utomhusvistelse”. Eftersom 

”Naturvistelse/friluftsliv” är det som skolan vill uppnå med friluftsdagarna så är det också 

rimligt att anta att ”Friluftsliv/utomhusvistelse”, som har en mycket närliggande betydelse 

också är den typ av aktivitet som skolan förlorar om friluftsdagarna inte finns. Anledningen 

till att lärare och rektorer tycker att dessa kategorier är viktigast kan vara att de annars är 

svåra att förverkliga i den ordinarie undervisningen. Resultatet kan också förklaras av att vi 

frågade om ”friluftsdagar” där ordet säger en del om vad dagen skulle kunna innehålla. 

Svenning skriver om ett definitionsdilemma kring hur skolor tolkar friluftsverksamhet när han 

tar upp att fotboll och friidrott ibland är en aktivitet som relateras till friluftsverksamheten. 

Definitionsdilemmat berör troligtvis också friluftsdagarna då dessa är en del av 

friluftsverksamheten.  

 

Enligt resultaten verkar det som att det främsta skolan vill uppnå på friluftsdagarna också 

realiseras då inslagen utomhusvistelse och naturvistelse i hög grad är vanligt förekommande 

på skolorna. Trots detta verkar lärarna inte vara helt nöjda med mängden naturvistelse på 

friluftsdagarna. De önskar mer av detta.   

 

Resultaten visade på en signifikant skillnad mellan lärares och rektorers svar om hur ofta 

inslaget friluftsliv förekommer på friluftsdagarna. Rektorerna anser att det förekommer mer 

än vad lärarna anger. Vi tror att lärarna vet mer om hur det ser ut på realiseringsnivå, eftersom 

de befinner sig i den dagligen. Detta kan alltså betyda att rektorernas uppfattning är felaktig. 
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Det är rimligt att tro att ämnet idrott och hälsa bidrar till förekomsten av inslaget friluftsliv på 

friluftsdagar. Dels för att friluftsliv är ett väl definierat område i kursplanen för idrott och 

hälsa och dels för att angavs som det ”mest representerade” på friluftsdagarna. Men friluftsliv 

behöver inte nödvändigtvis kopplas endast till ämnet idrott och hälsa, utan bör sannolikt också 

kunna ingå som kunskapsområde i de naturorienterande ämnena. Kanske är detta en 

förklaring till att lärarna tyckte att de naturorienterande ämnena skulle vara mer 

representerade medan idrott och hälsa kunde representeras mindre än vad det gör på skolorna.  

 

4.2 Olika uppfattning om fysisk aktivitet 

Det är intressant att resultaten visar på att det inte i första hand är den fysiska aktiviteten som 

skolan vill uppnå på friluftsdagarna, då det kanske annars är en allmän uppfattning om en 

friluftsdag. Tidigare forskning med inriktning utomhuspedagogik har ju också visat hur 

temadagar och skolövergripande evenemang skapar möjligheter till fysisk aktivitet. 

Friluftsdagar bör alltså vara en utmärkt metod att uppfylla mål om fysisk aktivitet för 

eleverna. 

 

Det var en signifikant skillnad mellan hur lärare och rektorer svarade på hur ofta inslaget 

fysisk aktivitet förekommer på friluftsdagarna. Rektorerna skattade att de förekommer mer än 

vad lärarna skattade. En förklaring till skillnaden i svaren skulle kunna vara att lärarna och 

rektorerna har olika uppfattningar om förekomsten av fysisk aktivitet i skolan. Rektorerna 

kanske endast ser hur fysiskt aktiva eleverna är på friluftsdagarna och tycker att inslaget 

fysisk aktivitet är stort och något som alltid finns med på friluftsdagarna. Medan lärarna som 

har kontakt med eleverna inte ser någon större skillnad på den fysiska aktiviteten mellan en 

”vanlig dag” och en friluftsdag. Den stora skillnaden kanske bara består av byte av fysisk 

miljö. När en jämförelse gjordes mellan lärarnas uppfattning om hur ofta fysisk aktivitet bör 

förekomma och hur ofta den förekom på deras skola så var det liten men signifikant skillnad. 

Lärare tycker att fysisk aktivitet ska finnas i högre utsträckning på friluftsdagarna än vad den 

gör på skolorna. Lärare kanske har dessa ambitioner, men förutsättningarna eller elevernas 

insatser kanske inte uppfyller dem. Även om lärarna har dessa ambitioner återfinns ändå inte 

fysisk aktivitet bland de mest prioriterade målen att uppnå.  

 

Idrott och hälsa valdes som det ämne som enligt lärarna både återfanns som det mest 

representerade ämnet på friluftsdagarna och det ämne som lärarna också ansåg skulle finnas 
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representerat. Lärare vill alltså att ämnet idrott och hälsa ska vara väl representerat med sitt 

innehåll på friluftsdagarna. Men de ser inte den fysiska aktiviteten, som utan tvekan är central 

i ämnet, som något särskilt viktig att uppnå på friluftsdagarna. Kan det vara så att fysisk 

aktivitet är något som respondenterna tycker att man får ”på köpet” i friluftsdagarna – och 

som inte kräver en särskild uppmärksamhet? Hör målen för den fysiska aktiviteten helt enkelt 

mer till den ordinarie undervisningen i ämnet idrott och hälsa?  

 

4.3 Friluftsdagarna och styrdokument 

Läroplansuppfyllelse, som innefattar både styrdokument generellt men också mål inom 

specifikt ämnet idrott och hälsa, var det näst vanligaste området som lärare och rektorer ville 

uppnå på friluftsdagarna. Läroplansuppfyllelse var dock inte lika vanligt när det gällde vad 

skolan skulle förlora om friluftsdagarna inte fanns. Vår tolkning är att läroplanens mål 

uppfylls genom den ordinarie undervisningen oavsett om friluftsdagarna finns eller inte. På 

denna öppna fråga om vad som hade bidragit till uppfattningen om vad som ska uppnås på 

friluftsdagarna uppstod en svarskategori som var vanligare än andra nämligen 

”Styrdokument”. Lärare och rektorer menar kanske att de som ska uppnås på friluftsdagarna 

finns angivet i styrdokumenten. Vi vet genom vår genomgång av de förordningar, läroplan 

och kursplan att det inte anges några givna mål för friluftsdagarna i styrdokumenten. 

Samtidigt är det inte helt orimligt att respondenterna hänvisar till övergripande formuleringar 

i styrdokumenten då alla de inkomna svaren mer eller mindre kan återföras till formuleringar i 

styrdokument, dock inte specifikt till friluftsdagar. 

 

4.4 För lite ämnesintegrering och miljö/hållbar utveckling  

Ämnesintegrering var inte ett särskilt vanligt inslag på friluftsdagarna. När en jämförelse 

gjordes mellan lärarnas uppfattning om hur ofta inslaget ämnesintegrering bör förkomma och 

hur ofta den förkom på deras skola fanns en signifikant skillnad. Lärarna önskade att 

ämnesintegrering skulle förekomma mer än vad det gjorde. Bland de kompetenser som lärare 

och rektorer tyckte var viktigast för att kunna planera friluftsdagar var 

”ämneskompetens/ämnesintegrering” den näst viktigaste. Om det är något speciellt ämne 

inom kategorin ämnesintegrering som respondenterna syftar på eller om det är ämnen som ska 

förekomma på friluftsdagen är oklart. Vad som menas med ämneskompetens är otydligt då 

det hänvisar till allt slags innehåll som respondenten anser ska ingå i en friluftsdag. 
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Svarsresultaten under rubriken ”vad är innebörden av en friluftsdag” kan ge oss en antydan 

om vilket innehåll detta skulle kunna vara.  

 

Även om lärarna önskar mer ämnesintegrering än vad som förekommer på deras respektive 

skola, så visar vår studie att det inte är något särskilt prioriterat mål som lärare och rektorer 

vill uppnå med friluftsdagen. Vi tror att det tar tid och att det krävs engagemang att skapa 

ämnesintegrering och att lärarna tycker att friluftsdagen är ett bra tillfälle till det – men att de 

inte har en tydlig bild av hur detta skulle gå till. Vi menar att ämnesintegrering sannolikt kan 

vara att viktigt bidrag när det gäller att uppnå några av de mål som rektorer och lärare anger 

som viktiga (miljö och hållbar utveckling). 

 

Al-Abdis studier presenterade fyra målområden med friluftsverksamheten i skolan. Dessa var 

det fysiska målet, det psykologiska målet, det sociala målet och det ekologiska målet. I en 

översiktlig jämförelse återfinns alla förutom det ekologiska målet i vårt studieresultat. Al-

Abdi fann i sina studier att det var just det ekologiska målet som brast i skolan och att det bör 

läggas större fokus på det, eftersom de andra målen går att uppfylla i andra ämnen. Vi ser i 

våra resultat ett liknande samband. Miljö och hållbar utveckling är inget särskilt vanligt inslag 

på friluftsdagarna och inte heller ett område som får plats bland det som ska uppnås med 

friluftsdagarna. Det är intressant att det inte verkar ha skett någon förändring sedan Al-Abdis 

studier gjordes på 80-talet. 

 

Det var dock en signifikant skillnad mellan lärarnas önskan och förekomsten av inslaget 

”Miljö och hållbar utveckling” där lärarna önskade mer av det. Anledning till att det inte 

förekommer i tillräcklig utsträckning kan vi inte finna svar på men det får oss att undra vilka 

inslag som ges plats och indirekt tar plats från andra ”mer önskade” inslag. Det skulle även 

kunna vara så att ambitionerna om vilka inslag som ska finnas på friluftsdagarna är höga och 

på realiseringsnivå svåra att få med på en friluftsdag.  

 

4.5 Tävlingsmoment är en del av friluftsdagarna 

Tävlingsmomentet hör inte till de inslag som önskades mer på friluftsdagarna. Som svar på 

vår fundering ovan skulle tävlingsmomentet kunna vara en möjlig kandidat till de inslag som 

ges plats och indirekt tar plats från andra. Å ena sidan har vi inte frågat om alla inslag som 

kan tänkas ingå i en friluftsdag och vet således inte om det finns något annat inslag som 
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dominerar. Det hade varit intressant att se vilka svar man hade fått om frågan hade ställts 

öppen. 

 

I förekomsten av inslaget tävlingsmoment fanns stora skillnader. Enligt vissa lärare och 

rektorer förekom tävlingsmoment alltid eller oftast på friluftsdagarna medan andra hade det 

sällan eller aldrig. Tävlingsmomentet verkar förekomma trots att kategorin idrott, dit 

tävlingsmomentet hör enligt vår kategorisering, inte ingår bland de prioriterade målen för 

friluftsverksamheten. Varför finns då tävlingsmomentet? Det är således intressant att 

reflektera kring hur respondenterna definierar friluftsdagar. Om personen ser friluftsdagen 

som friluftsliv så bör, enligt definition, aktiviteterna utföras utan krav på prestation eller 

tävling. Om friluftsdagen likställs med en idrottsdag, är tävlingsmomentet förståeligt.  

 

Förekomsten av tävlingsmomentet på skolorna var högre än vad lärarna önskade att det skulle 

vara (skillnaden var signifikant). Kan detta bero på att idrottsaktiviteter förekommer på 

friluftsdagarna, som på en idrottsdag, och därigenom blir tävlingsmomentet en del av 

aktiviteten? Det är också intressant att respondenterna ändå i någon mån tycker att 

tävlingsmoment ska förekomma på friluftsdagar, trots att större delen tycker att det finns för 

ofta. Vår tolkning är att det är traditionen som gör att tävlingsmoment fortfarande har en plats 

på friluftsdagarna. 

 

4.7 Den viktiga idrottsläraren 

Både rektorer och lärare är överens om att det är idrottsläraren eller idrottslärarna som 

planerar och organiserar friluftsdagarna. Lärarna tycker dock inte att det bör vara så självklart. 

Detta kan ha samband med att lärarna tycker att ämnet idrott och hälsa bör representeras 

mindre på friluftsdagarna. Lärarna anser att det är nästan lika viktigt att arbetslaget eller alla 

lärare hjälper till att planera och organisera. Det önskade samarbetet i organisering och 

planering med arbetslaget kan också kopplas till önskemålen om mera ämnesintegrering.  

 

Hur kommer det sig att ansvaret ligger kvar på idrottslärarna fastän det inte ingår i 

idrottslärarens tjänst? RF menade i sin rapport att idrottslärarna fått mindre ansvar över 

friluftsdagarna, men enligt vårt resultat så bär idrottslärarna fortfarande ett stort ansvar i 

planeringen och organiseringen av friluftsdagar. Al-Abdis studie från Lgr – 80:s tid visade att 

det på den tiden var idrottsläraren som planerade friluftsdagarna. Enligt vårt resultat verkar 
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det som att skolorna fortfarande går på den linjen. Vi tror att det finns en vana eller tradition i 

att idrottsläraren planerar och organiserar friluftsdagar. 

 

I Simmons och Young´s studie kom de fram till att lärare vill ha mer stöd och information för 

att kunna ta ut eleverna i naturen och ville göra det tillsammans med en kunnig person. I vår 

studie tycks den kunniga personen utgöra idrottsläraren och stödet arbetslaget och andra 

lärare.  

 

Då rektorn är lärarens överhuvud är det alltså sannolikt att direktivet om att idrottsläraren ska 

planera och organisera friluftsdagarna kommer därifrån. Troligen är idrottsläraren och 

skolledningen inte helt överens om tilldelningen av ansvaret då resultat visade att lärarna 

tyckte att andra lärare borde vara mer delaktiga i planering och organisering. Rektorn är den 

som bestämmer att friluftsdagarna (friluftsverksamhet) ska finnas på skolan. Har inte rektorn 

förmedlat till realiseringsarenan hur det borde vara? Det vill säga att arbetslagen har 

gemensamt ansvar, om man utgår från det Maria Mattson skrev i reportaget från juni 2009. 

Eller har den enskilda skolan bestämt att det är idrottsläraren som tar ansvaret för 

friluftsdagarna? I så fall är det viktigt att idrottsläraren får planeringstid för friluftsdagarna, 

annars gör han/hon arbete utöver tjänsten. 

 

Majoriteten av lärarna och rektorerna tyckte att den viktigaste kompetensen för att planera 

friluftsdagar var ”idrottslärarkompetens”. Mot bakgrund till de viktigaste målen som lärare 

och rektorer ville uppnå med friluftsdagarna framstår det också som rimligt att det är just 

idrottsläraren som besitter kunskaperna kring dessa. I synnerhet när det gäller friluftsliv. Det 

vi inte kan uttala oss om är hur svarsfördelningen mellan svensklärare och idrottslärare såg ut. 

Det skulle kunna vara idrottslärarna själva som vill ha ansvaret att organisera och planera 

friluftsdagarna eller så är det svenskläraren som vill att idrottsläraren ska organisera och 

planera dessa. Detta går tyvärr inte att avläsa i resultatet. 

 

4.8 Vad går förlorat utan friluftsdagar? 

Det näst vanligaste som skulle gå förlorat om friluftsdagarna inte fanns var i kategorin 

”Gemenskap/samarbete”. Kategorin återfanns på motsvarande sätt på frågan om vad som 

skulle uppnås på friluftsdagarna. ”Gemenskap/samarbete” kan liknas vid det sociala målet 
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som Al-Abdi fann centralt i sina studier. Enligt våra resultat kom ”prova på/skapa intresse” på 

tredje plats. Skolan skulle alltså förlora elevernas möjligheter att få prova på olika aktiviteter 

om inte friluftsdagarna fanns. Kan denna svarskategori ha någonting att göra med att det är 

stora delar idrottslärare som blivit tillfrågade? Idrottslärare har nämligen i studier visat att de 

är angelägna om att eleverna ska få prova på olika aktiviteter som de skulle kunna fortsätta 

med på fritiden. I Backmans studie får eleverna ofta prova på olika aktiviteter i skolan och på 

friluftsdagarna. Dit hör olika idrottsgrenar, friluftsaktiviteter och även aktiviteter som endast 

är förknippade med friluftsliv. 

 

En svarskategori som uppkom på frågan om vad som skulle gå förlorat om friluftsdagarna inte 

fanns, men som inte fick särskilt många röster var ”Avbrott i vardagen”. Kategorin avser 

friluftsdagen som en arbetsform som bryter av den traditionella undervisningen. Kanske bör 

detta ha större värde i friluftsdagen då forskning, av Sara J Carrier, visar på att en förändring 

av inlärningsmiljöer gynnar kunskapsutveckling och beteenden. Nästintill alla svarskategorier 

återfanns i frågan om vad skolan vill uppnå med friluftsdagar. Detta bekräftar att 

svarskategorierna som uppkom på båda frågorna verkligen fångar in vad skolan vill uppnå på 

friluftsdagarna.  

 

4.9 Förekomsten av friluftsdagar 

Vårt resultat visar att majoriteten av skolorna hade 3-4 friluftsdagar per läsår vilket 

överensstämmer med tidigare studier. Spridningen var mellan 0-8 friluftsdagar per läsår. Det 

var en respondent som svarade att de inte hade några friluftsdagar på sin skola. Det skulle 

kunna bero på att den tillfrågades skola benämner sina friluftsdagar annorlunda. De kanske 

benämner dagarna idrottsdag eller temadag, eller så har skolledningen på skolan helt enkelt 

bestämt att friluftsdagar inte ska finnas på skolan. Resultatet visade att majoriteten av lärarna 

tyckte att friluftsdagarna bör finnas på skolan. Detta är intresseväckande, då det inte är ett 

måste att friluftsdagar ska finnas i skolan och då det inte står nämnt i läroplanen. 

 

4.10 Mellan transformering och realisering 

Rektorns roll för friluftsdagarna är förhållandevis stor. Det är rektorn som bestämmer om 

friluftsdagar ska bedrivas på skolan och det är även han/hon som ger direktiv om bland annat 

ämnesintegrering på skolan. Rektor, som på transformeringsarenan omtolkar förordningen, 
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ger realiseringsarenan (där lärarna verkar) anvisningar om hur det ska se ut på skolan. Lärarna 

har i detta fall att rätta sig efter transformeringsarenans anvisningar, för att sedan utforma 

själva innehållet och genomförandet på realiseringsarenan.  

 

Svaret på frågan vad skolan vill uppnå med friluftsdagarna anser vi vara det svar som aktörer 

på transformeringsarenan förmedlat vara syftet eller målet med friluftsdagarna. Rektorer på 

transformeringsarenan anser att ”Naturvistelse/Friluftsliv” är det skolan tycker är viktigast att 

uppnå på friluftsdagarna. Vi kan i resultatet se att naturvistelse, friluftsliv och utomhusmiljö 

är inslag som på de flesta skolorna förekommer ofta eller alltid på friluftsdagarna. Detta tyder 

på att rektorer och lärare i huvudsak är överens om vad som ska genomföras på 

realiseringsarenan. Dock ansågs inte svarskategorin idrott vara lika viktig att uppnå på 

transformeringsnivå. Ändå var det hälften av skolorna som ofta eller alltid hade inslaget 

tävlingsmoment på friluftsdagen vilket är förvånande om man antar att tävlingsmomentet 

tillhör kategorin idrott. Frågan är om tävlingsmomenten används på realiseringsarenan som en 

metod att uppnå något annat mål. I realiteten förekommer fysisk aktivitet ofta eller alltid på 

friluftsdagarna. Det var en signifikant skillnad i lärarnas och rektorernas uppfattning om hur 

ofta inslaget fysisk aktivitet och friluftsliv förekommer och bör förekomma. Rektorerna 

uppfattade att inslagen förekom oftare än vad lärarna uppskattade. En viss diskrepans 

framträder och finns således mellan den uttalade ambitionsnivån på transformeringsarenan 

och utfallet på realiseringsnivån. 

 

Enligt ovanstående har rektorerna på transformeringsarenan och lärarna, verksamma på 

realiseringsarenan, olika syn på vissa frågor gällande friluftsdagarna. Beror det på att lärarna 

inte har jobbat enligt anvisningar från transformeringsarenan eller att rektorerna inte har 

någon uppfattning om hur realiseringen ser ut? En annan anledning skulle kunna vara att 

rektorerna inte har varit tillräckligt tydliga med vad som gäller för friluftsdagar och 

informationen har inte nått fram till lärarna. Direktiven kan också vara svåra att genomföra på 

realiseringsnivån. På transformeringsarenan har man kanske fina visioner om hur det ska se ut 

på realiseringsarenan, men inte tänkt på hur det ska kunna genomföras. Vår uppfattning är att 

kommunikationen mellan de två parterna borde förbättras. Rektorn bör förbättra sin insyn i 

verkligheten och läraren behöver bli klar över vilka rektorns visioner är. Lärare och rektorer 

bör komma fram till hur undervisningen ska genomföras så båda parterna blir nöjda och att 

eleverna får ut det bästa av friluftsdagen. 
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Att använda läroplansteorin till att analysera resultatet har hjälpt oss att få ordning på vad som 

hör till de olika arenorna. Det vill säga att skilja på intentionerna och verkligheten som så ofta 

ser olika ut. Vi har kunnat urskilja svaren ur de olika arenornas perspektiv som sedan 

utmynnat i diskussion om skillnaderna i hur det ser ut på de olika arenorna, framför allt i 

frågan om naturvistelse och friluftsliv.  

 

4.11 Slutdiskussion 

Det viktigaste rektorer och lärare ville uppnå med friluftsdagarna var naturvistelse och 

friluftsliv och detta är en målsättning som till stora delar realiseras. Flera respondenter hävdar 

att styrdokument talar om vad som ska uppnås på friluftsdagarna trots att vi inte fann något i 

vår forskningsgenomgång. Förekomsten av olika inslag ramar in begreppet friluftsdag på 

följande sätt. Rektorer tycker att det finns mer av inslagen fysisk aktivitet och friluftsliv på 

friluftsdagarna än vad lärarna anser. Lärarna önskar att inslag såsom naturvistelse, fysisk 

aktivitet, miljö och hållbar utveckling och ämnesintegrering ska förekomma mer på 

friluftsdagarna. Eftersom tävlingsmoment förekommer i högre utsträckning än vad lärarna 

önskar, trots att det inte är något mål för friluftsverksamheten, kan det vara ett inslag som tar 

tid från andra mer önskade inslag. Tävlingsmomentets existens kan ifrågasättas om 

definitionen av friluftsdagen relateras till friluftsliv och då ”idrott” inte är vad våra 

respondenter ville uppnå på friluftsdagen. Förklaringen kan å andra sidan vara att man tävlar 

som tradition dessa dagar eller att man inte skiljer på frilufts- och idrottsdag i sin definition.  

Ämnet idrott och hälsa är det ämne som är och bör vara det mest representerade på 

friluftsdagarna. Ämnets representerbarhet syns genom förekomsten av inslaget friluftsliv och 

uppnåendet av friluftsliv på friluftsdagarna. Samtidigt motsägs representerbarheten av att 

fysisk aktivitet, en central del inom ämnet, inte är särskilt viktigt att uppnå på friluftsdagarna.  

Idrottslärare tycks ha kompetensen och ansvaret för friluftsdagar men lärargruppen i vår 

studie önskar att ansvaret ska fördelas på flera och andra lärare.  

 

Det verkar finnas en samsyn bland rektorer och lärare mellan transformering och realisering 

när det kommer till mål och inslag som frisk luft, natur och friluftsliv på friluftsdagarna. 

Däremot delar inte alltid rektorer och lärare uppfattning om den realiserade förekomsten av 

friluftsliv och fysisk aktivitet.  

 

36 

 



Vi tycker att ansvaret för friluftsdagarna bör diskuteras mer mellan lärare och rektorer. 

Organiseringen och planeringen av friluftsdagarna bör göras i bättre relation till vad skolan 

vill uppnå. Planeringen bör också göras mer tidseffektivt och med fokus på de inslag som man 

vill ska få mer utrymme i friluftsdagen.  

 

4.12 Metodkritik 

I studien har vi inte tagit hänsyn till ålder och kön vilket hade kunnat ge oss andra perspektiv 

på resultatet. Vi har heller inte tagit hänsyn till hur länge man arbetat som lärare eller rektor 

vilket kunde ha varit intressant. Detta hade dock bara varit intressant om en jämförelse hade 

varit möjlig mellan lärare och rektorer som arbetat under åren då Lgr 80 var gällande och de 

som endast arbetat med Lpo 94. Detta var inte möjligt i vår studie på grund av de 

förhållandevis små populationerna (rektorer och lärare) samt att de öppna frågornas 

svarsalternativ som behövdes kategoriseras in blev många till antalet med få svarande. 

 

Studien genomfördes som en kvantitativ studie då vi ville få en så generell uppfattning som 

möjligt om lärarnas och rektorernas syn på friluftsdagar. Kategoriseringen av de öppna 

frågornas svar har gjorts, oavsett en eftersträvad konsekvent indelning, genom vår subjektiva 

tolkning vilket inte är optimalt. De öppna frågorna i enkäten hade ett större bortfall och vi tror 

att orsaken är att det tar tid att besvara dessa i skrift, svaren kräver eftertanke och egna 

formulerade svar. Vi tror att vi skulle få mer utförligare svar, genom att bland annat kunna 

ställa följdfrågor, om vi hade ställt frågorna genom intervjun som metod.  

 

När det gäller framtida studier bör mer omfattande undersökningar genomföras av 

tranformeringsarenans målsättning av friluftsdagarna och hur målen uppfylls på 

realiseringsnivå. Vår studie skulle med fördel kunna kompletteras med en intervjustudie. 

Det är också angeläget att undersöka om friluftsdagarna är nödvändiga eller endast en del i 

realiseringen av ämnet idrott och hälsas kursmål. Vår studie grundar sig på lärares och 

rektorers uppfattning av verkligheten på skolan och det skulle vara intressant att efterhöra 

elevernas uppfattning också. Då vår studie visar hur det ser ut på skolor endast i Stockholm 

skulle det vara intressant att se hur det ser ut i resten av landet.  
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Bilaga 1 Litteratursökning 
 
Syfte och frågeställningar:  
Syftet med studien har varit att jämföra lärares och rektorers syn på friluftsdagar avseende 
mål, innehåll och organisation.  
 
De mer preciserade frågeställningarna var: 
 

• Vad vill skolan uppnå med friluftsdagarna? 
• Hur ramar skolan in begreppet friluftsdag genom förekomsten av olika inslag? 
• Hur ofta vill lärarna att olika inslag ska förekomma på friluftsdagarna samt vilka 

skolämnen bör finnas representerade? 
• Hur ser organisationen ut kring friluftsdagarna på skolan enligt lärare och rektorer 

samt hur bör den se ut enligt lärarna? 
• Vilken kompetens anser lärare och rektorer vara viktig för planeringen 

friluftsdagarna? 
 

Resultatet har tolkats utifrån en läroplansteoretisk modell 
 
Vilka sökord har du använt? 
Friluftsdag, idrottsdag, friluftsliv + metod, skola, utomhuspedagogik, friluftsverksamhet. 
 
Field day, day of open-air activities, curriculum, course of study, directions, instruction, 
prescription, order, regulation, command, outdoor life, outdoor education, method, aim;  
purpose, goal, responsibility, liability, planning, school, field trip.  
 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog och artikeldatabaserna CSA och Ebsco. 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: Friluftsverksamhet 
CSA: Field day (Keywords), outdoor education + school + curriculum (Keywords) + instruct* 
(Anywhere), Field trip + school + outdoor. 

 
Kommentarer 
Sökordet friluftsdagar har haft väldigt få träffar. Från den litteratur som vi hittat primärt har vi 
funnit en del relevant litteratur via källförteckningar.   



 

Bilaga 2 Missiv till lärarna 
 

Hej! 

 

Du har blivit slumpmässigt utvald till en studie kring friluftsdagar. Vi som genomför studien 

är studenter som går sista året på lärarprogrammet vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm. Med frågeformuläret vänder vi oss till idrottslärare och svensklärare på 

högstadieskolor i Stockholms län. Dina svar utgör ett viktigt underlag och är betydelsefulla 

för att bidra till kunskap kring friluftsdagarnas mål och innebörd samt organisationen kring 

friluftsdagar. 

 

Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt och inget namn eller skola kommer att utpekas. 

Dock är det viktigt för oss att du fyller i uppgift om skola och ämne för att du inte ska behöva 

bli påmind om att svara om du redan gjort det. Ditt deltagande är frivilligt. 

 

Enkäten tar ca.10 minuter. Vid frågor och oklarheter är du välkommen att kontakta oss.  

 

Kamila Trebska 

ihsXXXX@stud.ihs.se 

 

Helena Bergnest 

ihsXXXX@stud.ihs.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 Frågeformulär till lärarna 
 
Från och med vilket år har du arbetat som lärare? * (Oavsett uppehåll i tjänsten) 

 

Vad heter din skola? * 

 

Vilket ämne undervisar du i? *  

Idrott och Hälsa  

Svenska  

Båda ämnena  
 

Frågor om Din uppfattning kring friluftsdagar 

 
I vilken grad instämmer Du i påståendet  

  Alltid Oftast Sällan Aldrig  

Friluftsdagarna ska bedrivas i 

utomhusmiljö 
 

    
 

Fysisk aktivitet ska vara en självklar 

del i friluftsdagarna 
 

    
 

Friluftsliv ska vara en självklar del i 

friluftsdagarna 
 

    
 

Naturvistelse ska vara en självklar 

del i friluftsdagarna 
 

    
 

Miljö och hållbar utveckling ska vara 

en självklar del i friluftsdagarna 
 

    
 

Ämnesintegrering ska vara en 

självklar del i friluftsdagarna 
 

    
 

Tävlingsmoment är ett lämpligt 

innehåll i friluftsdagarna 
 

    
 

 

 

Om ämnesintegrering ska ingå i friluftsdagarna enligt Din mening, vilka ämnen bör då vara de mest 

representerade tycker Du? Välj högst tre alternativ  

Idrott och Hälsa  

Hemkunskap  

Bild  

Musik  

 



Slöjd  

Svenska  

Engelska  

Moderna språk  

Naturorienterande ämnen  

Teknik  

Matematik  

Samhällsorienterande ämnen  

Other:  

 
 

Tycker Du att friluftsdagar ska finnas i skolan?  

Ja  

Nej  

Tveksamt  

 

 
Vem bör planera och/eller organisera friluftsdagarna tycker Du?  

Alla lärare  

Arbetslaget  

Idrottsläraren/-arna  

Fritidspedagogen/-arna  

Rektorn/-erna  

Other: 

 

 
Vilken kompetens anser Du att läraren bör ha för att kunna planera friluftsdagar? 

 

Frågor kring friluftsdagar på Din skola 

 
Behöver endast besvaras om friluftsdagar förekommer på din skola 

 

Vad vill ni uppnå med friluftsdagarna på Din skola? 

 

Vad bidrar till din uppfattning om vad som ska uppnås med friluftsdagarna på Din skola? (Vad grundade du 

ditt svar på i föregående fråga?) 

 

I vilken grad stämmer påståendet  

 



  Alltid Oftast Sällan Aldrig  

Friluftsdagarna på min skola bedrivs i 

utomhusmiljö 
 

    
 

Fysisk aktivitet är en självklar del i 

friluftsdagarna på min skola 
 

    
 

Friluftsliv är en självklar del i 

friluftsdagarna på min skola 
 

    
 

Naturvistelse är en självklar del i 

friluftsdagarna på min skola 
 

    
 

Miljö och hållbar utveckling är en 

självklar del i friluftsdagarna på min 

skola 

 
    

 

Ämnesintegrering förekommer i 

friluftsdagarna på min skola 
 

    
 

Tävlingsmoment är ett 

förekommande innehåll i 

friluftsdagarna på min skola 

 
    

 

 

Om ämnesintegrering förekommer på Din skola, vilka ämnen är då de mest representerade? Välj högst tre 

alternativ  

Idrott och Hälsa  

Hemkunskap  

Bild  

Musik  

Slöjd  

Svenska  

Moderna språk  

Naturorienterande ämnen  

Teknik  

Matematik  

Samhällsorienterande ämnen  

Other: 

 
 

Hur ofta förekommer friluftsdagar på Din skola?  

0 dagar per läsår  

1-2 dagar per läsår  

 



3-4 dagar per läsår  

5-6 dagar per läsår  

7-8 dagar per läsår  

9 eller fler dagar per läsår  

 
 

I vilken utsträckning väljer lärarna själva om de ska delta i friluftsdagarna på Din skola?  

Alltid  

Oftast  

Sällan  

Aldrig 

 
 

Vem planerar och/eller organiserar friluftsdagarna på Din skola?  

Alla lärare  

Arbetslaget  

Idrottsläraren/-arna  

Fritidspedagogen/-erna  

Rektorn/-erna  

Other: 

 
 

I vilken utsträckning tilldelas lärarna uppgifter och/eller ansvar under friluftsdagarna på Din skola?  

Alltid  

Oftast  

Sällan  

Aldrig  

 
 

Känner du till hur stor budgeten är för friluftsdagarna på Din skola?  

Ja  

Nej  

 
 

Hur stor är budgeten för friluftsdagarna på Din skola? 

 

Vad anser du att skolan förlorar om friluftsdagarna inte fanns? 

 

Övriga kommentarer 

 



 

Bilaga 4 Missiv till rektorer 
 

Hej! 

 

Du har blivit slumpmässigt utvald till en studie kring friluftsdagar. Vi som genomför studien 

är studenter som går sista året på lärarprogrammet vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm. Med frågeformuläret vänder vi oss till rektorer på högstadieskolor i Stockholms 

län. Dina svar utgör ett viktigt underlag och är betydelsefulla för att bidra till kunskap kring 

friluftsdagarnas mål och innebörd samt organisationen kring friluftsdagar. 

 

Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt och ingen skola kommer att utpekas. Dock är 

det viktigt för oss att du fyller i uppgift om skolans namn för att du inte ska behöva bli 

påmind om att svara om du redan gjort det. Ditt deltagande är frivilligt. 

 

Enkäten tar ca.10 minuter. Vid frågor och oklarheter är du välkommen att kontakta oss. 

 

Kamila Trebska 

ihsXXXX@stud.ihs.se 

 

Helena Bergnest 

ihsXXXX@stud.ihs.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5 Frågeformulär till rektorerna 
 

Vad heter din skola? * 

 

Från och med vilket år har du arbetat som rektor? * (Oavsett uppehåll i tjänsten) 

 

Finns friluftsdagar på Din skola?  

Ja  

Nej  
 

Frågor kring friluftsdagar på Din skola 

 

Behöver endast besvaras om friluftsdagar förekommer på din skola 

 

Vad vill ni uppnå med friluftsdagarna på Din skola? 

 

Vad bidrar till din uppfattning om vad som ska uppnås med friluftsdagarna på Din skola? (Vad grundade du 

ditt svar på i föregående fråga?) 

 

I vilken grad stämmer påståendet  

  Alltid Oftast Sällan Aldrig  

Friluftsdagarna på min skola bedrivs i 

utomhusmiljö 
 

    
 

Fysisk aktivitet är en självklar del i 

friluftsdagarna på min skola 
 

    
 

Friluftsliv är en självklar del i 

friluftsdagarna på min skola 
 

    
 

Naturvistelse är en självklar del i 

friluftsdagarna på min skola 
 

    
 

Miljö och hållbar utveckling är en 

självklar del i friluftsdagarna på min 

skola 

 
    

 

Ämnesintegrering förekommer i 

friluftsdagarna på min skola 
 

    
 

Tävlingsmoment är ett 

förekommande innehåll i 

friluftsdagarna på min skola 

 
    

 

 

 

 



Om ämnesintegrering förekommer på Din skola, vilka ämnen är då de mest representerade? Välj högst tre 

alternativ  

Idrott och Hälsa  

Hemkunskap  

Bild  

Musik  

Slöjd  

Svenska  

Engelska  

Moderna språk  

Naturorienterande ämnen  

Teknik  

Matematik  

Samhällsorienterande ämnen  

Other: 
 

 

Hur ofta förekommer friluftsdagar på Din skola?  

0 dagar per läsår  

1-2 dagar per läsår  

3-4 dagar per läsår  

5-6 dagar per läsår  

7-8 dagar per läsår  

9 eller fler dagar per läsår  
 

 

Vem planerar och/eller organiserar friluftsdagarna på Din skola?  

Alla lärare  

Arbetslaget  

Idrottsläraren/-arna  

Fritidspedagogen/-erna  

Rektorn/-erna  

Other: 
 

 

I vilken utsträckning väljer lärarna själva om de ska delta i friluftsdagarna på Din skola?  

Alltid  

 



Oftast  

Sällan  

Aldrig 
 

 

I vilken utsträckning tilldelas lärarna uppgifter och/eller ansvar under friluftsdagen på Din skola?  

Alltid  

Oftast  

Sällan  

Aldrig  
 

Hur stor är budgeten för friluftsdagarna på Din skola? Ange per läsår om möjligt 

 

Vilken kompetens anser Du att läraren måste ha för att kunna planera friluftsdagar? 

 

Vad anser Du att skolan förlorar om friluftsdagar inte fanns? 

 

Övriga kommentarer 
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