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Förord 

Jag vill börja med att tacka de fem idrottslärare som ställt upp på mina intervjuer för att ni 

bemötte mig positivt och vänligt och lät mig ställa mina frågor om hur arbetet med ämnet 

idrott och hälsa ser ut på er skola. Utan er hade denna uppsats inte kunnat slutföras. 

 

       Sandra Ekholm Stockholm Juni 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare upplever möjligheterna att 

förverkliga friluftsundervisning mot bakgrund av dess position i ämnet idrott och hälsa i den 

nya läroplanen Lgr 11. Med följade frågeställningar till hjälp: 

- Hur ser idrottslärarna på uppbyggnaden av nya kursplanen för idrott och hälsa? 

- Hur ser idrottslärarna på friluftslivets position i nya kursplanen för idrott och hälsa, Lgr 11 i 

jämförelse med Lpo 94? 

- Hur ser idrottslärarna på möjligheten att förverkliga friluftsundervisning i relation till den 

nya kursplanen, Lgr 11?  

- Arbetar hela skolan tillsammans för att eleverna ska uppnå målen inom friluftsliv? 

 

Metod 

Studien är gjord med en kvalitativ forskningsansats för att få en ökad förståelse inom det 

valde området. Studie innehåller intervjumaterial från fem utvalda idrottslärare som jobbar på 

skolor runt om i storstockholmsområdet. Detta val är delvis strategiska då jag fick kontakt 

med idrottslärarna genom mina studiekamrater. Kontakten skedde via mail där information 

om syftet med studien, och vad dem skulle bidra med. Alla idrottslärarna ställde sig positiva 

till att intervjuas och det ägde rum ute på skolorna. Intervjuerna spelades in och därefter 

transkriberades ordagrant till text. 

 

Resultat 

Som resultat av intervjuerna visade det sig att samtliga intervjupersoner ansåg att Lgr 11 är 

mycket tydligare. De var även helt överens om att friluftsliv som begrepp lyfts fram och 

kunskapsmål framgår tydligare, till skillnad från Lpo 94 som de alla ansåg vara luddig. 

Tre av fem idrottslärare ansåg att deras samarbete på skolan fungerade bra då det gällde 

friluftsliv och de trodde inte det skulle vara några problem att uppnå de uppnåendemålen i den 

nya läroplanen. De andra två idrottslärarna ansåg att samarbetet mellan kollegorna var en 

aning bristfällig. 

Slutsats 

Tre lärare på två av skolorna tror sig kunna förverkliga målen i nya läroplanen gällande 

friluftsliv medan de andra två ansåg att det finns begränsningar som försvårar möjligheterna 

för deras elever.  
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1 Inledning  

Friluftsliv, vad betyder det ordet? 

Skolan, och ämnet idrott och hälsa, diskuteras ofta i medierna. Men friluftsliv nämns sällan. 

Dessutom är forskade eller friluftsorganisationer inte helt överens om vad ordet innebär. Det 

är ett komplext begrepp som kan stå för många saker. Exempelvis ”aktivitet och vistelse i 

naturmiljö utan krav på tävlingsprestation” (Nilsson, 2007, s. 141). Betoningen där ligger på 

egenvärde och den omedelbara positiva upplevelsen som kommer av naturmiljön, som kan 

vara en förklaring (Nilsson, 2007, s. 141-142). En annan definition som arbetades fram efter 

en statlig idrottsutredning, som Backman beskriver lyder: 

”fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 

tävlingsresultat” (Backman, 2004, s. 174) 

Och en tredje, som från början är från föregångsorganisationen till dagen friluftsfrämjandet, 

som Beckman tar upp låter: 

 ”friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling”  

(Backman, 2004, s. 176).  

 

Erik Backman (2010, s. 16) visar i sin avhandling att de mål som står i läroplanen, som i 

skrivandet stund gäller, Lpo -94 inte uppfylls. Han beskriver i sin forskning att friluftsliv 

förekommer sparsamt i skolor runt om i landet i dagsläget. 

Jan-Eric Ekberg (2009, s. 17) har gjort sin avhandling inom ämnet idrott och hälsa och dess 

läroplan. Där försöker han komma underfund med vad det är som påverkar innehållet under 

”idrott och hälsa”-lektionerna. 

 

Jag har framförallt valt detta ämne för att jag själv älskar att vara ute, lika mycket i skogen 

som på vattnet eller bland bergen. Intresset för att göra en studie om ämnet väcktes också 

delvis för att de idrottslärarna på min praktikskola är utomhus mycket och eleverna verkar 

nöjda över det. Jag ser verkligen fram emot att ha friluftsliv i min dagliga vardag under mitt 

kommande yrkesliv som idrottslärare. Därför är det av intresse att undersöka hur idrottslärare 

tänker och ställer sig till den kommande förändringen i sin verksamhet när Lgr 11 träder i 

kraft samt vad som krävs för att alla elever ska uppnå målen för just friluftsliv.  

 

Från och med 1 juli 2011, kommer en ny läroplan börja gälla där friluftsliv har fått större 

utrymme. Begreppet friluftsliv har gått från att definieras i några få punkter i de nedskrivna 
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uppnåendemål som finns i Lpo 94 till att vara en av tre rubriker som utgör det centrala 

innehåll som från hösten gäller lärare och elever. Överlag har nya läroplanen, Lgr 11, mindre 

tolkningsutrymme i ämnet idrott och hälsa. Därför väcktes en tanke om hur skolorna tänker 

hantera friluftsundervisning i relation till nya läroplanen.  När det ställs ännu hårdare krav, 

hur kommer deras friluftsundervisning att förändras?  

 

2 Bakgrund 

2.1 Läroplanens tillkomst 

I romerska riket, började en tanke gro att kunskapen i skolan skulle vara förutbestämd och 

reglerad. Därefter har en rad filosofer och teoretiker sagt sitt i den evigt vilda debatten om 

kunskap och lärande. Från den tiden fanns språkstudier, där bland annat grammatik och 

talkonst inkluderades men även astronomi, geometri och musik. (Linde, 2006, s. 20-24). 

Under 1600-talet så fick läroplansteorin bäring och en mer verklighetsuppfattning bortom 

filosofin började växa (Linde, 2006, s. 27).  

Dåtidens vetenskapsmän enades om en sak på senare tid, under 1900-talet. Att skolans 

kunskapsuppdrag skulle gå från ”lärande i fokus till barnet i fokus” (Linde, 2006, s. 28). 

Skolan blev en framtidsinriktad verksamhet där uppgiften för skolan skulle vara att ge barnen 

redskap för att själv söka kunskap för att kunna möta framtiden. I Sverige kom genomslaget i 

offentlig skolpolitik så sent som i 1946 års skolkommission (Linde, 2006, s.31).  

Det la sin grund i arbetet med en läroplan i Sverige. Den första kom ut år 1962, Lgr 62. 

Därefter finns en rad läroplaner i arkivet, Lgr 69, Lgr 80 och i skrivandets stund, den gällande 

Lpo 94. Från och med i 1 juli i år kommer en ny att börja gälla, Lgr 11. 

 

2.2. Friluftsliv i kursplanen i ämnet idrott och hälsa. 

Ekberg (2009,s. 45) beskriver att dagens skolämne idrott och hälsa har sina rötter från 1800-

talet där motiverades införandet i skolan av militära motiv, hälso- och hygieniska motiv och 

rekreationsmotiv. Då var idrotten stark influerad av Per Henrik Lings gymnastiska övningar. 

Under 1900-talet blev det mer fokuserat på idrott, lek och spel och namnet ändrades från 

”gymnastik” till ”gymnastik med lek och idrott”. Namnet, och därmed fokuseringen inom 
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ämnet, har sedan ändrats några gånger till. Tillbaka till ”gymnastik” och till ”idrott” och 

slutligen till dagens benämning ”idrott och hälsa”(Ekberg, 2009, s. 45-46). 

 

Nilsson (2007) förklarar att begreppet friluftsliv har förekommit i den obligatoriska skolan 

sedan 1930 talet men haft olika tyngd och omfattning i olika läroplaner (Nilsson, 2007, s. 

149). Men intresset väcktes långt tidigare än så. Backman (2004) menar att Carl von Linné är 

en bidragande orsak till att sprida intresse för naturen, kring slutet 1700-talet. Denna tid har 

kallt den gröna vågen. Senare fick fritiden en mer betydande roll i samhället i samband med 

den successivt ökade urbaniseringen och industrialiseringen, under 1900-talet och 

fritidsaktiviteter som bland annat skidåkning, skridskoråkning, orientering fick en betydande 

roll för arbetarna i Sverige under denna tid (Backman, 2004, s. 174). 

 

Antalet friluftsdagar i skolan har under åren förändrats. Under 1955 så arbetades riktlinjer för 

friluftsdagar fram så till slut skrevs det in i Lgr 62, att antalet dagar skulle vara 10-12 heldagar 

per läsår. Här definierades bland annat aktiviteter som orientering och skidlöpning och 

syftade till att ge eleverna en omväxling i skolarbetet och skapa intresse för naturen och hur 

ska vårdas (Backman 2004, s. 178). Dessa riktlinjer stod kvar i Lgr 69.  

I Lgr 80 var antalet reglerade dagar fyra-åtta per läsår, som skulle avsättas åt friluftsaktivitet 

(Nilsson, 2007, s. 154). Under dessa dagar var fortfarande fokus på att ge eleverna omväxling 

i det dagliga arbetet i skolan men också att ägna sig åt aktiviteter utomhus som vanligtvis inte 

kunde bedrivas under idrott och hälsa lektionerna (Backman, 2004, s. 178).  

I dagens läroplan, Lpo 94, så valdes regleringen av friluftsdagarna att tas bort helt. Det är nu 

upp till varje skola att sätta av resurser och tid för sådan verksamhet. Däremot finns mål 

nerskrivna när det gäller friluftsliv som kan vara svåra att uppnå om inte friluftsdagarna 

existerar menar Backman.(2004, s.179). De uppnående målen är uppdelade, riktat för 

femteskolåret och nionde skolåret. Inom friluftsliv finns några punkter som exempelvis 

handlar om om bad-, båt- och isvett, orientering och allemansrättens grunder. Kunskapskrav i 

friluftsliv blev tydligare i jämförelse med tidigare läroplaner och detta tillkom från och med 

Lpo-94, där decentraliseringen också innebar att undervisningen i idrott och hälsa var tvungen 

att teoretiseras i större utsträckning än tidigare. Nu började idrott och hälsa som ämne bli mer 

ett kunskapsämne. (Backman, 2004, s.179). Ett exempel av uppnåendemålen för eleverna 

inom begreppet friluftsliv lyder, för femte skolåret: 

” …ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för 

allemansrätten.” 
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För nionde skolåret: 

”kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 

planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider.” 

(Skolverket, Lpo 94)  

 

För att eleverna ska klara ovanstående mål bör det vara en förutsätter att skolorna är ute i 

naturen. Men som forskning visar så är friluftsliv sällan ett inslag i idrott och hälsa 

undervisningen. 

Förutom ren kunskap som står beskrivet i läroplanens uppnående mål, så står friluftsliv även 

beskrivet som syfte att stimulera och väcka engagemang för ett fortsatt intresse för natur och 

miljö. (Skolverket, Lpo 94).  

 

I nya läroplanen, Lgr 11 har friluftsliv fått en större och mer betydande roll i idrott och hälsas 

kursplan (Skolverket 2011, s.28-30) I Lgr 11 är friluftsliv tillsammans med nya begreppet 

utevistelse en av tre nedskrivna delar som representerar det centrala innehållet. Det är upplagt 

så att det är tre kunskapsdelar, Rörelse; Hälsa och livsstil;samt Friluftsliv och utevistelse. 

Under rubriken Friluftsliv och utevistelse är kunskapsmål nerskrivet. Dessa är uppdelade i 

årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Här syns en tydlig tanke till en progression med dessa 

kunskapsmål. Orientering i närmiljö och utemiljö, lekar och aktiviteter i natur under olika 

årstider, allemansrättens grunder och säkerhet i samband med utevistelse är tillsammans det 

som utgör grunden för det kunskapsmål som går in under friluftsliv och utevistelse från 

förskoleklass till årskurs nio. 

Exempelvis ska eleverna gå från förmågan  

”Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel vid natur- och utevistelse” 

 till att i årskurs nio ha kunskap när det gäller: 

”Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med 

alternativa hjälpmedel, enligt principen för förlängda armen” (Skolverket 2011, s.28-30).  

 Även när det gäller orientering ser vi en progression från att kunna enkla kartors uppbyggnad 

för att kunna orientera sig i närmiljön till att kunna orientera i okända miljöer med hjälpmedel 

för positionering.  

När det gäller formuleringen, centralt innehåll, så utgör det tre stora delar som tillsammans 

ska vara grunden i idrott och hälsa undervisningen. Till skillnad från de uppnående mål som 

beskrev verksamheten i Lpo 94 där alla mål som eleverna ska uppnå står under samma rubrik. 
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Det är dock uppdelat efter för ”femte skolåret” och för ”nionde skolåret”. Här finns alla mål 

beskrivna vare sig det gäller dans, motion eller friluftsliv. (Skolverket 1994, s. 2-3).  

 

2.3 Forskningsgenomgång 

 

Forskaren Erik Backman har skrivit en rad studier som resulterade i en avhandling inom 

friluftslivet i dagens svenska skola och har även kopplingar till hur det ser ut internationellt.  

I en artikel från ”Svensk idrottsforskning” har Backman (2008, s.38) lagt fokus på hur lärarna 

själva utformar sin undervisning. Dels genom lokala kursplaner men även i det till synes 

omedvetna ”koder” som finns i varje skola. Eleverna själva anser att de har lite eller obefintlig 

kunskap inom friluftsliv och Backman (2008, s.39) kopplar det delvis till att friluftsdagarna, 

som genom åren har varit reglerade i läroplanerna, har i dagens gällande läroplan Lpo-94, 

utmynnat till obefintlig.  

Backman (2008, s.40) menar att lärarna själva ges stort utrymme och ansvar att tolka mål och 

begrepp i läroplanen och det har resulterat i att friluftslivsundervisningen är nästintill 

obefintlig på många skolor. Erik Backman har även skrivit artikeln som publicerats i 

tidskriften ”Idrott och hälsa” där han fortsätter på ovanstående tema angående lärarens 

påverkan om innehållet under lektionerna i idrott och hälsa. Här beskriver han olika hinder 

som idrottslärarna i hans studie har som försvar till den uteblivna friluftsundervisningen. Här 

tas tid, utrustning, ekonomi, skolans läge och risker, upp som bidragande orsaker enligt 

idrottslärarna själva. Backman beskriver lärarnas syn på friluftsliv som begrepp. En 

idrottslärare i hans studie menar att man inte kan har friluftsliv i en park. Den samlade bilden 

som Backman får fram i sin studie är att föreställningen om friluftsliv tycks bedrivas, i 

naturen, men inte vilken som helst utan, långt bort från civilisationen. 

I en annan text går Erik Backman (2004, s. 174) djupare in på varifrån traditionen med 

friluftsliv i skolan kommer ifrån. Backman menar att Carl Von Linné har bidragigt till att 

intresset för naturen väckte i Sverige. Tidigare sågs naturen som skrämmande men Linné fick 

oss svenskar att uppskatta naturen som en plats till för återhämtning och aktivering såväl för 

kropp som för själ. Backman (2004, s.175-176) tar även upp olika definitioner för friluftsliv 

som präglat olika organisationer så väl som skolan. Som tidigare nämnts finns en oenighet 

gällande begreppet. Vissa säger att friluftsliv är all vistelse i naturen och andra säger att 

naturupplevelsen ska vara i fokus och prestation och tävling inte ska förknippas med 

friluftsliv. Denna oenighet ser vi i dagens skola, är enligt Backman (2004, s.186), då vissa 
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skolor räknar all sin undervisning utomhus till friluftsliv och vissa inte känner att de får in det 

i idrottsundervisningen alls.  

Antalet friluftsdagar har gått ifrån starkt reglerat i 1955 års skolkommission då antalet skulle 

vara 10-12 dagar per år till Lpo-94 där skolorna själva reglerar antalet friluftsdagar själva. 

 

Fritt fram för friluftsliv heter en rad rapporter som Friluftsrådet och Naturvårdsverket skrivit 

tillsammans med Linköpings universitet. I en av dem, som handlar om utomhuspedagogik 

skriver författarna att skolan har en nyckelroll i arbetet för en sundare livsstil och ett livslångt 

intresse för natur och friluftsliv (Friluftsrådet, 2008, s. 2). I hela texten beskrivs tips på hur 

man som pedagog kan komma igång med utomhuspedagogik. I texten beskrivs också en 

forskning som Linköpings universitet har gjort som visar att utomhuspedagogik används 

sparsamt i skolor runt om i landet och att det beror på att pedagogerna är osäkra (Friluftsrådet, 

2008, s. 3-4). I texten påvisas de positiva effekterna av att vara utomhus. De menar att om 

man lär sig med alla sinnen i en utomhusmiljö bidrar det till att kunskaperna sitter 

(Friluftsrådet, 2008, s. 3&5). Ett hinder som de pedagoger beskrev i studien var tidsbrist men 

författarna menar att många lärare inte ens försökt utan har gett upp och stannar vid massa 

bortförklaringar (Friluftsrådet, 2008, s. 8).  

 

Sammantaget visar forskningsgenomgången att skolor i allmänhet inte uppfyller kraven av att 

vara ute och bedriva friluftsundervisning. Trots att det finns en rad argument för de positiva 

effekterna för både elever och lärare så fastnar många lärare i en ond cirkel av 

bortförklaringar.  

 

3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare upplever möjligheterna att 

förverkliga friluftsundervisning mot bakgrund av dess position i ämnet idrott och hälsa i den 

nya läroplanen, Lgr11. 

3.1 Frågeställning 

- Hur ser idrottslärarna på nya kursplanen för idrott och hälsa? 

- Hur ser idrottslärarna på friluftslivets position i nya kursplanen för idrott och hälsa, Lgr 11 i 

jämförelse med Lpo 94? 
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- Hur ser idrottslärarna på möjligheten att förverkliga friluftsundervisning i relation till den 

nya kursplanen, Lgr 11?  

- Arbetar hela skolan tillsammans för att eleverna ska uppnå målen inom friluftsliv? 

- Finns några avgörande faktorer som påverkar friluftsundervisningen?  

 

4 Teoretiskt perspektiv: Läroplansteori 

Gunnar Linde är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och han har skrivit boken 

”Det ska ni veta”. Ett begrepp Linde (2006) har valt att gå in på djupet på är Läroplansteori. 

Med detta menar han, att som den organisation som skolan är, där utbildning och 

undervisning sker så uppstår ett nödvändigt behov av att välja ut och organisera den kunskap 

som anses värd att förmedla (Linde, 2006, s. 5). Med den målstyrning som idag präglar den 

rådande läroplanen innebär att skolorna själv har en stor frihet att på lokal nivå hitta vägar för 

att uppnå de mål att förhålla sig till (Linde, 2006, s.6). Här finns även stort utrymme för 

tolkning för enskilda läraren och Linde (2006) menar att lärarens personliga erfarenheter och 

närsamhällets inflytande är som utgångspunkt i undervisningen. Detta menar han utgör 

grunden i det han kallar skolkoder eller ramfaktorer (Linde, 2006, s. 10 & 14). 

 

Begreppet som kommer att användas är Ramfaktorteori (Linde, 2006, s.15).  

Lundvall & Meckbach (2008) förklarar detta begrepp i sin text, som relationen mellan 

utbildning och det omgivande samhället, i form hur mål och innehåll väljs ut och struktureras. 

Ramfaktorteorin används för att förstå processen för utformning, omformulering och 

förverkligande av kunskap i skolan. De poängterar att det inte bara handlar om resultat utan 

också begränsningar i ämnet som i vissa fall ligger utanför lärarens kontroll (Lundvall & 

Meckbach, 2008, s. 3-4).  

Vidare på detta begrepp kommer vi in på arenor, som är en vidareutveckling och baseras på 

ramfaktorteorin (Lundvall & Meckbach, 2008, s. 4.).  

Linde (2006) delar upp dessa arenor till mindre delar: formuleringsarenan och där innefattas 

läroplanen, som styrdokument från staten, transformeringsarenan, där skolorna själva tolkar 

läroplanen och realisationsarenan, där lärarens arbete provas och förverkligas. (Linde, 2006, 

s. 56).  

Lundvall & Meckbach (2008) förklarar att relationen mellan de olika arenorna har stor 

betydelse för hur idrottslärarens arbete ser ut. De menar även att samspelet mellan lärare och 

elever sker i realisationsarenan där lärarens innehåll besvaras. Läraren har befintliga ramar att 



8 

 

förhålla sig till så som tid, resurser och styrdokument men även i elevernas mottagande 

(Lundvall & Meckbach, 2008, s. 4-5). 

 

Sammanfattningsvis ser vi att det är en pågående process med många faktorer som avgör hur 

realiserade undervisning ser ut för olika lärare.  

Denna bakgrund kommer senare i studien återkopplas till i analysdelen där frågeställningarna 

analyseras med utgångspunkt av vad intervjupersonerna berättat. Läroplansteorin valdes för 

att få en förståelse för skolans uppbyggnad i vissa avseenden som inte alltid är synligt för en 

utomstående. Även för att ha en bakgrund i vad det är som påverkar hur den realiserade 

undervisningen ser ut.  

 

 

5 Metod 

En kvalitativ forskningsmetod har använts i forskningsprocessen för att få en ökad förståelse 

inom det valde område. Precis som Patel & Davidson (2003, s.40) skriver så vill jag få en 

djupare förståelse i det valda ämnet och ha möjlighet att ställa följdfrågor under en oförutsedd 

situation för att få höra de olika intervjupersoners egna åsikter. I jämförelse med en 

kvantitativ forskningsmetod var jag inte intresserad av att kunna generalisera mina svar 

genom i förväg uppgjorda svarsalternativ. Därför valdes att fokuserar på mjukdata och göra 

intervjuer (Patel & Davidson, 2003,s. 14). Fyra intervjuer genomfördes, varav en 

gruppintervju med två idrottslärare på samma skola.  

 

5.1 Urval 

I urvalet av idrottslärare har fem personer valts ut som arbetar på skolor som är i närheten av 

Stockholm. Dessa idrottslärare är alla handledare till studenter på sina praktikskolor. 

Intervjupersonerna och dess arbetsplats är belägna runt om i storstockholmsområdet. Den 

första i en skärgårdskommun några mil nordöst om Stockholms innestad, båda de lärarna här 

är friluftsmänniskor mellan 35-45 år gamla, kvinnor och utbildade idrottslärare via Gymnastik 

och Idrottshögskolan i Stockholm. Skolan drivs i kommunal regi. Den andra är en 

förortsskola väster om Stockholm där läraren är runt 55-årig kvinna som examinerades då 

lärarutbildningen var tvåårig. Även denna skola är en kommunalskolan. Den tredje är en 

kommunal förortsskola söder om Stockholm där en ca 35-årig manlig idrottslärare arbetar 
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med en examen via Stockholms universitet. Den fjärde och sista i en kommun öster om 

Stockholm, som delvis också är en skärgårdskommun, där en nyexaminerad kvinna från 

Stockholms universitet i 25-års åldern arbetar. Denna skola drivs i privatregi. Precis som Patel 

och Davidsson (2003, s.51-52) skriver om så skedde ett bekvämlighetsurval för jag har 

kontakt, dels genom studiekamrater, med lärarna och dels strategiskt val för att skolorna låg 

på olika platser geografiskt, sociokulturellt och ekonomisk vilken ansågs var intressant för 

ämnet. Kontakten togs med idrottslärarna via mail där informations gavs om vad som skulle 

göras och vad dem kunde bidra med till processen. Alla idrottslärarna ställde sig positiva till 

att träffas och en tid bokades snabbt in. 

 

5.2 Genomförande  

En intervjumall arbetade fram (se bilaga) med en undersökningsplan men frågor för att kunna 

besvara frågeställningarna. En intervju gjordes på plats i, eller i närheten av, idrottslärarens 

arbetsrum. Detta för att få en avslappnad atmosfär i en miljö där de kände sig hemma (Patel & 

Davidson, 2003, s.53) Intervjuerna spelades in med mobiltelefon. 

 

Intervjumallen var utformad på ett sätt som gav möjlighet till öppna svar för att få med 

idrottslärarnas egenheter. Intervjuerna valdes att spelas in för att kunna koncentrera mer på 

vad intervjupersonen sa och kunde ställa relevanta följdfrågor efter varje fråga. Intervjuerna 

tog mellan 30-45 minuter. Intervjumallen användes som riktlinje för att undvika att 

intervjupersonen svävade iväg. Har informerat om, och därmed tagit hänsyn till etiska 

aspekter innan arbetet, att intervjumaterialet kommer att raderas efter avslutat projekt. Efteråt 

har de inspelade intervjuerna transkriberats ordagrant till text (Patel & Davidson, 2003, s.69-

73).  

 

5.3 Bearbetning/ Analys 

Efter avslutad intervju så transkriberades intervjuerna ordagrant till text i talspråk inkluderat 

pauser (Patel & Davidson, 2003, s. 104). Detta arbete tog i snitt sex timmar per intervju. 

Antalet sidor varierar från 8-13 sidor per intervju. Därefter har texten organiserats genom att 

rubriksätta materialet i gemensamma samtalsämnen. Här har inte frågeställningarna utgjort 

rubriker utan samband i samtalen har genom olika ”teman” fått kategorisera citaten, för att 

sedan redogöra för dem och analysera det som sagts och besvara frågeställningarna längre 
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fram i studien. Eftersom att det endast ingår fem intervjupersoner så valdes alla att presenteras 

som den tillgängliga grupp utan att ta ut några stickprov (Patel & Davidson, 2003, s. 57). 

 

5.4 Tillförlitlighetsfrågor 

En kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse och för att få höra idrottslärarnas 

egen uppfattning om frågorna. Precis som Patel & Davidson (2003, s.83) säger så valdes 

intervjuerna att spelas in så att möjligheten för att kunde lyssna fler gånger fanns för att 

säkerställa att svaren uppfattats korrekt. Syfte var att få en djupare förståelse hur den 

realiserade undervisningen ser ut och hur lärarna, på de skolor som ingår i studien, tänker 

kring den nya läroplanen och dess uppbyggnad. Därför ansågs det viktigt att bygga upp ett 

förtroende som genererade i att de intervjuade lärarna skulle svara så ärligt som möjligt på 

intervjufrågorna så att studien kan bli en så trovärdig spegling hur vissa skolor ser sin 

situation i dagsläget. 

 

5.5 Etiska aspekter  

De intervjuade personerna har anonymiserats för att skydda deras identitet. Innan intervjuerna 

ägde rum skickade ett informationsbrev ut där syftet klargjordes med studien där det 

förklarades vad intervjumaterialet skulle användas till. Innan intervjun gjordes talades även 

om att det inspelade materialet kommer att raderas efter avslutad sammanställning i den 

färdigarbetade studien. (Patel & Davidson, 2003, s.69).  

 

6 Analys av resultat 

Materialet har transkriberats och strukturerats efter följande teman: Nya läroplanen i Idrott 

och hälsa Lgr 11, Samarbete på skolan för friluftsliv, Tidigare erfarenheter och bakgrundens 

betydelse, Friluftsliv på skolan och Tankar och reflektion och friluftsliv i skolan. I vissa av 

citaten har meningssammansättningar gjorts. 

Lärarna har valts att benämnas med förkortningar. Läraren som jobbar på förortskolan som 

ligger väster om Stockholm har förkortningen: V. Läraren på förortsskolan som ligger söderut 

har: S. Skärgårdsskolan som är belägen nordöst om Stockholm där har lärarna fått: NÖ. Till 

sist, läraren som arbetar på skärgårdsskolan som ligger österut har förkortningen: Ö. 
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6.1 Nya läroplanen i Idrott och hälsa Lgr 11 

Det första temat handlar om vad intervjupersonerna har för åsikter om nya läroplanen som 

börjar gälla från 1 juli i år. Alla lärarna var helt överens över att målen i Lgr 11 är tydligare 

och mer välformulerade. Ö beskrev det som att de har strukturerat upp den och tagit bort 

onödigt ”ordbajs”. Hon berättade även att hon aldrig har gillat Lpo 94 riktigt. Hon tyckte den 

var är luddig. 

 

”Utevistelse tycker jag är ett bättre ord. Så det gillar jag med Lgr 11, att det står. 

Friluftsliv och utevistelse, det för det är faktiskt det som funkar. Att dra iväg en hel 

dag är inte lika lätt, även om vi gör det.” (NÖ, 2011) 

 

Detta sade NÖ när vi dels pratade om uppbyggnaden av läroplanen och dels om möjligheten 

för alla skolor att kunna uppnå de mål som står inom friluftsliv. NÖ:s arbetsplats ligger precis 

vid en skog och är ute väldigt mycket men de hade viss förståelse för att inte alla skolor hade 

den förutsättningen. 

 

När vi pratade om planering med att omformulera målen i Lgr 11, så kom tankar om hur 

kommande terminer tros bli. 

På skolan där S arbetar hade de inte börjat med arbetet med Lgr 11, utan vad som framgick så 

planerades det att läggas efter terminsslutet och under hösten. De tre idrottslärarna där hade 

inte alls börjat arbeta i nya kursplanen för idrott och hälsa. 

V hade börjat jobba lite under någon enstaka studiedag. Hon hade inte ägnat så mycket tid alls 

åt att sätta sig in i idrott och hälsas mål. Idrottslärarna där hade tittat lite på målen under 

rubriken hälsa och livsstil, men ingenting på friluftsliv och utevistelse. 

På Ö´s skola hade arbetet kommit igång under en studiedag där alla fick presentera sitt ämne 

för de andra kollegorna på skolan. Kommande planeringsdagar har lagts in som en 

lärarkonferens som kommer att hållas en veckan precis efter terminsslut. 

Alla lärarna på NÖ’s skola var i full gång med planeringen. De har avsatt alla tid som gick till 

tolkning och planering av nya läroplanen. De poängterade att de inte fått mer tid avsatt utan 

snarare disponerat den tid som finns, all konferenstid och all egen planeringstid har varit 

prioriterat till för att bli insatt i Lgr 11.  
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Det skilje sig lite också på hur de såg på kommande terminer när det gällde momentet 

friluftsliv. NÖ tror att det inte alls kommer vara några problem att alla elever ska uppnå 

målen i friluftsliv. De sitter nu, mitt i arbetet, med att bryta ner målen till en egen matris med 

mål från årskurs ett till årskurs sex.   

 

”Jag känner så här. Så länge man inte får, så länge skolan ligger där den ligger, så 

länge man inte har mer resurser så jag tror inte vi kommer förändra så jätte 

jättemycket.” (S, 2011) 

 

Så sa idrottslärare S, när vi pratar om att uppnå de nya målen i friluftsliv och att det har fått 

större plats i Lgr11. Han berättar att de fått vara med och ”tycka till” under tiden Lgr 11 

arbetades fram genom att maila in åsikter till politikerna om upplägget i idrott och hälsa. 

 

”Alltså, jag tycker fortfarande att, det är så lätt på en nivå och sitta och kanske 

bestämma hur det ska se ut och ibland känns det som att dem som utformat kanske 

inte vet hur verkligheten ser ut riktigt. Det stämmer liksom inte överens.  

Det är fina ord men man ska leva upp till dem också.  

Beroende på var skolan ligger, beroende på vilket elevunderlag man har så påverkas 

det undervisning jätte jättemycket. Vissa kan, har det mycket enklare för det. Vissa får 

svårare, tyvärr.” (S, 2011) 

 

V berättar att i samband med att nya läroplanen träder i kraft så görs änne mer nedskärningar 

på hennes skola. När vi kom in på hur planeringen ser ut för kommande terminer så ansåg hon 

att det var omöjligt att göra i dagsläget då hon inte ens visste vilka och hur många lärare som 

fick vara kvar. Hon beskriver att det har gjorts mycket nerdragningar på skolan under en 

relativ kort tid. Hon beskriver att det bara för några år sen var det några idrottslärare som 

tillsammans var stabila och arbetade tillsammans. De hade arbetat fram ett upplägg där det 

fanns en klar röd tråd från förskoleklass ända upp till nian med en tydlig progression för vad 

de skulle lära sig i momentet friluftsliv. Men mycket hade förändrats sedan dess och hon 

beskriver att alla neddragningar har drabbat henne och eleverna på skolan. 

Angående friluftslivets plats i nya läroplanen sade hon: 

 

”…personligen tycker jag det är jättepositivt. Jag älskar att vara ute och skulle önska 

att majmånad var två månader. […] det gör det ännu svårare. Och att det blir extra 
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arbete. Så att, fast jag ser det som en utmaning. Och jag själv tycker jättemycket om 

att vara ute så att…” (V, 2011) 

 

Ö berättar att hon, liksom NÖ inte ser några begränsningar i deras situation om skulle kunna 

bidra till att de inte kommer klara att uppnå målen i Lgr 11 inom momentet friluftsliv. 

Däremot poängterar hon att varje klass endast har en idrottslektion i veckan men att det 

däremot kompenseras med en friluftsdag i månaden så krävs ett bra samarbete mellan 

kollegorna för att eleverna ska kunna uppnå målen.  

 

Analys 

Linde (2006) skriver om ramfaktorteorin där formuleringsarenan som när det gäller 

läroplanen ser lika dan ut för alla skolor. Alla skolor avsett förutsättningar har samma 

styrdokument att ta hänsyn till. Detta bemöts på olika sätt av intervjupersonerna. Både Ö och 

V tycker att det är positivt att just friluftsliv fått sådant uppsving i nya läroplanen. NÖ 

beskriver det som de har fått svar att deras arbete varit bra sedan de långt tidigare använt 

naturen som lärmiljö. S känner att det inte alls hänger ihop med deras situation utan snarare 

låter bra på papper men i praktiken helt omöjligt att uppfylla. När det efter decentraliseringen 

innebär att det är kommunen som är huvudman för skolan och därmed skjuter in pengar i 

verksamheten så är det de som bestämmer vilka resurser deras skolor får. Även fast vissa 

skolor anser det omöjligt att uppnå de mål som står utifrån deras förutsättningar och att det 

ändå inte får mer resurser så måste de följa styrdokumenten. Hur löser man det då på bästa 

sätt? 

6.2 Samarbete på skolan för friluftsliv 

En av de ramfaktorer som är avgörande för hur den realiserade verksamheten ser ut är 

samarbete (Linde, 2006, s.15). 

 

NÖ berättar att de samarbetar alltid med klasslärarna när det planeras för friluftsdagarna. 

Dock menar de att de ibland får motiverar in friluftsdagarna så att inte kollegorna tycker att 

idrotten ”tar” tid och dagar ifrån deras lektioner. De förklarar att deras kollegor inte alltid 

förstår syftet med friluftsdagarna och säger att de tror att kollegorna har en gammal 

föreställning om att friluftsdagar är bra för att eleverna får miljöombyte. De beskriver att de 

måste visa tydligt vad de jobbar med och vilka mål som kan knytas till just den planerade 



14 

 

friluftsdagen. NÖ berättar även att det verkar svårt för de andra lärarna på skolan att släppa 

tryggheten i sitt klassrum. Därför brukar de ibland ta ut sina kollegor under studiedagar och 

visa vad man kan göra utomhus och även sticka till med lite idéer och tips om hur de kan ha 

naturen som lärmiljö. Däremot säger dem att deras samarbete i samband med planeringen för 

nya läroplanen har varit väldigt givande.  

 

”Det är mycket sådana arbeten, som växter fram. Det är ju bra. Det har varit jätte 

värdefullt att vi har jobbat tillsammans. Neutralt, jag tror att alla har fått en förståelse 

för att vi kan samverka mycket, mycket mer.” (NÖ, 2011) 

 

Ö berättar att de samarbetar ganska mycket och att kollegorna är tajta på hennes arbetsplats. 

Hon är deras första idrottslärare, innan hade de en inhyrd som arbetade i den idrottshall skolan 

åkte till. När det gäller friluftsdagarna så säger hon att: 

 

” … så en del projekt, friluftsdagar och sådär drar jag ju lasset, om det är så att det 

täcker hela skolan och sådär. Är det per klass så beror det på lite hur det ligger om jag 

kan följa med och sådär, annars är det klasslärarna som har de.” 

 

Hon förklarar att oavsett vem som håller i friluftsdagen i slutändan är det alla kollegor som 

tillsammans diskuterar fram till ett bra upplägg för dagen. Hon beskriver att hon ofta 

samarbetar med någon eller några lärare om det gäller något specifikt. Exempelvis som när 

hon och en lärare i årskurs fyra tillsammans planerade kartkunskap och orientering under 

deras lektioner. Så att de hade teorin i klassrummet och det praktiska på idrottslektionen. 

  

På V´s skola berättar hon att samarbetet fungerar desto sämre. En förklaring till det anser hon 

vara att mycket är beroende på vem som sitter på tjänsterna. Hon berättar att vissa kollegor på 

skolan går det jättebra att samarbeta medan med andra fungerar det sämre med. Hon beskriver 

några enstaka tillfällen då hon har samarbetat med vissa lärare i specifika projekt. Under en 

friluftsdag i friidrott så hade eleverna fått göra sina egna tabeller under en mattelektion. Under 

friluftsdagen så fick eleverna sätta in längd, höjd och tid och andra resultat i sin tabell. 

 

När S berättar om samarbetet mellan kollegorna kring arbetet med nya läroplanen så beskriver 

han själv att han inte vill samarbeta med övriga kollegor. När väl arbetet med nya läroplanen 
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drar igång hoppas han på att han och hans närmaste kollegor får sitta och planera idrotten 

själva utan att det bildas tvärgrupper med lärare i andra ämnen.  

 

”… visst det kan vara bra att integrera ämnen men också i sådana lägen tycker jag det 

är bra att man först sätter sig för sig.” (S, 2011) 

 

När det gäller friluftsliv så berättar han att samarbetet är nästintill obefintligt. Han säger att de 

tre idrottslärarna på skolan samarbetar mycket men inte så ofta med övriga kollegor. Han 

nämner dock att han vet några lärare som har lektioner ute ibland då det exempelvis är i 

skogen och tittar på fåglar.  

  

Analys 

Ramfaktorn samarbete syns tydligt spela en stor roll hur eleverna integreras i fler ämnen 

under skoltiden hos intervjupersonerna. Samspelet mellan både lärare och elever sker i 

realisationsarenan (Lundvall & Meckbach, 2008, s. 4-5). Att samarbetet i många fall är 

nödvändigt för att eleverna ska uppnå målen ser vi bland de intervjuade idrottslärarna. I de 

skolor där samarbetet fungerade bra ansåg lärarna att med hjälp av samarbete så klarade 

eleverna att uppnå målen. I de skolor där samarbetet var nästintill obefintligt hade eleverna 

svårt att uppnå målen i friluftsliv. 

 

6.3 Tidigare erfarenheter och bakgrundens betydelse 

En annan ramfaktor som kan ha betydelse är var lärarens eller elevernas tidigare kunskap eller 

erfarenhet består av. Här nedan följer en redogörelse för hur denna ramfaktor påverkar de 

olika lärarnas verksamhet. 

 

Ö berättade att hon hatade att vara ute som barn trots att hon är uppväxt i en by med skog som 

omslöt huset och närmiljön. Hon berättar, att under hela sin uppväxt har hon ändå varit ute 

lekt mycket i skogen och under skolgången var de ofta ute på lektionerna. Intresset för 

naturen har ändrats med åldern och idag tar hon gärna promenader i skogen. På skolan är 

eleverna vana vid att röra sig i ojämn terräng då det på skolgården knappt finns en plan yta. 
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NÖ berättar att de båda gillar att vara ute och paddlar, vandrar, åker långfärdsskridkor och 

skidor på sin fritid och försöker ha idrott och hälsa lektioner utomhus och gärna 

friluftsaktiviteter. Eleverna på skolan är också vana med att vara ute. Skolan ligger inbäddat i 

grönska med skog bredvid och NÖ låter friluftsliv vara ett genomgående tema under många 

lektioner, såväl i skogsdungen utanför som längre bort vid friluftsdagar. 

 

S är född och uppvuxen i norra Sverige och är van, genom sin egen skolgång, vara ute 

mycket.  Han berättar att han inte aktivt håller på med någon friluftsaktivitet i dagsläget men 

gillade att vara utomhus när det var fint väder. Eleverna på skolan har ingen bakgrund, 

erfarenhet eller intresse av att vara ute i naturen berättar S. Han menar att det är ofta det som 

begränsar friluftsundervisningen. Han tycker att han fick en bra grund när han läste till 

idrottslärare inom friluftsliv men säger även att det var aktiviteter som är väldigt svåra att 

göra i skolan på grund av flera olika begränsningar.  

 

V berättade också att hon tyckte om att vistas i naturen. Hon berättade att hon gillar våren och 

sommaren mycket och då spenderar mycket av sin fritid ute i naturen. 

Vad de ansåg om erfarenheten från sin utbildningstid varierade också. Inte heller här har 

eleverna någon tidigare erfarenhet av att vistas i naturen. Hon menar att det har med deras 

kultur att göra.  

V berättar även att när hon gick lärarutbildning var det tvåårig och väldigt komprimerad.  

 

”det var mer på en annan nivå, alltså, det var ju med övernattningar, paddling, det är ju 

sådant som vi sällan kommer i kontakt med här på nåt vis.” (V, 2011) 

 

De andra intervjuade lärarna höll till viss del med. 

 

”men inte var det det enkla, så som vi jobbar. […] Det var ju lite mer sådär 

man skulle vandra och paddla kanot och bo i vindskydd ute men det händer ju 

inte på samma sätt.” (NÖ, 2011) 

” ser jag tillbaka var det mer prestation än upplevelse. Mycket mer egen 

färdighet.” (NÖ, 2011) 

 

Ö höll med till viss del. Det var mycket egen ”görande” men hon säger även: 
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”När jag då, som inte är friluftsmänniska i grunden, tycker ändå att jag fått med mig, 

väldigt mycket. Inte tomhänt i alla fall.” (Ö, 2011) 

 

Analys 

Intrycket är att alla intervjupersoner gillar att vistas i naturen privat. Vissa mer än andra. Vad 

är det då som gör att vissa väljer att vara inne i idrottshallen oftare än andra? Ramfaktorteorin 

som Lindvall & Meckbach (2008, s. 4) förklarar som relationen mellan utbildning och det 

omgivande samhället som tillsammans bidrar till hur undervisningen struktureras. Som jag 

tidigare nämnt betyder den målstyrning som idag präglar skolan som organisation att lärarna 

själva har stor frihet att själva skapa väger för att uppnå målen de måste förhålla sig till. Med 

detta menar han att lärarens personliga erfarenheter och närsamhällets inflytande ligger till 

grund för hur undervisningen ser ut. (Linde, 2006,s.6) 

 

Av det som framgick av intervjupersonerna verkar elevernas tidigare erfarenhet av friluftsliv 

spela en större roll och påverkar lärarna olika mycket när det gäller friluftsundervisningen. 

Alla är överens om att det under deras utbildningstid var mycket fokus på prestation och att 

delta i olika friluftsaktiviteter istället för att göra ”det som funkar”, det enklare friluftslivet, 

senare på en arbetsplats. Men det är ingen av dem som skyller på att de själva saknar kunskap 

i ämnet. Det som istället kommer upp är hur elevernas erfarenhet är en bidragande orsak till 

att friluftsundervisningen uteblir.  

 

6.4 Friluftsliv på skolan 

Hur ser då den realiserade undervisningen ut för intervjupersonerna i dagsläget? 

Realisationsarenan, som Linde (2006, s.56) beskriver är den undervisning som blir 

slutprodukten av många påverkande faktorer. Här nedan kommer det att synliggöras hur de 

idrottslärarna i studien arbetar med friluftsliv i undervisning i dagsläget. När vi talade om vad 

finns för möjligheter och begränsningar på just deras skola att bedriva friluftsundervisning så 

märktes det att svaren skiljde sig åt. Alla fyra skolorna har olika förutsättningar. Både NÖ och 

Ö hade skogen precis bredvid skolan och det underlättade och bidrog till att det idrottslärarna 

var ute ganska eller väldigt mycket. V och S berättar att det finns en problematik i att skolan 
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ligger mitt i stadsmiljö. Dock har V’s skola en liten skog i närheten. Det har inte skolan som S 

arbetar på.  

 

”Vi gör det enkla egentligen. Med friluftsliv tänker vi att vi går ut utanför knuten, i 

närområdet, å på skolgården […] och då börjar vi med enkla lekar, övningar, bara att 

vara ute i skog och mark och få känna trygghet och lust att vara där” (NÖ, 2011) 

 

Så beskriver NÖ sitt huvudsyfte med friluftsundervisningen.  Att det ska gå att göra på en 

vanlig lektion utan mer planering eller material som för en lektion inomhus. Friluftsliv 

genomsyrar mycket av deras verksamhet i idrott och hälsa och sträcker sig över hela året. 

Aktiviteter som de sysslar med är bland annat, vandring, orientering, åka skidor och åka 

skridskor. Förutom lektionerna så planeras friluftsdagar där de hinner gå in på djupet på vissa 

saker som exempelvis simsäkerhet i och vid vatten. De berättar att en friluftsdag på hösten 

ägnas åt simträning i havet. Här får eleverna simma, bada med flytväst och träna på att rädda 

varandra. De menar att även fast simning är en aktivitet så är det grunden för ett fortsatt aktivt 

friluftsliv senare i livet i exempelvis aktiviteter som kajakpaddling. De har även en friluftsdag 

på vintern då eleverna ska bada isvak och ta sig upp med hjälp av isdubbar. 

 

Ö, berättar att de inte har så mycket friluftsundervisning inom idrott och hälsa  eftersom de  

endast har en timme i veckan per klass, på grund av att de måste åka iväg från skolan till en 

idrottshall. Hon menar att det inte går att lösa på något annat sätt och att de därför planeras 

flera friluftsdagar per läsår in. På dessa friluftsdagar görs allt ifrån simning, friidrott, 

skridskor, skogsdagar, skidor och orientering. Ö menar dock att hon inte skulle uppnått målen 

för friluftsliv i Lpo-94 om hon inte fått hjälp av sina lärarkollegor på skolan. Hela skolan 

genomför tillsammans friluftsdagarna och många av kollegorna har ofta lektioner ute i 

skogen.  

 

Både V och S berättar att de har få timmar avsatta för friluftsliv i undervisning i skolan. S 

menar att på hans undervisning finns inte så mycket friluftslivsinslag. Han berättar att 

tyngdpunkten när det gäller friluftsliv ligger på friluftsdagarna. Antalet dagar är tre för 

högstadiet, två för mellanstadiet och endast en per år för lågstadiet. När det är friluftsdagar 

åker de iväg med buss med alla elever. Han menar att de inte hinner med någon 

friluftsaktivitet på en lektionstid då det inte finns någon skog på gång avstånds radie från 
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skolan. Han nämner också att det finns begränsningar i och med att eleverna inte har någon 

bakgrund eller tradition av att vara ute.  

 

”Man märker ibland på vinterfriluftsdagarna, vi gör aktiviteter och åker iväg å åker 

pulka å då kommer dom i mjukisbyxor å gympaskor liksom. Och man berättar liksom, 

att det är viktigt att man klä sig, men dom kommer ändå och efter en timme står dom 

och skakar liksom. Så vissa får man skicka hem.” 

  

Samma gäller V, där berättar hon att eleverna känner sig otrygga i skogen och tycker att 

skogen är farlig. Hon menar att det inte finns någon tradition av att vara ute i dessa elevers 

kulturer. Många elever tycker att skogen är farlig. Hon förklarar att det inte finns någon glädje 

av att gå ut och inte samma förutsättningar med material och kläder som på andra skolor.  

 

”Vi har ju att tampas med, här i det här området, att inga barn har funktionella kläder. 

Och man har ingen tradition av att vara i skog och mark ”what so ever”, det finns 

inte.” (V, 2011) 

 

Däremot åker de mycket skridskor på vinter berättar V. Då tar hon en klass i dubbeltimme 

varannan vecka och går fram och tillbaka till en spolad skridskobana i närheten. Skolan har 

köpt in 150 par skridskor och eleverna älskar att åka skridskor berättar hon. 

 

När frågan kom upp om det tycker att de uppfyller kraven i Lpo-94 gällande friluftsliv så 

ansåg de själva att de, med lite tolkning, uppfyllde målen för friluftsliv. 

 

”Jag måste säga såhär, man kan alltid tolka målen lite så att man får ryggen fri. Sen 

kan det vara inom sig själv att man känner, fan, är det här tillräckligt egentligen. Om 

man ser på situationen. Dom förutsättningar man har så.” (S, 2011) 

 

Men samtidigt säger han: 

”Allt det är en tolkningsfråga egentligen. Man kan ju tolka dem (lärandemålen) på 

tusen olika sätt. Massa skolor, vissa tolkar dem så och vissa bedömer så och vissa 

tolkar så. Både ja och nej. Friluftsliv är väl det målet som man kan känna brister lite 

jämfört med de andra.” (S, 2011) 
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V tycker inte att elever på skolan klarar målen men hon tror inte så många innestadsskolor 

eller förortsskolor gör det heller. Hon säger att många av idrottslärarna hon träffar i olika 

sammanhang inte tycker att det är viktigt med friluftsliv och det tror hon är en bidragande 

faktor till varför siffran är så hög när det gäller antalet skolor där friluftsliv bortprioriterats. 

  

”Det krävs ju mer av lärarna, helt klart. […]Det gör det ännu svårare.[…] Jag vill inte 

vara elak mot mina kollegor men dem är fruktansvärt slöa, dem gör ingenting. …den 

gamla myten om att idrottslärare slänger in en boll, och det är verkligen vad dem gör.” 

(V, 2011) 

 

Med ”kollegor” i detta fall syftade hon på andra idrottslärare på närliggande skolor i samma 

område. Men hon tycker att just på denna skola, att hon och hennes närmaste 

idrottslärarkollega gör så gott de kan, efter sin förutsättning.  

 

” jag kan ju säga att i perioder av min idrottslärarbana har jag ju, friluftslivet varit ett 

dåligt samvete litegrann.” (V, 2011) 

 

Analys 

Verksamhetens uttryck går in under Lindes (2006, s.65) begrepp realisationsarenan. Tidigare 

forskning visar att det är få skolor som uppfyller kraven gällande friluftsliv i skolan 

(Backman, 2010, s.16) För två av lärare som själva anser att eleverna uppnår målen så visas 

tydligt att friluftsliv inte är så dominerade inslag i idrott och hälsa. För de resterande tre 

lärarna på två av skolorna så verkar friluftsliv vara ett naturligt inslag i både lärare och elevers 

vardag. Lundvall & Meckbach (2008) menar att det är relationen emellan de olika arenorna 

som har betydelse för hur den enskilda lärarens undervisning ser ut. De poängterar även att 

det inte handlar om resultat gällande enskilda mål utan snarare begränsningar i ämnet som i 

vissa fall ligger utanför lärarens kontroll (Lundvall & Meckbach, 2008, s. 3-4). Precis som 

Backman (2008, s.38) skriver om så handlar mycket av den realiserade verksamheten om 

skolans koder. Backman (2009, s.15-16) beskriver i en annan text att argumenten för den 

uteblivna friluftsundervisningen tycks bland annat vara tid, utrustning, ekonomi och skolans 

läge. Ingen lärare i Backmans (2009, s.15-16) undersökning nämnde att elevernas kunskap 

skulle vara en faktor att friluftsundervisningen uteblev. I texten av Friluftsrådet(2008, s.8) 
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menar författarna att lärarna ger upp innan de ens har försökt och då använder de argument 

som inte håller. I denna studie tycks detta argument vara mer avgörande bland en rad av 

argument som även fanns i Backmans (2009) tidigare forskning. (Beckman, 2009, s. 15-16)  

 

6.5 Tankar och reflektion om friluftsliv i skolan 

Som sista tema redogöras för lärarnas allmänna tankar om friluftsliv i skolan. Detta är inte 

kopplat till någon specifik läroplan utan mer deras syn och funderingar kring friluftslivets 

plats i skolan.  

Som ovan nämnts så uttryckte S att målen lät fint på pappret men att det är svårt att leva upp 

till målen som står i läroplanerna. Att det beror så mycket på geografisk plats och eleverna 

bakgrund om man har möjlighet att bedriva friluftsliv i skolan. Han tror också att mycket av 

förklaringen till att friluftsliv uteblir är att idrottslärarna blir bekväma. Han menar att man kan 

tolka målen och göra det nödvändigaste för att ha ryggen fri. Men han poängterar också att 

han känner det som att politikerna inte har förståelse för att det blir svårare för en skola med 

fler begränsande faktorer att kunna uppnå målen inom friluftsliv.  

 

V nämner också att placeringen av skolan är en förklaring till varför friluftslivet blir lidande. 

Hon tycker själv det är positivt att friluftsliv fått större plats i Lgr 11. När vi kommer in på 

varför hon tror att friluftsliv fått den plats i nya läroplanen säger hon: 

 

”det tycker jag är lite spännande. Hälsa tror jag… […] alltså som politiker vet vi idag 

att ungdomarna sitter mycket hemma framför datorn och att skolan ska kompensera 

och på nåt sätt.” (V, 2011) 

 

Ö menar att det är bra för deras verksamhet att friluftsliv fått större utrymme i nya men säger: 

 

”Att den har blivit lite som, Oj den här kanske vi har glömt innan. Den ska vi ju ha 

med och det tycker ju jag är bra, för att det är ju… det har ju så mycket med vår 

svenska kultur å göra. En sådan grej som allemansrätten liksom. Det är ju inte bara 

friluftsliv, det är ju social fostran också.” (Ö, 2011) 
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Hon nämner också geografisk plats på skolan och dess påverkan på innehållet under 

momentet friluftsliv. Hon själv berättar att hon gjorde sin praktik på en skola som låg på de 

två nedersta våningarna i ett hyreshus i ett mångkulturellt område. Där existerade inte mycket 

friluftsliv överhuvudtaget. Hon tror att i ett sådat område eller med sämre förutsättningar kan 

det nog kännas som ett stort berg att bestiga, och då blir det inte av. 

 

NÖ har mycket tankar om varför inte skolorna i den tidigare forskning som presenterat inte 

uppnår målen. De tror dels det handlar om lärarnas kunskap men framförallt att det krävs 

engagerade lärare.  

 

 ”Men jag tror att man gör det för svårt” (NÖ, 2011) 

 

Med det menar de att många får ”prestationsångest” av själva ordet friluftsliv. Att vissa lärare 

bara räknar friluftsliv till då de är ute en heldag och lagar mat ute medan en vanlig lektion i 

någon skogsdunge inte räknas på samma sätt. De tror att många väver in för mycket i ordet. 

De tror att för att få bukt med problemet kring friluftsliv så bör man ha ”kvalitativa 

fortbildningar” där man får enkla tips på hur man kan göra. De anser att det inte finns något 

att skylla på för exempelvis en innestadsskola. Allt går om man vill. 

 

7 Sammanfattande diskussion  

Som svar på frågeställningarna kopplat till litteraturen kan man, precis som Linde (2006, 15 

& 56) menar, börja med att säga att det är många faktorer som påverkar hur slutresultatet på 

undervisningen blir. Så att den realiserade verksamheter ser olika ut för de olika idrottslärarna 

är kanske inte så konstigt trots att de har samma styrdokument att ta hänsyn till. 

Skillnaderna vi ser mellan lärarna beror på att deras process från formuleringsarenan till 

realiserade undervisningen ser helt olika ut. Att skolornas egna koder (Backman, 2008, s.38) 

är avgörande synt när man inser att alla skolor har samma styrdokument att arbeta utifrån. 

Därefter omformuleras detta på lokal nivå, och här såg arbetet helt olika ut. Tre av lärarna 

hade kommit igång med omformuleringen av målen och två av lärarna hade knappt börjat 

med det arbetet. Då får det oss att komma in på hur olika ramfaktorer påverkar hela 

processen. Alla idrottslärarna är överens om att Lgr 11 är mycket tydligare än Lpo 94. 

Att friluftslivets position har lyfts fram var även alla överens om, dock ansåg en av fem lärare 

att det kunde vara svårt att uppnå alla de mål som snart träder i kraft. 
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Samarbete är en bidragande faktor dels arbetet med kursplanen hur det ser ut och dels hur hela 

skolan tillsammans samarbetar för att nå målen inom friluftsliv. Samarbetet mellan kollegorna 

såg olika ut på skolorna. För merparten, tre av fem lärare fungerade samarbetet mellan övriga 

kollegor på skolan mycket bra när det gällde att eleverna ska uppnå målen i friluftsliv. För två 

av lärarna var samarbetet obefintligt. Fler faktorer som ekonomi, geografiskt läge eller 

tidigare erfarenhet spelar in hur arbetet ser ut och hur målen prioriteras för de olika 

idrottslärarna. Detta tillsammans bidrar till att skillnaderna skolorna emellan är stora. Två av 

lärarna ansåg att de hade vissa begränsningar gällande att uppnå målen medan tre av lärarna 

hade goda möjligheter att förverkliga målen.  

Alla intervjupersoner verkar vara överens om att skolans geografiska läge påverkar innehållet 

under idrottslektionerna både positivt och negativt. Vissa menar att det är den enda 

förklaringen till varför friluftsliv existerar sparsamt på deras skola medans andra tror att de 

gör det för svårt för sig och det visst går att bedriva friluftsundervisning trots att man till 

synes har många förutsättningar emot sig. Precis som Backman (2009, s.17-18) menar så 

hänger det på vad man väver in i ordet friluftsliv. Vad ordet betyder är fortfarande oklart. Att 

det resulterar i att den realiserade undervisning skiljer sig åt har presenterats ovan. För tre av 

idrottslärarna var friluftsliv ett naturligt inslag i dess vardag och för två av idrottslärarna 

förekom friluftsliv sparsamt i undervisningen. Två av fem lärare hävdade att elevernas 

tidigare erfarenhet inom friluftsliv var en bidragande orsak att friluftsundervisningen uteblev 

medan alla fem tyckte att de fått en bra grund inom friluftsliv när de gick lärarutbildningen. 

Men hur lärarna än bortförklarar den bristande friluftsundervisningen kan de inte bortse från 

de positiva effekterna utomhuspedagogik ger både lärare och elever (Friluftsrådet, 2008, s.5) 

 

En intressant fråga man kan ställa sig då är, hur kommer friluftsundervisningen se ut för 

idrottslärarna i framtiden? Kommer tydligheten i Lgr 11 och friluftslivets framhävda position 

försvåra eller underlätta för idrottslärarna av inse vidden av att lämna idrottshallen oftare? 

 

8 Analys av metod 

En kvalitativ forskningsmetod med intervjuer som redskap för att besvara syftet med studien 

görs då man vill gå in djupare inom ämnet. Enkäter hade kunnat användas som då kunnat 

skickas ut till många fler idrottslärare på fler skolor. Fördelen med en kvalitativ metod är dock 

att man får en djupare förståelse för hur just de fem idrottslärarna och deras verksamhet ser ut 

när det gäller friluftsundervisning. Om enkäter använts kunde man istället få mer statistik på 
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hur mycket friluftsliv som bedrivs på olika skolor i form tabeller eller andra figurer. Men 

genom att använda en totalundersökning utan några generaliseringar eller stickprov kunde 

resultatet redogöras av alla intervjupersonerna vilket hade varit svårt vid en kvantitativ 

forskningsmetod (Patel & Davidson, 2003, s.70). I denna studie lyckats frågeställnigarna 

besvaras med intervjuernas hjälp. Dock kunde det varit bra med några fler intervjuer för att 

kunna hitta fler samband mellan liknande skolor. När det handlar om frågställningar där 

intervjupersonerna tycks ifrågasättas finns en problematik i att lärarna inte svarar 

sanningsenligt. Intrycket som idrottslärarna gav var att det svarade ärligt men frågade hur 

materialet skulle användas. En faktor till som kan verka skrämmande som intervjuperson är 

det faktum att intervjuerna spelades in. Detta bidrog dock till att analysen av materialet kunde 

göras mer noggrant då materialet fanns sparat att kunna gå tillbaka till och lyssna om och om 

igen.  
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Intervjumall 

Beskriv hur arbetet ser ut med friluftsliv ut på er skola?  

Vad gör ni? Hur mycket? Vad håller ni till? 

Hur resonerar du och dina idrottslärarkollegor när det gäller friluftsliv inom idrott och hälsa? 

Är det fler ämnen som jobbar tillsammans, med friluftsliv? 

Har ni mycket undervisning utomhus i övrigt på skolan? 

Har ni undervisning utomhus som inte är friluftsliv under ”idrott och hälsa” lektionerna? Vad 

i så fall? 

Har ni börjat arbeta specifikt med nya kursplanen för idrott och hälsa?  

Beskriv hur? Hur tycker du om det arbetet?  

Tycker du att du förstår ändringarna i nya läroplanen? 

Anser du att det är nödvändigt att lägga tid på att arbeta med nya läroplanen? 

Friluftsliv stod ju med bland uppnående målen i Lpo-94, och i nya läroplanen är det ett av tre 

centrala kunskapsmålen. Tillsammans med Rörelse och Hälsa & Livsstil. 

Hur ser du på förändringarna där? 

Vad anser du att friluftsliv har haft, och kommer att få för betydelse/utrymme? 

Tycket du att du kunde förverkliga målen i Lpo-94 (inom friluftsliv)? 

Hur tror du det blir nu, att bedriva friluftsundervisning enligt nya läroplanen? 

Vad behöver man göra rent konkret, i undervisningen, för att se att alla elever uppnår målen i 

friluftsliv när nya läroplanen träder i kraft?  

Vad anser du att du och dina kollegor har för möjligheter och begränsningar till det?  

Mycket forskning visar att det är många skolor som har svårt att leva upp till de krav som 

beskriva i målen för friluftsliv i Lpo-94.  

Hur tror du det fungerar i allmänhet på skolorna? 

Varför tror du det är så? 

Vad skulle behövas för resurser att bedriva ett friluftsliv i enlighet med kursplanen? 

Tycker du själv om att vara ute och/eller hålla på med friluftsliv? 

Anser du att ni fick en bra grund att stå på när du själv studerade till idrottslärare? (Hade ni 

mycket friluftsliv på schemat under utbildningstiden?  

det något du skulle vilja tillägga? 

 


