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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att ta reda på vad som främst påverkar friluftsundervisningen 

och hur mycket friluftsundervisning lärarna i idrott och hälsa ger i grundskolan, åk 6-9.  

 Vad anser idrott och hälsa lärarna är friluftundervisning? 

 Vad påverkar undervisningen i friluftsliv?  

 Vilka eventuella påverkansfaktorer har störst inverkan på mängden 

friluftsundervisning? 

 Hur tror idrott och hälsa lärarna att friluftsundervisningen kommer förändras med 

tanke på den nya kursplanen? 

Metod 

Vi valde semistrukturerad kvalitativ intervju. Med tidigare forskningen som grund 

konstruerades en intervjuguide med teman. Därefter intervjuades fem lärare som undervisar i 

idrotts och hälsa från olika skolor i grundskolans senare år (åk 6-9), i Eskilstuna kommun. 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades för att sedan tolkas utifrån 

ramfaktorteorin och tidigare forskning. 

Resultat 

Vårt sammanställda resultat visar att de intervjuade lärarna definierar friluftsundervisning 

som någon form av praktiskt moment med utevistelse i skogen. Respondenterna var eniga om 

att ekonomin, utrustning, schematekniska faktorer, planeringstid, samarbete, klimatet, 

skolledningen, gruppstorlek och eleverna är yttre faktorer som begränsar 

friluftsundervisningen. Respondenter nämnde även brist på kunskap och eget intresse som 

inre faktorer som begränsar friluftsundervisningen. Respondenterna var även eniga om att 

närhet till skogsområde, idrottslärarträffar, samarbete, skolledningen och eleverna är yttre 

faktorer som förutsätter friluftsundervisningen. Några av de faktorer som lärarna nämnde 

ansåg de även vara en förutsättning för att kunna bedriva friluftsliv men att dessa faktorer i 

dagsläget saknas vilket gjorde att faktorerna sågs som begränsande. Lärarna i idrott och hälsa 

anser även att friluftsundervisningen kommer att förändras, med tanke på den nya kursplanen. 

Slutsats 

Slutsatsen är att de flesta av lärarna anser att brist på tid och en begränsad ekonomi är 

avgörande faktorer som påverkar samt samspelar med övriga faktorer om mängden 

friluftsundervisningen, vilket gör att denna därmed blir begränsad.
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

Lärare har en skyldighet i sin undervisning att följa de anvisade och aktuella styrdokumenten 

som beskriver utformningen på undervisningen. Läraren ska även tolka och överföra 

dokumenten till verklighet i undervisningen. I 1994 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet finner man ett flertal kopplingar till friluftsliv i undervisningen 

(Utbildningsdepartementet 1994, s. 6ff.). Vilket man även gör i grundskolans uppnåendemål 

och betygskriterier för årskurs nio (Skolverket 2000). Där beskrivs bl.a. förmedling av 

kulturarvet, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och respekt för vår gemensamma miljö som 

viktiga delar av skolans uppdrag att förmedla till eleverna för att nå en hållbar utveckling
1
. 

Friluftsliv är även ett av få moment som benämns både i uppnåendemålen och i 

betygskriterierna för såväl grundskolans tidiga som sena år. (Skolverket 2000). Trots denna 

omfattande benämning i styrdokumenten visar studier att friluftsliv förekommer sparsamt i 

idrott och hälsa undervisningen (Lundvall, Meckbach & Thedin Jakobsson 2002, s. 19). 

Friluftsliv är vanligast förekommande som fritidsaktivitet bland de sociala grupper som 

innehar ett visst kulturellt och/eller ekonomiskt kapital (Friluftsgruppen 1999, s. 104; 

Engström 1989, s. 75; Engström 1999, s. 49ff; Backman 2004b, s. 40f.). Om ens uppväxtmiljö 

från början är präglad av reducerade förutsättningar för att prova på och uppleva friluftsliv, 

medför detta ett stort ansvar på grundskolan som ska erbjuda en likvärdig utbildning för alla 

barn och ungdomar.  

 

Friluftsliv har flera positiva aspekter på vår hälsa då naturen har förmåga att lindra stress, 

sänka blodtrycket och minska muskelspänning. Genom att vistas i naturen blir man lugnare, 

tålmodigare och får en ökad koncentrationsförmåga. Naturen har därmed en stor inverkan på 

människors välbefinnande, man blir mer motståndskraftig mot infektioner och sover bättre. 

Allt detta bidrar till en friskare människa och många av dessa positiva effekter är även 

gynnsamma för undervisningen, genom motorisk och intellektuell utvecklingen och 

inlärningen hos eleverna. (Johansson 2007, s. 7f; Naturvårdsverket 2006, s. 8).  

                                                 

1
 Hållbar utveckling definierades 1987 av Brundtlandkommissionen, Förenta nationerna (FN) som: ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED 

1987, s. 8). 
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Ovanstående text visar på att friluftsliv är ett viktigt moment i idrott och hälsa och därför 

anser vi det högst relevant att studera vad som kan påverka friluftsundervisningen i skolan 

och i så fall hur det påverkar. Detta för att öka vår förståelse och kunskap, då vi lättare kan 

identifiera, vara medvetna och eventuellt kunna påverka eventuella problemområden som 

kommande lärare i idrott och hälsa. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Friluftsliv i grundskolan. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo94) finns att läsa ett flertal 

kopplingar till friluftsliv, som ska bejakas i undervisningen. Sammanfattningsvis anges en 

bild av att ta ansvar för och påverka miljön och närmiljön till en hållbar utveckling. I målen 

att uppnå för grundskolan står det:  

 

känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande 

ekologiska sammanhang samt har grundläggande kunskaper om förutsättningar 

för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan 

och miljön. (Utbildningsdepartementet 1994, s. 10). 

   

 I kursplanen för ämnet idrott och hälsa för grundskolans senare år står det:  

 

ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när 

det gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och 

mark får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett 

fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till 

att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. 

(Skolverket 2000). 

 

Friluftsliv benämns även i uppnåendemålen för årskurs nio:  

 

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

kunna planera och genomföra vistelser i naturen under olika årstider där nämns 
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även: kunna hantera nödsituationer i och vid vatten och ha kunskaper i 

livräddande första hjälp. (Skolverket 2000). 

    

Nya läroplanen Lgr11 överrensstämmer med Lpo94 där betoning ligger på att eleverna ska 

utveckla ett ansvar för naturen och kunna påverka miljön och närmiljön till en hållbar 

utveckling, samt att ha förmågan att visa respekt för vår gemensamma miljö. 

    

I nya kursplanen för idrott och hälsa i Lgr11 betonas inledningsvis att:  

 

positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor 

betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet (Utbildningsdepartementet 

2011, s. 51).   

 

Vidare belyser man elevernas intresse för vistelse i naturen som ett viktigt syfte i idrott och 

hälsa ämnet:  

 

Eleverna ska utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika 

årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska 

även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i 

samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. (Ibid). 

 

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att:  

 

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och 

miljöer samt förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på 

land och i vatten (Ibid).  

 

I Lgr11 tas även centralt innehåll upp för åk 4-6, vilka syftar till:  

 

att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors 

uppbyggnad och symboler, lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- 

och utemiljöer under olika årstider, rättigheter och skyldigheter i naturen enligt 

allemansrätten, säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- 
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och utevistelser samt badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av 

nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. (Ibid, s. 53).  

 

Såväl innehåller kursplanen även centralt innehåll för årskurs 7-9, där innehållet från 

föregående årskurser återkommer samt tillökas med två nya, nämligen:  

 

hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras samt 

kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse (Ibid, s. 54).  

    

Jämförelsevis så tydliggör Lgr11 momenten i ämnet idrott och hälsa mycket klarare än Lpo94 

gjorde. Det är däremot inga markanta skillnader när det gäller läroplanens upplägg och 

inriktning mellan Lpo94 och Lgr11, med undantag från enstaka formuleringar och 

förtydliganden. Betoning ligger fortfarande på att eleverna ska utveckla ett ansvar för naturen 

och kunna påverka miljön och närmiljön till en hållbar utveckling samt att ha förmågan att 

visa respekt för vår gemensamma miljö. Däremot har Lgr11 tydliggjort en uppdelning mellan 

årskurs 4-6 och årskurs 7-9 där centralt innehåll (förut kallat uppnåendemål i Lpo94) i 

respektive årskurser tydliggörs betydligt mer än i Lpo94. Skillnaden är att i Lgr11 framskrivs 

kulturella traditioner tydligare vilket inte har gjorts i Lpo94. Andra moment som är nya för 

det centrala innehållet i Lgr11 är:  

 

lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika 

årstider, rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten, säkerhet och 

hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. (Ibid, s. 

54ff.) 

 

Friluftsliv har även i Lgr11 en central del i kunskapskraven för olika betyg. (Ibid). I vår studie 

kommer analysen utgå från Lpo94, samt till viss del (frågeställning fyra) från Lgr11 (se 

vidare 2.3 urval). 

1.2.2 Begreppsdefinitioner  

Nedan förklarar vi centrala begrepp som återkommer i rapporten. För att tydliggöra och 

underlätta läsningen.  
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Friluftsliv  

Definitionen på friluftsliv är omdiskuterad och har varierat över tid och beroende på vem som 

uttalat sig (Backman 2004a, s. 175). Den officiella svenska definitionen på friluftsliv har 

utarbetats av friluftsgruppen som tillsattes av kulturdepartementet 1999:  

 

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling (Friluftsgruppen 1999, s. 9).  

 

Denna definition är använd som referens i vår studie. Definitionen innebär att det inte är något 

krav på prestation men att prestationskrav ändå kan förekomma. Det innebär att en och 

samma aktivitet, i olika situationer, kan definieras som idrott eller friluftsliv beroende på vad 

tanken är med utförandet av aktiviteten (Backman 2004a, s. 177). Med förevarande definition 

som underlag anser vi att uppnåendemålen är en förutsättning för att kunna bedriva friluftsliv 

på ett säkert sätt i skolan. De mål vi syftar till är de som inkluderar att kunna orientera sig, 

kunna hantera nödsituationer och ha kunskaper i livräddande första hjälpen (Skolverket 

2000).   

Friluftsaktiviteter versus Friluftsliv 

Johan Öhman skiljer mellan begreppen friluftsliv och friluftsaktivitet. Friluftsaktivitet menar 

han innehåller fysisk aktivitet så som lekar, spel och övningar med koppling till idrottsliga 

aktiviteter som bedrivs ute i naturen. Medan friluftsliv är aktiviteter som bidrar till att kunna 

leva i naturen, vilket innebär aktiviteter så som matlagning, att ordna skydd, eldning och 

förflyttning av muskelkraft i olika former. Till friluftsliv räknas också utvecklandet av 

färdigheter som innebär en förberedelse för liv i naturen. (Öhman 1999, s. 6).  

Friluftsliv som mål och medel 

I rapporten om ”Friluftslivets Värden” av Klas Sandell och i boken ”Friluftshistoria” av Klas 

Sandell och Sverker Sörlin skiljer de mellan friluftslivets olika syften. Där friluftsliv kan 

användas som ett mål i sig eller som en metod att nå andra mål. Friluftsliv som en metod 

används för att nå olika syften (t ex god hälsa). Värdet ligger i detta fall inte i själva 

friluftslivet, utan i det man kan uppnå genom att använda friluftsliv.  Friluftsliv som mål 

innebär däremot att själva naturmötet, mötet med sig själv och andra under friluftslivs former 

ger ett värde i sig. (Sandell 2004 s. 26; Sandell & Sörlin 2008 s. 112f.). I skolan förekommer 

båda förhållningssätten, men det är friluftsliv som metod som främst förespråkas i läroplanen 
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och i kursplanen för idrott och hälsa. Det är framför allt som en metod för ökad hälsa, som 

friluftslivet har använts i skolan. (Sandell & Sörlin 2008 s. 112f.). 

Attityder 

Attityder är enligt den socialpsykologiska definitionen:  

 

den som är innehavare av en viss attityd kan sägas vara benägen att reagera på 

ett visst sätt som är ungefär likadant varje gång i en given situation (Bohner & 

Wänke, 2002 se Citron 2009, s. 8). 

 

Om denna konsekvens måste vara stabil över en längre tid för att kunna definieras som en 

attityd är något som debatteras om. Vissa anser att attityder fungerar som en slags sparad 

information om hur man skall reagera inför ett visst objekt. Andra säger att attityder är mer 

temporära och föränderliga. (Ibid). Attityder anses inom socialpsykologin som en varaktig 

inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för 

eller emot något (Nationalencyklopedin, 2011 attityder). 

1.3 Forskningsläge 

Det existerar en mängd olika forskning om friluftsliv ur olika perspektiv som har stor 

betydelse för utförandet av friluftsundervisningen i skolan. Nedan presenteras den forskning 

och de studier som vi anser är mest relevant för vår studie, då de berör delar som är väsentliga 

för att motivera studien . Forskningen är genomgående svensk, detta i och med att studien 

görs med idrott och hälsa lärare som undervisar i svenska skolor. 

1.3.1 Varför friluftsliv? 

I slutet av 1700-talet menade Jean Jacques Rousseau att barn har ett naturligt rörelsebehov, de 

lär sig genom upplevelser av verkligheten och därför ansåg han att naturen var en idealisk 

plats för fostran (Quennerstedt, Öhman & Öhman 2007, s. 195). Ett av de viktigaste 

argumenten för friluftsliv i skolan anses vara att vistelse i naturen länge har ansetts som 

hälsosamt för barn och ungdomar. Utomhusmiljön möjliggör positiva hälsoeffekter på barns 

hälsa, motoriska utveckling, lekbeteende och koncentrationsförmåga. Det ställs även krav på 

samarbete på ett helt annat sätt i naturen vilket tränar den sociala kompetensen. (Ibid, s. 29ff.). 

Friluftslivet i skolan är ett moment i idrott och hälsa det är ett sätt att lära känna sig själv, få 

perspektiv på livet och skapa meningsfullhet. Genom kunskap om friluftstekniker och 
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natursäkerhet och genom positiva upplevelser av vistelse i naturen. Gör detta att en trygghet 

inbringas som är en förutsättning för vistelse i naturområden. Detta så att eleverna på egen 

hand kan söka sig ut i naturen och finna glädjen med friluftsliv. (Ibid, s. 204).  

    

Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski anser att med hjälp av miljöintegrera lärande i 

friluftsundervisningen består möjligheterna till ett sammansatt lärande i alla ämnen. Eleverna 

får erfarenheter av kunskapsinhämtning i olika sammanhang och situationer och därmed kan 

bilda sig en sammanfogad helhetsbild (Dahlgren & Szczepanski 2004, s. 9f.). Detta kan 

levandegöra ämnena i skolan, vilket kan ge upphov till att använda naturen som ett extra 

klassrum. Den kunskap vi lär oss från och i samarbete med naturen i kombination med 

traditionell undervisning, kommer till liv i en helhet med hjälp av intryck och lärande med 

alla sinnen. Bland annat genom att ge möjlighet att se nya perspektiv, bidra till ökad förståelse 

samt ge nya attityder, nya värderingar, nya erfarenheter och engagemang för naturen. Både ur 

ett hälsoperspektiv för individen och grupper samt ur ett samhällsperspektiv både på kort- och 

långsikt. Därmed inleds en förändringsprocess till en livsstil som ger upphov till förståelse för 

vår inverkan i världens kretslopp samt vår inverkan i resursanvändning och dess betydelse, 

både nu men även i framtiden. (Quennerstedt, Öhman & Öhman 2007, s. 22ff.). Det handlar 

om att nyttja friluftslivet i skolan som en pedagogisk möjlighet för att lägga grunden till ett 

mer medvetet liv och skapa ett förhållande/relation till naturen. Där kunskap och engagemang 

ligger som grund för att få perspektiv och inspiration till samhälls- och livsstilsförändring. Att 

skapa en nationell fostran där barn och ungdomar lär sig ta hand om och värna om naturen för 

att bevara vårt natur- och kulturhistoriska arv. Vilket ligger till grund för en hållbar 

utveckling, som är ett stort ansvarsområde för skolan som helhet. (Ibid).   

1.3.2 Friluftslivets framväxt och utveckling ur ett historiskt perspektiv 

I Sverige har friluftslivet varit en del av den svenska kulturen sedan flera hundra år tillbaka. 

Från slutet av 1700-talet fram till slutet av 1900-talet genomgick friluftslivet tre gröna vågor. 

Det var i den första gröna vågen i slutet av 1700-talet som en ändrad syn på naturen började. 

Från att vara något skrämmande och främmande till att vara en plats för återhämtning och 

aktivering. (Backman 2004a, s. 174).  Där även intresset för naturskydd i form av turism, 

alpinism och friluftsliv växte fram. Dessa faktorer var även av stor vikt för framväxten av 

friluftslivets förutsättningar och identifierades under senare delen av 1800-talet. (Sandell & 

Sörlin 2008, s. 12).  
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Under den andra gröna vågen som inträffade i samband med sekelskiftet 1900 fortsatte 

intresset att växa för naturen. Naturen började även ses som en viktig del för politiska och 

ekonomiska områden (Backman 2004a, s. 174; Sandell & Sörlin 2008 s. 13). Under denna 

period lyftes även ungdomsfostran genom natur och friluftsliv fram. Organisationer som 

förespråkade denna fostran växte fram. Dessa var skidkonstens främjande (nuvarande 

Friluftsfrämjandet), svenska scoutförbundet och 4H-rörelsen
2
. Till en början handlade 

friluftsliv mycket om skidsport och tävling, men som ett led i att vilja rikta sig till en bredare 

folkgrupp utvecklades friluftslivet senare till att även inkludera naturvårdsarbete. Dessutom 

växte friluftsliv som en pedagogisk metod för att påverkan människans förhållande till 

naturen fram genom främst scoutrörelsens organisation. Där ansåg man att friluftslivet var en 

metod för att uppnå personlig mognad samt träna ansvarstagande, samarbetsförmåga och 

praktiska färdigheter i naturen. (Backman 2004a, s. 174; Sandell & Sörlin 2008 s. 29ff.).  

    

I slutet av 1900-talet började den tredje gröna vågen då en förändringsprocess sker genom att 

intresset för miljö- och naturfrågor ökar enormt på alla plan i samhället. Friluftsliv anses nu 

än mer som en pedagogisk metod för att påverka människans förhållande till naturen och även 

skapa miljömedvetenhet för en hållbar utveckling. (Backman 2004a, s. 175; Sandell & Sörlin 

2008 s. 159). Friluftsliv har idag blivit ett enormt kommersiellt intresse för den växande 

turistnäringen. Vilket också har lett till en enorm produktutveckling och ett ökat utbud av nya 

aktiviteter. Framtoningen har förändrats och med hjälp av medialisering är friluftsliv idag mer 

betonat av äventyr, där naturens roll ligger i bakgrunden för en alltmer sportifiering med 

tävling i centrum. (Sandell & Sörlin 2008 s. 179ff; Backman 2004a, s. 175).  

1.3.3 Friluftslivsutvecklingen i skolans styrdokument 

Under 1900-talets första hälft hade friluftsliv en central roll i skolan. Friluftsliv ansågs vara en 

bra metod för att ge god hälsa och god kondition (Sandell & Sörlin 2008, s. 34f.). I 1928 års 

läroverksstadga framhölls friluftsliv som metod för den fysiska fostran. I skolan infördes 15-

20 obligatoriska idrottsdagar som ägnades åt idrottsliv och friluftsverksamhet. Det så kallade 

idrottslivet och friluftsverksamheten kunde bestå av idrottsövningar, längre vandringar, 

naturvetenskapliga och historiska exkursioner (Annerstedt 2001, s. 84f.).  

 

                                                 

2
 4H rörelsen är en internationell organisation med målsättning att stimulera ungdomars självverksamhet genom egna företag 

med uppgifter som växtodling på åker, i trädgård och skog, husdjursskötsel, miljö- och landskapsvård, hushållsarbete, idrott 

mm. (Nationalencyklopedin 2011, Fyra H-rörelsen) 
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År 1933 angavs det i de nya timplanerna att antalet gymnastiktimmar i skolan skulle minskas. 

Detta innebar även att de obligatoriska idrottsdagarna minskades till 10-12 dagar per läsår.  

Idrottsdagarna hade nu även fått benämningen friluftsdagar. (Annerstedt 2001, s. 85). I 

folkskolan infördes de obligatoriska friluftsdagarna år 1942, Skolöverstyrelsen gav då ut 

anvisningar om hur friluftsdagarna skulle genomföras. Anvisningarna var på över 200 sidor 

och alla aktiviteter som skedde utomhus, såsom friidrott och bollspel, räknades till 

friluftsverksamhet. (Sandell & Sörlin, s. 105). Under 1950-talet hade idrottsrörelsen vuxit och 

de flesta aktiviteter skedde inomhus. Idrott kunde även nu beskrivas med karaktärsdrag som 

resultatinriktning, prestation och tävling. Reaktionen på detta blev att friluftsliv och idrott 

började särskiljas mer ingående i kursplanerna. Friluftsliv kunde karakteriseras av lägerliv och 

terrängvandringar, inte enbart av idrottsaktiviteter utomhus. Man började även karakterisera 

friluftsliv med begrepp som naturupplevelse och naturvård. (Sandell och Sörlin 2008, s. 105). 

Under 1960 – och 70-talen minskade antalet gymnastiktimmar något och i Lgr80 byttes 

namnet till idrott och nu förkommer aktiviteter såsom utflykter, vandringar och kanotfärder 

(Sandell & Sörlin 2008, s. 104). I kursplanen för gymnasieskolan 1987 blev arbetet för lärarna 

betydligt friare och de kunde själva utforma sin undervisning. Undervisningen skulle dock 

innehålla fem huvudmoment varav ett av dessa moment var friluftsliv. Även här har mängden 

undervisning i idrott reducerad. (Annerstedt 2001, s. 86). Ämnet idrott bytte även namn under 

denna era till idrott och hälsa. I Lpo94 reducerades mängden undervisning ytterligare. Med 

Lpo94 kom även målstyrningen, vilket innebar att lärarna själva kunde styra sin undervisning 

så länge eleverna nådde upp till målen. Därför kunde undervisningen variera från skola till 

skola. (Annerstedt 2001, s. 86). Friluftsliv syftade nu till att väcka engagemang och 

medvetenhet för natur- och miljöfrågor (Sandell & Sörlin 2008, s. 104). Ännu en förändring 

har nu skett i och med införandet av nya kurs- och läroplanen för 2011, särskilt framhävs 

kulturella traditioner, allemansrätten samt säkerhetsaspekter mer i friluftsundervisning 

(Utbildningsdepartementet 2011, s. 54). 

1.3.4 Ramfaktorteorin  

Ramfaktorteorin är den teori som används för att analysera, bearbeta och diskutera våra 

resultat. Vi kommer benämna ramarna inre och yttre faktorer antingen som inre eller yttre 

begränsar och som inre eller yttre förutsättningar för friluftsundervisningen. Det vill säga att 

ordet faktor kommer bytas ut till orden begränsningar eller förutsättningar. Ramfaktorteorin 

utvecklades under 1960-70- talen av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren (Broady, 1999 s. 

111). Ramfaktorteorin lyfter fram och utgår ifrån de begränsningar som skolan som 
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organisation innebär för undervisnings uppbyggnad (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 

97). Ursprungligen försökte teorin förklara samband mellan undervisningens ramar (exempel 

på ramar är tid, innehåll och elevsammansättning, som vi har valt att kalla faktorer) och dess 

resultat (Ibid, s. 93). Ramfaktorteorin kunde påvisa att vissa resultat är omöjliga att uppnå 

inom vissa av ramarna, och att begränsande omständigheter (t ex tid) styr undervisningens 

genomförande. (Ibid). 

 

 

 

Figur 1. Ramfaktorteorin 

Figuren visar politiska och administrativa beslut, exempelvis timplaner och gruppstorlek, 

vilka utgör olika ramar som påverkar vad som är möjligt att genomföra i undervisningen, och 

därmed vilka resultat som kan möjliggöras av undervisningen. Grundtanken i ramfaktorteorin 

är således att olika ramar påverkar processen som i sin tur påverkar resultatet. Om en lärare 

exempelvis inte anser sig ha tid till friluftsliv (ramen), blir det svårt att uppnå målkriterierna i 

kurs- och läroplanen för denna verksamhet (process). Vilket i sin tur leder till att eleverna inte 

uppfyller de avsatta målkriterierna för friluftsliv (resultat). (Ibid, s. 98). 

    

Under senare tid har vissa moment i ramfaktorteorin genomgått en utvidgning och en 

utveckling. Detta med hjälp av att problematisera frågor om varför ramarna uppstår och varför 

relationen mellan ramar och processer och dess resultat ser ut som det gör. I den utvidgade 

ramfaktorteorin ingick nu även inre ramar så som elevgruppens sociala sammansättning samt 

lärare och elevers föreställningar om undervisningens upplägg. (Ibid, s. 98f.). 

1.3.5 Yttre påverkansfaktorer som kan påverka lärares undervisning 

I Erik Backmans (2009, s. 14ff.) kvalitativa studie fokuserade han på synen på friluftsliv och 

friluftsundervisning, framför allt på vilka begränsningar och möjligheter det finns för att 

bedriva friluftsundervisning. Resultatet visar att flera yttre villkor påverkar undervisningen. 

De yttre faktorerna var lektionstidens begränsningar, tidbundna scheman och tillgång till 

friluftsutrustning. (Backman 2009, s. 16). Gustav Axelsson & Tina Jonsson (2008) har gjort 

en kvantitativ studie med hjälp av internetenkät där 194 slumpmässigt utvalda lärare i idrott 

och hälsa från olika län ingick. Även i denna studie framgick att schemat är en 

påverkansfaktor. (Axelsson & Jonsson 2008, s. 23). De kommer även fram till att 

skolledningen, lärare och elever påverkar undervisningen för idrott och hälsa lärare (Axelsson 
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& Jonsson 2008, s.22).  Göran Patriksson (1984, s. 65) har gjort en kvantitativ studie där 

respondenterna har varit idrottsledare och gymnastiklärare. Även Patriksson framhåller att 

tidsbegränsningar och utrustningen påverkar undervisningen. Han framhåller även faktorer 

såsom läroplaner och ramfaktorer. (Patriksson 1984, s. 53). I likhet med Axelsson & Jonsson 

framhålls även att eleverna och andra ämneslärare påverkar undervisningen (Patriksson 1984, 

s. 49). Angående tidsaspekten skriver Matz Glanz, Patrik Grahn & Per Hedberg (2007, s. 174) 

att upplevd tidsbrist påverkar och är ett stort hinder för att komma ut i naturen. De menar 

också att tidsaspekten korrelerar med avståndet till platsen där friluftsliv skall bedrivas 

(Glanz, Grahn & Hedberg, 2007, s. 174). Flera forskare (Backman 2009 s. 16; Axelsson & 

Jonsson 2008 s. 22; Fredriksson 2009 s. 35) menar att avståndet till naturområden har en 

avgörande roll för hur mycket friluftsliv som bedrivs. Lisa Fredriksson (2009, s. 35) menar att 

de lärare som har nära till naturområden bedriver mer friluftsundervisning än de lärare i idrott 

och hälsa som har längre till naturen. En av de mest betydelsefulla yttre faktorerna var skolans 

ekonomi (Backman 2009, s. 16), eftersom att den i sin tur ger andra begränsningar eller 

möjligheter. Även Glanz, Grahn & Hedberg (2007 s. 175) framhåller ekonomin som en 

avgörande faktor. 

1.3.6 Inre påverkansfaktorer som kan påverka lärares undervisning 

Flera av författarna vill framhålla olika typer av inre faktorer som påverkar 

friluftsundervisningen. De inre faktorer som nämns är faktorer som har att göra med idrott 

och hälsa lärarens intresse för friluftsliv (Fredriksson 2009, s. 35), lärarens tidigare 

erfarenheter samt kunskap inom området och kunskap om säkerhet (Axelsson och Jonsson 

2008, s. 22f.). Tidigare erfarenheter och kunskap om säkerheten kan påverka synen på 

riskerna med friluftsliv. Av en del lärare i idrott och hälsa kan riskerna med friluftsliv ses som 

ett stort hinder för friluftsundervisningen (Backman 2009, s. 17).  

1.3.7 Olika attityder till friluftsliv 

Olika människor upplever olika saker när de är ute i naturen och attityder kring natur och 

friluftsliv tenderar att skifta i samhället. Mötet med naturen och sättet som människor umgås 

med naturen samt den individuella uppfattningen om naturen samverkar, dock med kulturella 

mönster, tidigare erfarenheter, uppfostran, boendeort och våra biologiska förutsättningar. Den 

form av friluftsliv och/eller naturupplevelse som man utövar utvecklas däremot främst av de 

förutsättningar man har i nuet, platsen man är på, ekonomin, kultur, uppfostran och inflytande 

från omgivningen. (Quennerstedt, Öhman & Öhman 2007, s. 196; Johansson 2006, s. 8 ). Hur 
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man visar sitt intresse för naturen och sin tillhörighet till denna är dock olika. Exempelvis kan 

detta ske genom att följa med i tv:ns naturprogram, vara sund och hälsosam, välja ekologisk 

mat, sopsortera med mera. (Öhlander 2006, s. 25).  

    

En av Naturvårdsverket främsta uppgifter är:  

 

att se till att förutsättningarna för friluftsliv bevaras och utvecklas, för hela 

befolkningen (Risinger 2006, s. 5).  

 

Detta är viktigt då Sverige idag är ett mångkulturellt land vilket medför förändringar av synen 

på natur och friluftsliv (Ibid). Mångfalden i dagens samhälle utgörs inte bara av människor 

med olika etnisk eller kulturell bakgrund utan inkluderar även människor med en mängd 

olika: 

 

kunskaper, erfarenheter, levnadsöden och perspektiv samt människor med olika 

kön, ålder, utbildningsnivå, religion, sexuell tillhörighet, funktionshinder och 

geografisk hemvist. (Plisch 2006, s. 93).  

 

Denna otroliga mångfald ger samhället en stor uppgift att tillsammans nå ut till alla och väcka 

ett intresse för naturen. Man kan inte ta för givet att människor upplever naturen som vacker 

och intressant bara för att de vistas i naturområden. (Risinger 2006, s. 9). Dagens förändrade 

levnadssätt och en ökad urbanisering har gjort att många barn idag är ovana och rädda att 

vistas i naturen (Ibid, s. 12; Almstedt & Ekstrand 2006, s. 48). 

    

Abdul-Muttalib Al-Abdi (1984) kom fram till i sin studie att en majoritet, av de tillfrågade 

lärarna i idrott och hälsa och eleverna på gymnasiet, ansåg att friluftsliv hade en plats i skolan. 

Fredriksson (2009) kom även hon fram till i sin kvalitativa studie att alla lärare är medvetna 

om att det ska bedrivas friluftsliv, och att de flesta även anser det som ett viktigt moment i 

undervisningen. Men deras eget intresse för friluftsliv gör att lärarna har olika attityder till 

ämnet.  
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1.3.8 Sammanfattning 

Antalet obligatoriska friluftsdagar har minskat drastiskt och idag är det lärarna i idrott och 

hälsa själv som får styra hur mycket lektionstid som ägnas åt friluftsliv så länge målen i de 

olika årskurserna uppfylls.  

 

Flera forskare menar att det inte endast är lärarna i idrott och hälsa som styr över hur mycket 

tid som ägnas åt friluftsliv. Forskare menar att lärarens undervisning i friluftsliv kan påverkas 

både av yttre och inre faktorer samt även av deras attityder. Attityden kan uppstå genom 

tidigare upplevelser av naturen, genom uppfostran men också till exempel genom nutida 

upplevelser. Attityden i sig kan påverka den kommande upplevelsen av friluftsliv både 

positivt och negativt vilket i sin tur påverkar inresset för friluftsliv. Exempel på en inre faktor 

som kan påverka friluftsundervisningen är idrott och hälsa lärarnas kunskaper. Även om flera 

yttre och inre faktorer redan är kända finner vi ett intresse i att undersöka om faktorerna 

fortfarande är de samma eller om det möjligtvis har skett någon förändring. Dessutom vill vi 

undersöka om Lgr11 kommer att generera någon förändring för friluftsundervisningen.      

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att ta reda på vad som främst påverkar friluftsundervisningen 

och hur mycket friluftsundervisning lärarna i idrott och hälsa ger i grundskolan, åk 6-9.  

 Vad anser idrott och hälsa lärarna är friluftundervisning? 

 Vad påverkar undervisningen i friluftsliv?  

 Vilka eventuella påverkansfaktorer har störst inverkan på mängden 

friluftsundervisning? 

 Hur tror idrott och hälsa lärarna att friluftsundervisningen kommer förändras med 

tanke på den nya kursplanen? 

2 Metod 

2.1 Metodval  

För att undersöka vad som främst påverkar samt hur det påverkar idrott och hälsa lärarens 

mängd av friluftsundervisning i grundskolan och för att kunna besvara våra frågeställningar 

valde vi att intervjua fem lärare som undervisar i idrott och hälsa från olika skolor, i 

Eskilstuna kommun. Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökning då vi ville få mer 
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djupgående svar. Detta för att kunna besvara våra frågeställningar och även få en uppfattning 

om lärarnas attityder, upplevelser, intresse och erfarenheter samt för att kunna ta in 

sinnesstämning (Stensmo 2002, s. 119; Johansson & Svedner 2006, s. 41; Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 252). Vårt syfte och frågeställningar gör därför intervju till ett lämpligt 

metodval. Målet för vår studie är att få ut kvalitativ data, vilket gör vår studie mer inriktad på 

en hermeneutisk grundsyn (Hassmén & Hassmén 2008, s. 253). I en hermeneutisk grundsyn 

är intervjuer en högst lämplig metod då det anses att det inte finns något som är allmängiltigt 

över tid och att verkligheten är subjektiv. Centrala begrepp inom detta synsätt är förståelse 

och tolkning. (Ibid, s. 74; Lantz 2007, s. 45).  

 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer för att kunna utgå från bestämda 

frågeområden och kunna ta del av fördelarna med öppna svarsalternativ. I bestämda 

frågeområden återfinns både kvalitativ och kvantitativ data där relationen mellan begreppen 

sedan kan relatera med varandra (Lantz 2007, s. 33). Samt även kunna ta del av fördelarna 

med olika följdfrågor beroende på respondentens svar, vilket även Kvale (1997, s. 82) anser 

är en vinst med intervjuer. Vi vill genom följdfrågor ha möjlighet att få så djupgående och 

uttömmande svar som möjligt från respondenterna, där personens uppfattning och upplevelser 

fångas upp.  

2.2 Intervju utformning  

Efter inläsning på olika analys- och intervjutekniker valde vi till slut intervjuguide med 

teman, då den verkade vara mest lämpad med tanke på vårt syfte och studiens genomförande. 

En intervjuguide med teman (se bilaga 3) konstruerades där huvudfrågorna såväl som 

följdfrågor som kunde tänkas uppstå, utgick från våra frågeställningar. I utformningen av 

intervjufrågorna utgick vi även från Kvales (1997, s. 124f.) mall för frågeutformning som 

även nämns av Nathalie Hassmén & Peter Hassmén (2008, s. 255ff.). Dessutom hade vi 

intervjuar- och förväntanseffekten i åtanke vid konstruerandet av intervjuguiden, för att på så 

sätt kunna ställa så tydliga och raka frågor som möjligt. Efter pilotintervjuerna beräknade vi 

att varje intervju skulle ta cirka 30 minuter, efter vissa revideringar av frågeformuleringarna 

var intervjuguiden klar.   

2.3 Urval  

Som tidigare nämnts har studien gjorts i Eskilstuna kommun och av denna anledning tog vi 

kontakt med idrott och hälsa lärare som är verksamma i den kommunen. Anledningen till att 
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vi valde Eskilstuna kommun var att vi båda har eller har haft personliga anknytningar dit. 

Eskilstuna representerar även en potentiell stad som kommande arbetsplats. Vi ringde till alla 

lärare i idrott och hälsa som undervisar i grundskolans senare åldrar för att få en personlig 

första kontakt. Vi hoppades på att denna kontakt skulle resultera i att lärarna ville ställe upp 

på en intervju. Det var svårt att få tag på idrott och hälsa lärarna via telefon och därför valde 

vi de sex första som svarade och som ville agera som respondenter. När vi tog kontakt med 

lärarna hade vi dock i åtanke att vi ville ha lika många kvinnor som män. Vi ville också att 

idrott och hälsa lärarna skulle vara i olika åldrar samt att de undervisar på olika skolor. Av 

ekonomiska skäl och då tiden var begränsad valde vi att ta kontakt med idrott och hälsa lärare 

som jobbar i centrala Eskilstuna. Vi har valt idrott och hälsa lärare som är verksamma i åk 6-

9, för att få en större inblick i den verksamheten, då vi har som mål att jobba med ungdomar i 

dessa årskurser. Som tidigare nämnts kommer vi till största delen utgå från den gamla 

kursplanen från 1994, men vår sista frågeställning kommer diskuteras utifrån Lgr11. Vi valde 

att utgå från Lpo94 eftersom idrottslärarna helt enkelt har jobbat längre med Lpo94 och är 

mer insatt i denna kursplanen och hur de jobbar utifrån den är redan befäst. Medan, vi antar 

att, den nya kursplanen 2011 inte är lika befäst och arbetad med i praktiken.  

2.4 Etiska aspekter 

Innan intervjun ägde rum blev alla deltagare informerade både muntligt (via telefon) och 

skriftligt (via e-post) om syftet med studien, hur deras intervju skulle komma att användas, 

(det vill säga endast för studien) samt hur intervjun skulle gå tillväga. Vi informerade lärarna 

både muntligt och skriftligt om studiens syfte, anonymitet, frivillighet och att intervjun 

kommer spelas in på band. Lärarna i idrott och hälsa fick även reda på att resultatet från 

databearbetningen kommer behandlas konfidentiellt och att de kunde välja att avbryta sin 

medverkan när som helst utan att ge någon förklaring till detta (se bilaga 2).  

2.5 Genomförande 

Efter noggrant övervägande kom vi fram till att intervju var den metod som passade vårt syfte 

bäst. Vi utformade då vårt intervjuschema för att sedan kunna genomföra två pilotintervjuer. 

Efter revideringar av frågeformuleringarna genomförde vi intervjuerna tillsammans med 

lärarna. Intervjuerna genomfördes på en bestämd tid och plats i samråd med respondenterna, 

då vi hade en förhoppning om att detta skulle öka trygghetskänslan hos dem. I samband med 

denna kontakt valde en person att avbryta sin medverka. I och med ett sent avhopp hade vi 

ingen möjlighet att hitta en ersättare, vilket medförde att endast fem intervjuer genomfördes. 
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Intervjuerna spelades in och vi genomförde intervjuerna tillsammans där en av författarna var 

intervjuledare som ställde frågorna. Den andra författaren antecknade och ställde eventuellt 

någon följdfråga om behov fanns. I och med en semistrukturerad intervju utformades olika 

följdfrågor beroende på respondentens svar. Följdfrågorna ställdes med hänsyn taget till 

intervjuareffekten och förväntanseffekten och föreföll därför vara så objektiva som möjligt. 

Efter genomförandet av samtliga intervjuer uppnåddes en mättnadsgrad. Där vi alltså ansåg 

att vi funnit samtliga av respondenternas vanligaste och viktigaste uppfattningar inom 

området, då liknande svar angavs från samtliga respondenter (Johansson och Svedner 2006, s. 

50). I anslutning till intervjuerna transkriberades därefter dessa. Detta för att minimera 

bortfallet av viktiga iakttagelser under intervjun så som tonfall och underliggande mening i 

uttalanden (Kvale 1997, s. 126). Därefter påbörjades analys- och databearbetningen för att 

kunna fastställa studiens resultat.  

2.6 Databearbetning 

De bandade intervjuerna transkriberades under samma dag som genomförandet eller senast 

dagen efter, för att sedan struktureras och bearbetas. Bearbetningen startade med en 

redigering av utskrifterna där oväsentlig fakta, som inte svarade på ställda frågor, togs bort. 

Utifrån svaren från intervjun bestämdes två huvudkategorier (begränsningar och 

förutsättningar). Under dessa två huvudkategorier delades svaren in i ytterligare två kategorier 

(inre och yttre faktorer) där sedan en del av resultatet redovisas (se figur 2 & 3). Skillnader 

och likheter analyseras och redovisas med hjälp av tidigare studier och ramfaktorteorin, samt 

en del förklarande citat för att exemplifiera resultaten. Vartefter vi bearbetade och analyserade 

intervjusvaren blev en komplettering nödvändig med samtliga respondenter. Varpå kontakt 

togs via e-post (fyra av respondenterna) och via telefon (en av respondent) för förtydliganden 

av svaren. Intervjuerna som genomförts är anonyma därför kommer respondenterna benämnas 

med två bokstäver (PA-PE). Diskussionen tar därefter vid där vi kommer sammankoppla och 

diskutera resultat och analys med tidigare forskning. 

2.7 Reliabilitet  

En hög reliabilitet uppnås om samma studie kan genomföras två gånger med exakt samma 

tillvägagångssätt och likartade resultat uppnås (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136). I vår 

studie kan vi enbart spekulera om reliabilitetsnivån då vi endast genomför studien en gång. 

Forskningsproceduren är beskriven så pass detaljerat att någon annan skulle kunna genomföra 

samma studie, med det i åtanke anser vi att studien har en hög reliabilitet. Dock skall tilläggas 
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att den metod vi valt kan sänka graden av reliabilitet. Då vår studie är baserad på 

semistrukturerade intervjuer kan svaren bli olika beroende på vem som leder intervjun. Olika 

erfarenheter gör att olika personer tolkar svaren olika och ställer andra följdfrågor, vilket gör 

att det kan uppstå skillnader i resultatets tyngdpunkt och därmed blir reliabiliteten lägre. Detta 

försöker vi undvika genom att samma person leder samtliga intervjuer, dock närvarar båda. 

Även under transkriberingen närvarade båda författarna för att i samråd tolka inspelningarna, 

vilket ytterligare stärker reliabiliteten (Stensmo 2002, s. 122). Vid en intervju är det också 

svårt för intervjuaren, med alla sina erfarenheter och kunskaper, att vara så objektiv som 

möjligt vid tolkade av svaren. Denna svårighet är vi dock medvetna om och med hjälp av 

tidigare forskning, vår teori och genom inspelning av intervjuerna har vi försökt att så 

objektivt som möjligt tolka och analysera utsagorna, vilket ökar reliabiliteten. Innan analysen 

av intervjuerna ägde rum, för att öka reliabiliteten ytterligare, valde vi att transkribera alla fem 

intervjuerna så ordagrant vi kunde. Därefter enligt Kvale (1997, s. 324) koncentrerade vi 

intervjutexten, det vill säga ta bort allt oväsentligt som inte svarar på våra frågeställningar och 

syfte. Frågorna i intervjuschemat utformades efter Kvales (1997, s. 256ff.) formulering av 

olika typer av frågor och dess innebörd samt efter tidigare forskning och dess teorier. Tanken 

var att formulera så tydliga och lättförståliga frågor som möjligt för att minska missförstånd. 

Intervjuschemat har även genomgått två pilotstudier med två lärare i idrott och hälsa för att 

brister i intervjun i möjligaste mån ska kunna elimineras. Efter pilotstudierna reviderades 

intervjumallen något.    

2.8 Validitet  

Hög validitet uppnås om studien mäter det som ämnas mätas (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

123). Vi kan inte göra någon generalisering till vår population då vi intervjuat så pass få lärare 

i idrott och hälsa i Eskilstuna. Vi gör alltså inte anspråk på att de vi intervjuat är 

representativa för alla idrott och hälsa lärare. Med tanke på vårt syfte och frågeställningar 

ansåg vi att intervju var den metod som skulle ge oss svar på våra frågeställningar, även detta 

bidrar till en högre validitet (Kvale och Brinkmann 2009, s. 267). Vi anser även att validiteten 

höjs då lärarna inte fick ta del av frågeställningarna innan intervjun, därmed har de inte 

kunnat läsa in sig på t ex kursplanen. Lärarna som har deltagit i intervjuerna har garanterats 

anonymitet i vår studie, vilket vi tror kan bidra till att de vågar svara så sanningsenligt som 

möjligt. Men vi är väl medvetna om riskerna med att använda intervju som metod då både 

intervjuareffekten (Hassmén & Hassmén 2008, s. 257f.) och förväntningseffekten (Johansson 

& Svedner 2006, s. 46) kan bidra till snedvridna resultat. Dessa två effekter går delvis att 
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undvika genom välformulerade frågor som ställts på ett så objektivt sätt som möjligt, vilket vi 

har försökt att eftersträva i möjligaste mån. Validiteten höjs även med tanke på våra 

genomförda pilotintervjuer. Dessa resulterade i en omformulering av vissa frågor vilket 

gjorde dessa tydligare och mer mätbara till vårt ändamål. Vi anser att trots riskerna har vi 

fångat de fenomen som var av intresse för vår studie.  

3. Resultat  

Resultatet är uppdelat efter frågeställningarna och redovisas under varje rubrik. Först följer en 

presentation av alla intervjuade respondenter.  

3.1 Respondenterna 

Person A (PA): man, 58 år, tvåårig idrottslärarutbildning från GIH, examen 1975, undervisar 

i idrott och hälsa samt engelska på heltid, undervisar 17,5 h idrott och hälsa/vecka. Mängd 

friluftsliv: åtta till tio lektioner á 50 minuter/klass och läsår, har undervisat i 36 år och har 

egna erfarenheter av friluftsliv i form av joggning och plocka svamp. 

 

Person B (PB): kvinna, 49 år, tvåårig idrottslärarutbildning från GIH, examen 1985, 

undervisar i ämnena idrott och hälsa samt hälsa på heltid, undervisar ca 13 h (16 lektionerX50 

minuter) idrott och hälsa per vecka. Mängd friluftsliv: sex lektioner/klass och läsår, har 

undervisat i 26 år och har egna erfarenheter av friluftsliv i form av fjällvandringar, vandringar 

och paddla kanot. 

 

Person C (PC): man, 41 år, treårig tränarutbildning från GIH, undervisar i idrott och hälsa på 

heltid, undervisar ca 20,5 h (23 lektioner) idrott och hälsa per vecka. Mängd friluftsliv: 1½ 

månad på hösten och 1½-2 månader på våren har de idrott utomhus, har undervisat i 14 år och 

har egna erfarenheter av friluftsliv i form av kanot- och kajakpaddling, långfärdsskridskor och 

klättring. 

 

Person D (PD): kvinna, 35 år, fyraårig idrottslärarutbildning från USA, undervisar i idrott 

och hälsa på heltid, undervisar ca 14 h idrott och hälsa per vecka. Mängd friluftsliv: ca fem 

lektioner/klass (sju klasser x fem = 35 lektioner friluftsliv på ett läsår, 55 minuter), har 

undervisat i sju år och har egna erfarenheter av friluftsliv i form av längdskidor och slalom. 
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Person E (PE): kvinna, 64 år, tvåårig idrottslärarutbildning från GIH, undervisar i idrott och 

hälsa på heltid, undervisar 13 h idrott och hälsa per vecka (14 lektioner, varav 6 lektioner á 50 

min och 8 lektioner á 60 min). Mängd friluftsliv: fyra till fem lektioner/klass och någon 

enstaka friluftsdag, har undervisat i 39 år och har egna erfarenheter av friluftsliv i form av 

skidor, långpromenader, övernattning, paddla kanot och plocka svamp. 

3.2 Vad påverkar undervisningen i friluftsliv?  

Resultatet av denna frågeställning är indelat i två huvudrubriker (begränsningar 3.2.1 och 

förutsättningar 3.2.2). Under varje huvudrubrik presenteras de begränsningar respektive 

förutsättningar som de flesta (alltså 3/5 eller fler) av de intervjuade lärarna samtycker om. 

Begränsningarna och förutsättningarna sammanfattas sedan i varsin figur (se figur 2 & 3).  

3.2.1 Begränsningar 

I figur 2 är respondenterna eniga om att ekonomin, utrustning, schematekniska faktorer, 

planeringstid, samarbete, klimatet, skolledningen, gruppstorlek och eleverna är yttre faktorer 

som begränsar friluftsundervisningen. Respondenter nämnde brist på kunskap och eget 

intresse som inre faktorer som begränsar friluftsundervisningen. Detta är även faktorer som 

forskningen och tidigare studier har påvisat påverkar (både förutsättning/positivt och 

begränsning/negativt) friluftsundervisningen. Dock visar inte forskningen klimatet och 

klasstorleken som yttre faktorer som påverkar undervisningen i friluftsliv (se referenser för 

varje faktor nedan). Samtliga av ovanstående nämnda faktorer påverkar samt samverkar även 

med varandra i stor utsträckning, när det gäller genomförandet av friluftsundervisning.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Lärarnas uppfattning om vad som begränsar friluftsundervisningen, i dagsläget.  
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Ekonomi (Backman 2009, s. 16; Glanz, Grahn & Hedberg 2007, s. 175) begränsar 

friluftsundervisningen för respondenterna i vår studie som uttrycker en vilja att ha mer 

friluftsundervisning. De önskar även mer och positivt samarbete med såväl skolledning som 

övriga ämneslärare samt en vilja att köpa in mer utrustning. Men där en stor begränsande 

faktor är skolans ekonomi och den budget som är tilldelad idrott och hälsa ämnet. Vilket gör 

en prioritering nödvändig av det som ska köpas in men också det som kan utföras. PE 

sammanfattar det övergripande intrycket från intervjuerna: skolan är fattig man får prioritera 

vad man ska köpa in 

    

Den allmänna uppfattningen bland de intervjuade lärarna i idrott och hälsa, samt i forskning 

(Patriksson 1984, s. 53), var även att elevernas utrustning (då framför allt rätt klädsel för rätt 

väder) samt skolans friluftsutrustning är begränsande faktorer. Då dessa påverkar utevistelsen 

samt elevernas inställning och attityder till utevistelsen, framförallt vid ofördelaktigt väder.  

    

Respondenterna var inte överrens om att det egna intresset (Fredriksson 2009, s. 35) var en 

begränsande faktor. Forskning menar att lärarnas attityder påverkar eleverna, vilket i sin tur 

kan påverka den kommande upplevelsen av friluftsliv både positivt och negativt samt 

påverkar elevernas intresse för friluftsliv (Quennerstedt, Öhman & Öhman 2007, s. 196; 

Johansson 2006, s. 8 ). 

    

I likhet med tidigare forskning (Axelsson & Jonsson 2008, s. 22; Patriksson 1984, s. 49) anser 

även respondenterna i vår studie att samarbete är en faktor som påverkar genomförandet av 

friluftsundervisning i stor utsträckning. De flesta av lärarna uttrycker en begräsning i 

samarbetet med övriga ämneslärare, när det gäller såväl planering och organisation som 

genomförande av framförallt friluftsdagar. Enligt en respondent ansågs övriga ämneslärare ha 

en förståelse för att friluftsliv ska bedrivas och tycker det är bra. Men att ämneslärarna dock 

samtidigt uttrycker en ovilja och är negativa till att hjälpa till vid planering och organisation 

av t ex friluftsdagar. De vill hellre då gå på kurs, planera egna ämnen eller liknande. PD 

uttrycker dilemmat såhär: nu vet man när man frågar att de ställer upp, det skulle de göra, 

men man vet ju att de inte tycker det är jätteroligt och vara med […] då drar man sig lite för 

att fråga.   

    

Samarbete och respons från skolledningen (Axelsson & Jonsson 2008, s. 22) pekas också ut 

av våra respondenter som en stor begränsning. PA anser att skolledningens inflytande och 
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engagemang för olika ämnen och moment gör att fler resurser satsas på just detta 

kunskapsområde. Detta visar följande citat från PA som efter en prova-på-kurs i geocatching 

hade möjlighet att köpa in GPS:er till skolan: nu råkade jag ha tur […]de hade extra pris […] 

och min chef visste vad det var då hon också hade fått prova på det […] så jag fick förmånen 

att köpa in sju GPS:er. Jag hade tur. Lärarna i idrott och hälsa anser även att skolledningen 

inte är insatta i friluftsundervisningen, samt att de allmänt inte får någon respons från 

skolledningen. Samarbete framhålls i forskningen (Ibid, s. 22) som en stor faktor som avgör 

genomförandet av friluftsundervisningen.  

    

Det uttrycks också att det inte är populärt bland andra ämneslärare om eleverna måste gå 

tidigare eller komma senare till en lektion, för att hinna till skogsområden. Ett dilemma där 

ingen vill bli av med och värnar om sin tid. Tiden, både i bemärkelsen lektionstid, 

schemaläggning (schematekniska faktorer) och planeringstid, är enligt tidigare forskning 

(Axelsson & Jonsson 2008, s. 23; Patriksson 1984, s. 49; Glanz, Grahn & Hedberg 2007, s. 

174; Backman 2009, s. 16) och även enligt våra respondenter en av de största begränsande 

faktorerna för att kunna bedriva friluftsundervisning. Respondenterna uttryckte ett tydligt 

missnöje med den lektionstid som finns till förfogande för idrott och hälsa samt 

problematiken med att hinna ut i skogen under en lektionstimme, trots den korta sträckan dit. 

PE och PC sammanfattar den allmänna uppfattningen om tidens betydelse för 

friluftslivsmomentet med följande citat, PE: svårt att få tid till att genomföra friluftsliv på ett 

vettigt sätt, för tiden räcker inte till, PC: det är långt till skogen i förhållande till tiden, men 

inte långt i praktiken.  

    

Även planeringstiden är något som alla idrottslärare uttrycker som en brist. Vilket gör det 

svårt att utföra friluftsliv och friluftsdagar då detta i så fall måste planeras på den egna fritiden 

utanför skolan. Detta exemplifieras tydligt av PC: hur ska man hinna med få tid till det och 

planera. Planeringstid det är en grej som saknas […] planering får man ju planera efter 

skolan (paus) på fritiden (paus) det är ju även sånna begränsningar […] det tar tid att 

planera samt av PE: vi får inga ämneskonferenser, vi hinner inte planera våra friluftsdagar 

som vi vill. Ingen planeringstid heller det här läsåret där vi idrottslärare kan sitta 

tillsammans, det hade vi förra året 

 

Ett resultat som har uppdagats i och med intervjuerna, som inte nämnts i tidigare forskning 

eller studier, är att klimatet är en faktor som begränsar friluftslivet. I två fall sammanföll även 
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lärarnas brist på intresse med att de ansåg sig vara begränsade av klimatet. Klimatet togs upp, 

dels som en yttre faktor som begränsade aktiviteter såsom skridskor och skidåkning, vilket är 

svårt att utföra utan bra vintrar och snö. Dels som en begränsande sekundär faktor där dåligt 

väder (regn, snö, blåst, kallt) begränsade utevistelsen, främst på grund av elevernas brist i rätt 

klädsel för rätt väder. Klimatet benämns som en del av friluftslivet i kursplanen för idrott och 

hälsa. Eleverna ska utveckla ett ansvar för naturen och kunna påverka miljön och närmiljön 

till en hållbar utveckling, samt att ha förmågan att visa respekt för vår gemensamma miljö. 

Genom att kunna: genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden 

och miljöer i olika årstider. (Utbildningsdepartementet 1994, s. 10; Skolverket 2011).  

    

Eleverna, deras påverkan och härkomst är ännu en faktor som tidigare forskning nämner som 

en omständighet som kan begränsa friluftsundervisningen i skolan (Axelsson & Jonsson 2008, 

s. 22; Patriksson 1984, s. 49). Bland våra respondenter instämde några medan andra inte lyfte 

fram detta. Våra respondenter (PA och PC), i likhet med forskning (Risinger 2006, s. 12; 

Almstedt & Ekstrand 2006, s. 48), påvisar en begränsning i dagens levnadssätt samt den 

mångkulturella och urbaniserade skolan. Vilket gör att många elever inte är vana vid att vistas 

i naturen och därför blir rädda och otrygga i denna miljö. PA: för dem är det en upplevelse att 

bara vara i skogen under säkra förhållanden så att säga. Men vi har ju t ex vi har ju elever 

som inte får paddla kanot för dem kan inte simma. Dessutom är det många av eleverna 

(oavsett kulturell bakgrund) som enligt lärarna verkar ha en ovilja till att vistas i naturen, PB: 

Många kan tycka att det är jobbigt att ta sig ut i skogen, då det är långt dit (paus) en 

kilometer (ironi).  

    

Gruppstorlek är en faktor som inte uppmärksammas i tidigare forskning, men som PB, PC 

och PD ansåg påverkade friluftsundervisningen. Idrott och hälsa lärarna ansåg att klasserna är 

för stora (ca 30-35 elever/klass) och att detta begränsar dem i deras friluftsundervisning. 

Genom att det tar långt tid att ta sig till skogsområden med många elever samt framför allt att 

det inte är hållbart säkerhetsmässigt som ensam lärare med en stor klass.  

    

Forskningen framhåller kunskap (Axelsson & Jonsson 2008, s. 22f.) som en påverkansfaktor 

för friluftsundervisningen. Merparten av lärarna ansåg kunskap som både en begränsning och 

en förutsättning för friluftsundervisning. Idrott och hälsa lärare i vår studie såg egen kunskap 

som en förutsättning för att kunna nå målen i friluftsliv, där de också ansåg sig ha brist på 

egen kunskap och/eller fortbildning för att kunna utföra friluftsundervisning i deras yrkesroll. 
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De uttrycker en vilja för mer och fler friluftsbetonade fortbildningar, kurser och föreläsningar. 

De anser att de i vissa fall i dagsläget saknar den kunskap som krävs, vilket skapar en 

osäkerhet inför ämnet som många gånger gör att friluftsundervisningen uteblir. PA 

sammanfattar och lägger även in tiden som en aspekt till kunskapen: jag tycker jag skulle vilja 

ha mer kunskaper om vad man kan uträtta på den korta tiden som man faktiskt har och en 

lektionstimme.  

 

Andra begränsande yttre faktorer som respondenterna nämnde var: skog som ingick i 

naturreservat (PA), ensam idrottslärare på skolan (PA och PC), tillgång till förråd (PA) och 

ramplan (PA, Patriksson 1984, s.53), begränsning med små barn (PC), inga extra dagar (PC) 

och inga extra resurser (PC), (för att se vad som är inräknat i varje faktor, se bilaga fyra och 

fem).   

    

PA sammanfattar begränsningarnas påverkan på friluftsundervisningen: hindren överstiger 

det man vill liksom åstadkomma. 

3.2.2 Förutsättningar  

Yttre faktorer som förutsätter friluftsundervisningen är närhet till skogsområde, 

idrottslärarträffar, samarbete, skolledningen och eleverna. Detta är även faktorer som 

forskningen har påvisat som påverkar (både förutsättning/positivt och begränsning/negativt) 

friluftsundervisningen (se referenser för varje faktor nedan). Samtliga av ovanstående nämnda 

faktorer påverkar och samverkar med varandra i stor utsträckning, när det gäller 

genomförandet av friluftsundervisning. I figur 3 nedan framgår detta: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Lärarnas uppfattning om de förutsättningar som finns för att bedriva 

friluftsundervisningen, i dagsläget. 
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Respondenterna i denna studie upplever i likhet med tidigare studier (Glanz, Grahn & 

Hedberg, 2007, s. 174; Fredriksson 2009, s. 35; Backman 2009, s. 16) närheten till 

skogsområden som en förutsättning som påverkar friluftsundervisningen. I deras fall, positivt, 

då alla har närhet till skogen (i genomsnitt 1 km) och kan ta sig dit om de vill. Men trots att 

många anser det vara nära och att möjligheterna är goda för att ta sig ut i skogen, så menar 

respondenterna att tiden till att ta sig ut under en lektionstimme ändå inte finns trots närheten. 

Men närheten till skogen som enskild faktor är en förutsättning och något positivt. 

Möjligheterna finns således för respondenterna men tiden begränsar möjligheterna.   

    

Idrottslärarträffar är enligt respondenterna unika tillfällen för idrott och hälsa lärare i 

Eskilstuna kommun där utbyte av inspiration och kunskap sker, samt möjligheten till 

fortbildning i olika områden (se ytterligare beskrivning bilaga fem).  Idrottslärarträffarna ses 

som en förutsättning, som något positivt där man lär sig nya saker, utvecklar sig själv i sin 

yrkesroll samt kan inspirera varandra. Det ger även, enligt respondenterna, en möjlighet att 

man kan utbilda och inspirera varandra, via de kurser och föreläsningar som erbjuds inom 

träffarna.  

     

Tidigare forskning (Axelsson & Jonsson 2008, s. 22; Patriksson 1984, s. 49) såväl som vårt 

resultat visar att samarbete är en faktor som påverkar genomförandet av friluftsundervisning i 

stor grad. Respondenterna menar att samarbete är såväl en begränsning (se samarbete under 

3.2.1 begränsningar) som en förutsättning. Där de förklarar att det är en förutsättning att 

kunna få hjälp, stöd och respons av såväl andra ämneslärare som skolledningen. Genom 

planering, organisation och genomförande av friluftsundervisningen i form av t ex 

friluftsdagar. Lärarna i idrott och hälsa menar att de får hjälp av andra ämneslärare vid 

genomförandet av framförallt friluftsdagar. Dock finns en brist i samarbetet där det gäller 

planering och organisation av framför allt friluftsdagar, samt i andra ämneslärares 

engagemang. 

    

I vår studie framkommer likt tidigare forskning (Axelsson & Jonsson 2008, s. 22) att 

skolledningen tycker det är bra, så länge det inte kostar pengar. Skolledningen ger respons till 

våra respondenter via ekonomisk tilldelning (PB och PD), lyhördhet inför schemaläggning 

(PD) samt stöttar och är positiva till friluftsliv (PE). Respons från skolledningen är enligt 

respondenterna en stor förutsättning för att kunna bedriva och genomföra friluftsliv. Framför 
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allt med tanke på den ekonomiska tilldelningen som behövs för att bland annat kunna köpa in 

adekvat utrustning för att möjliggöra friluftsundervisning. 

    

Idrott och hälsa lärarna, tillsammans med tidigare studier (Axelsson & Jonsson 2008, s. 22; 

Patriksson 1984, s. 49), anser även att elevernas inställning och attityd påverkar 

friluftsundervisningen. Våra respondenter tror sig veta, utifrån respons från eleverna, att 

eleverna tycker friluftsliv är kul. Vilket förutsätter att de slipper stressa fram och tillbaka, att 

det är fint väder och att eleverna har ”vettiga” kläder på sig.     

 

Andra yttre faktorer som respondenterna nämnde var: har möjlighet att hyra längdskidor 

(PA), Klasstorlek (en mindre klass/gruppstorlek är att föredra,( PB och PD), Klimat (PA, fint 

väder gynnar friluftslivet), bra möjlighet till att åka skridskor (PC), hälsoinriktning på skolan 

(gör att det går att promota för friluftsliv, PD) och utrustning (PE använder och utnyttjar det 

som finns, Patriksson 1984, s. 53). Inre faktorer som nämndes var: kunskaper (PB och PD, 

Axelsson & Jonsson 2008, s. 22f.) och eget intresse (PB och PC, Fredriksson 2009, s. 35, för 

att se vad som är inräknat i varje faktor se bilaga fyra och fem).  

3.3 Vilka eventuella påverkansfaktorer har störst inverkan på 

mängden friluftsundervisning?  

Mängden friluftsliv som lärarna i idrott och hälsa bedriver idag fick de själva uppskatta och 

den totala mängden friluftsliv skiljer sig från lärare till lärare. För att få en överblick anges 

hur många lektioner eller hur många månader friluftsliv varje klass har under ett läsår. Svaren 

är rangordnade från den som ger minst till den som ger mest friluftsliv. PE har i genomsnitt 

fyra till fem lektioner per klass och läsår, PD anger att hon har cirka fem lektioner per klass 

och läsår, PB har sex lektioner per klass och läsår, PA har åtta till tio lektioner per klass och 

läsår och PC svarar i enheten månader och berättar att han har ungefär tre månader per läsår 

då han ägnar sig åt friluftsundervisning.  

    

Av de yttre och inre faktorerna har några av dessa en avgörande roll för hur mycket 

friluftsundervisning lärarna bedriver. Respondenterna har själva fått berätta vilken eller vilka 

faktorer som de tycker är avgörande för mängden friluftsundervisning. De faktorer som 

nämns kan påverka mängden i båda riktningar.  
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Det som framhålls som den största avgörande faktorn var tiden. Tiden innefattar i detta 

sammanhang tre olika dimensioner: lektionstiden, planeringstiden och/eller tiden mellan 

lektionerna. PC säger så här om planeringstiden hur ska man hinna med, få tid till det och 

planera? Planeringstid det är en grej som saknas. Ekonomin var ytterligare en faktor som 

hade en stor avgörande roll för mängden friluftsliv. PA kommenterar följande efter att han 

tagit upp flera andra faktorer som har en avgörande roll Sen är det ju just bristen på pengar. 

Jag skulle jättegärna åka och paddla kanot med eleverna. Här uttrycker PA en vilja om att 

kunna utöka friluftslivet men att det inte går bland annat på grund av bristen på pengar. PA är 

också en av idrotts och hälsa lärarna som påpekar att det egna intresset är en avgörande faktor 

för mängden friluftsliv. Andra faktorer som också berördes var schematekniska faktorer och 

andra kollegors intresse eller ork till att engagera sig. En idrott och hälsa lärare nämnde 

klasstorleken som avgörande medan någon annan nämnde klimatet. PB menar att klimatet har 

följande inverkan på mängden friluftsliv har vi is då åker vi skridskor flera gånger. Annars 

går det ju inte alls. 

    

Sammanfattningsvis har det visat sig att tid och ekonomi är det två största avgörande 

faktorerna som påverkar mängden friluftsliv, men också att eget intresse, intresse från andra 

kollegor, schema och klimat avgör hur mycket friluftsliv som bedrivs.  

3.4 Vad anser idrott och hälsa lärarna är friluftsundervisning? 

Denna frågeställning är besvarad genom att presentera friluftsliv utifrån tre olika dimensioner 

3.4.1 lärarnas definition av friluftsliv, 3.4.2 lärarnas aktuella friluftsundervisning och 3.4.3 

friluftsliv utan begränsningar. 

3.4.1 Idrott och hälsa lärarnas definition av friluftsliv 

De flesta av idrott och hälsa lärarna gav snabbt konkreta exempel på vad de tycker är specifikt 

för just friluftsliv. Medan några lärare var aningen tveksamma och behövde mer betänketid 

för att kunna precisera friluftsliv. En av lärarna som behövde mer betänketid hade varken 

något betydande intresse eller egna erfarenheter av friluftsliv. Respondenterna angav 

emellertid flera synpunkter på vad de själva anser är karakteristiskt för friluftsliv.   

 

Idrott och hälsa lärarna är rörande överens om att friluftsliv är någon form av utevistelse i 

naturen eller skogen. De vanligaste aktiviteterna som idrottslärarna benämnde som friluftsliv 

var vandring och att paddla kanot. PE: […] sen har du ju, ju sånna här saker som att paddla 
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och sånt. Att övernatta i samband med vandring och att laga sin egen mat nämndes också. PB: 

Friluftsliv för mig det är att vandra på någon led med packning och tält och slå upp tält och 

sitta vid en lägereld och… eller trangiakök. Det är friluftsliv för mig. En del av friluftslivet är 

att ta det lugnt och att inte behöva göra några större ansträngningar, PA: […] att sitta och fika 

och prata. Bara sitta i skogen och ja, det är bara tyst. En av idrott och hälsa lärarna 

framhåller även utevistelse under olika årstider, PD: Eller just utevistelsen. Att vara på olika 

ställen olika årstider […] hösten och våren, vintern är ju fantastisk […]. Definitionen av 

friluftsliv kan sammanfattas som någon form av praktiskt moment där utevistelse skall 

förkomma, gärna i skogen eller något annat naturområde. Denna sammanfattande definition 

av friluftsliv stämmer överens med den som friluftsgruppen har utarbetat och som vi använder 

oss av som referens i uppsatsen (se begreppsdefinitioner 1.2.2 – friluftsliv).    

    

Nedanstående summering är en sammanfattning av hur varje idrott och hälsa lärare beskriver 

vad friluftsliv innebär: 

 

PA säger eftertänksamt efter en kort betänketid att han tänker på att vandra och paddla kanot, 

men det han framhåller mest är att friluftsliv kan vara att bara vara i skogen och ta det lugnt. 

Att det inte behöver handla om att bygga vindskydd och sova över utan att det framförallt 

handlar om att insupa de intryck som naturen ger och att inte ha någon tid att passa.   

    

PB redogör konkret och med saklighet att friluftsliv för henne handlar om att vandra med 

packning och övernatta och att sitta runt en lägereld eller trangiakök.  

 

PC liknar friluftsliv med att campa och lugnt och sakligt förklarar han också att friluftsliv är 

att vara ute och sova över, att laga sin egen mat och att fiska. Efter kort betänketid nämner 

han också att kanotpaddling är friluftsliv för honom även om det sistnämnda uttrycks aningen 

osäkert: ja paddla lite kanot, lite så…(tystnad).   

    

PD har svårigheter att ge direkt konkreta exempel vad hon tänker på när hon hör ordet 

friluftsliv. Hon ger ett intryck av att hon har svårt att definiera friluftsliv då hon uttrycker sig 

på följande sätt när vi ber henne berätta vad hon tänker på när hon hör ordet friluftsliv: Eh… 

ja då tänker jag på att eh… (kort tystnad) ute i naturen… framförallt hon säger också Asså 

friluftsliv är ju mycket men…(tystnad). Efter korta stunder av tystnad och andra konstpauser 

säger hon att hon tänker på utevistelser under olika årstider och att vandra.  
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PE ger intrycket av att friluftsliv är något som handlar om att bara vara ute i naturen och att 

man inte behöver göra något som är ansträngande. Utan att vara specifik i hennes ordval 

målar hon upp en bild av att det finns en viss typ av harmoni kring friluftsliv.   

    

Gemensamt för både PA och PE är att när de båda beskriver friluftsliv där aktiviteterna till 

viss del syftar mer till friluftsaktiviteter än till friluftsliv. PB, PC och PD har gemensamt att de 

beskriver friluftsliv utifrån aktiviteter som syftar till friluftsliv, det vill säga aktiviteter som 

bidrar till att kunna leva i naturen. (Öhman 1999, s. 6). 

3.4.2 Idrott och hälsa lärarnas aktuella friluftsundervisning 

Det friluftsliv som de bedriver idag, och har gjort under det senaste läsåret, liknar varandra på 

flera olika sätt. Men det finns också ett par nämnvärda aktiviteter som sticker ut ur mängden. 

Det som alla har gemensamt är att alla någon gång under läsåret ägnar sig åt orientering 

och/eller kartövningar. Orientering kunde ske i skogen eller i närområdet runt skolan och de 

brukade orientera både under hösten och under våren. Respondenterna har även någon form 

av friluftsdag eller idrottsdag. Aktiviteter som förekom var skidåkning i Romme Alpin, 

vinterlekar utomhus, pulkaåkning och vandring. En annan aktivitet som nämndes var att de 

åker skridskor med eleverna, om vädret tillåter. PE som både har skidåkning och 

skridskoåkning säger: Ja vi åker skridskor, vi åker skidor både längdåkning och friluftsdagar 

då åker vi slalom. Idrott och hälsa lärarna berättar också att de brukar ägna sig åt olika typ av 

utomhuslekar under hösten och våren. PE nämner också att de ibland leker utomhus även 

vintertid, går till Vilsta och gör lite så här, inte typiska vinteridrotter, utan liksom vinterlekar 

så att säga. Respondenterna framför också att de någon gång går ut i skogen på promenad 

eller tipspromenad. Något som stack ut ur mängden var aktiviteter så som geocashing (PA) 

och temadagar (PB) med samarbetsövningar. Samma lärare som haft geocashing har också en 

så kallad mörkerkväll för årskurs nio, PA: En mörkerkväll då är vi uppe i skogen och bara 

promenerar, grillar korv oh har lite olika gruppövningar. Det vanligaste svaret vi fick när vi 

ville veta om idrott och hälsa lärarna hade någon speciell friluftsundervisning på våren fick vi 

svaret att de gör samma sak på våren som på hösten. PC: Det som vi har på hösten 

återkommer på våren, ett stående program kan man ju säga […] 

3.4.3 Friluftsliv utan begränsningar 

Alla idrott och hälsa lärarna har tydliga visioner om vilket typ av friluftsliv de vill bedriva om 

det finns tillräckligt med tid, god ekonomi och andra resurser att tillgå. Nedan återger de sitt 
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drömscenario om hur friluftsliv i skolan skulle kunna se ut om det inte fanns några 

begränsningar: 

    

PA säger att han skulle vilja att de kunde ägna sig mer åt bär – och svampplockning. Eh det är 

väldigt lite av exempelvis bär – och svampplockning, det hade varit trevligt annars […]  

    

PB uttrycker sig följande: Då skulle jag vilja att varje klass skulle få gå en vandring och 

övernatta. Att det skulle vara någonting som skolan tyckte va viktigt. 

   

PC önskar att han kunde få åka iväg till nya områden med sina elever och där skulle han vilja 

att de campade tillsammans, lagade sin egen mat, fiskade, grillade och gick tipspromenader. 

Han säger också att han skulle vilja hyra utrustning, det kan ju va kul att få skoja till det lite 

grann […]  

    

PD önskar att det skulle ges tid till ett lite längre projekt där årskurs 9 skulle få avsluta med en 

vandring eller paddla kanot. Det skulle vara drömmen att få avsluta med en riktigt härlig 

vandring med dem.  

    

PE uttrycker att hennes intresse för vinteraktiviteter skulle få en avgörande roll. Hon uttrycker 

sig på följande sätt, när hon berättar vad hon önskar att hon kunde få ägna sig åt tillsammans 

med eleverna: då skulle jag ta alla med mig upp och åka skidor och få dem och lära sig åka 

slalom och längdåkning […]  

    

Drömscenariot av friluftsundervisning i skolan stämmer överens med idrott och hälsa lärarnas 

definition av friluftsliv. PE avviker från sin egen definition av friluftsliv, därför att hon har ett 

större intresse för vinterfriluftsliv än friluftsliv under andra årstider, och menar att det är 

vinteraktiviteter hon skulle prioritera. Angående aktiviteterna i sig så har idrott och hälsa 

lärarna valt att utgå ifrån aktiviteter eller göromål som innefattar aktiviteter där förflyttning 

sker med muskelkraft, såsom långpromenader, kanotpaddling och vandring. Vilket är 

signifikant för friluftsliv enligt Johan Öhman (1999, s. 6).   
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3.5 Hur tror idrott och hälsa lärarna att friluftsundervisningen 

kommer att förändras med tanke på den nya kursplanen?  

Respondenterna fick förklara deras uppfattning om skillnaden mellan gamla och nya 

kursplanen samt hur de, med tanke på detta, tror att friluftsundervisningen eventuellt kommer 

att förändras. Vilket har sammanställts till ett resultat som besvarar ovanstående 

frågeställning.  

   

Respondenterna fick fundera ett tag på frågan, några var säkra på sina svar, medan ett par gav 

ett mer osäkert intryck. Den allmänna uppfattningen bland respondenterna var att den nya 

kursplanen ansågs mer tydlig när det gäller friluftsliv, samt att den nya kursplanen mer 

betonar att man ska vara ute i naturen. PB menar också att nya kursplanen och dess 

betoningar är mer teoretiska och uttrycker sin oro över kommande undervisning såhär: man 

ska veta mycket mer om saker och ting man kanske inte alltid behöva testa och utföra utan 

man ska ha kunskaperna om, då kan vi ha teorilektioner och läsa om det istället för att göra 

[…] ska de ha höga betyg om de har förståelse för det men inte kan utföra det? Hon menar 

vidare att den nya kursplanen poängterar tematisering och integrering och att detta kommer 

resultera i en förändring av friluftsundervisningen. Där idrott och hälsa lärarna tillsammans 

kommer jobba mer tematiskt mellan ämnena. Att friluftsliv (samt hela idrott och hälsa ämnet) 

kommer integreras med andra ämnen i större utsträckning tror PB. Dock nämner hon att detta 

är ganska nytt och något som ännu bara finns på ”pratstadiet” men något som hon ser fram 

emot att utveckla. Miljöintegrerat lärande i friluftsundervisningen är även något som 

Dahlgren och Szcepanski förespråkar, då man har möjligheter till ett sammansatt lärande i alla 

ämnen. Eleverna får erfarenheter av kunskapsinhämtning i olika sammanhang och situationer 

och kan därmed bilda sig en sammanfogad helhetsbild. Samtidigt läggs grunden för en hållbar 

utveckling. (Dahlgren & Szczepanski 2004,s. 9f.). PC sammanfattar det övergripande 

intrycket från samtliga intervjuer, med att innehållet i Lgr11 är tydligare uppdelat men: det 

anges som friluftsliv och utevistelse. Vilket gör begreppet friluftsliv oerhört tolkningsbart, om 

man vill kan man ju tolka det som att bara vara ute och det är ju inte friluftsliv för mig i alla 

fall.    

 

Lärarna i idrott och hälsa anser, med tanke på den nya kursplanen, att friluftsundervisningen 

kommer att förändras på ett eller annat sätt. Respondenterna har olika uppfattningar om hur 

det kommer förändras, men är eniga om att det kommer att bli mer friluftsliv på schemat i 
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framtiden. Endast en av respondenterna (PC) tror däremot inte att det kommer att bli någon 

förändring i friluftsundervisningen, han uttrycker sin osäkerhet i frågan såhär: kanske nån 

förändring… eller jag vet inte vad som ska ändras. PE antyder att det inte kommer ske någon 

förändring i friluftsundervisningen med tanke på hennes stundande pension: nu har jag inte så 

lång tid kvar, det är mitt sista arbetsår så att jag för min del händer det nog inte så mycket 

mer, men jag tror ju att det kommer bli lite mer. PA uttalar en förhoppning i att kunna få mer 

och fler resurser till friluftsundervisningen i framtiden tack vare den nya kursplanen. Där han 

menar att alternativ utrustning till friluftsliv betonas mer. Vilket han i sin tur tror kommer 

öppna upp för fler möjligheter för friluftsundervisningens genomförande.  

4. Diskussion 

Studiens övergripande syfte är att ta reda på vad som främst påverkar friluftsundervisningen 

och hur mycket friluftsundervisning lärarna i idrott och hälsa ger i grundskolan, åk 6-9.  

 Vad anser idrott och hälsa lärarna är friluftundervisning? 

 Vad påverkar undervisningen i friluftsliv?  

 Vilka eventuella påverkansfaktorer har störst inverkan på mängden 

friluftsundervisning? 

 Hur tror idrott och hälsa lärarna att friluftsundervisningen kommer förändras med 

tanke på den nya kursplanen? 

4.1 Vad påverkar undervisningen i friluftsliv? 

4.1.2 Begränsningar & förutsättningar 

Ett flertal påverkansfaktorer som vi funnit i tidigare forskning och litteratur (Backman 2004b, 

Patriksson 1984) har även uppdagats i vår studie. Ett intressant intryck som idrott och hälsa 

lärarna gav var att de verkade framhålla att de begräsande faktorerna hade större inflytande på 

friluftsundervisningen. Detta då dessa i merparten av fallen överskred de förutsättande 

faktorerna. Denna och kommande diskussion av resultaten är tänkvärda och har lett till att vi 

har uppnått den önskade förståelsen och fått kunskaper om de olika begränsningar och 

förutsättningar som identifierats inom friluftsundervisning. 

     

Tänkvärt är också att flera av de påverkansfaktorer som begränsade undervisningen i 

friluftsliv, även ansågs som påverkansfaktorer som förutsatte undervisning i friluftsliv. De 

förutsättningar som nämndes kunde ibland överspeglas av begränsningarna, som i sin tur 
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framhålls som mer centrala vid själva genomförandet. Till exempel hade samtliga 

respondenter nära till naturområden, men där den begränsande tiden överspeglade närheten. 

Samma sak gäller även med samarbete, där respondenterna ansåg att samarbete är en 

förutsättning för att kunna bedriva friluftsliv. Men en begränsning i den aspekten att 

samarbete är svårt att uppnå tillsammans med övrig personal och skolledning. Att lärarna i 

vissa fall nämner samma påverkansfaktorer för både begränsningar och förutsättningar är inte 

förvånande. Detta då vi anser att de faktorer som nämns har en så pass stor betydelse att de 

kan avgöra friluftsundervisningens genomförande. Skolledningen är en av de faktorer som 

både begränsar och förutsätter friluftsliv, exempelvis genom att de disponerar de pengar som 

finns till förfogande till olika ämnesområden. Till viss del tror vi att detta kan bero på att de 

begränsningar som föreligger anses som större jämfört med de förutsättningar som finns.  

 

Samtidigt spelar även respondenternas eget intresse, egna kunskaper samt tidigare 

erfarenheter av friluftsliv roll för hur, med vilken frekvens samt med vilken entusiasm 

utförandet genomförs (Fredriksson 2009, s. 35). Där även deras intryck av osäkerhet för 

friluftsundervisning säkerligen spelar in. 

    

Den, i flera fall, bristfälliga responsen från skolledningarna på de aktuella skolorna anser vi 

kan vara en av grunderna till en bristande friluftsundervisning på en del av skolorna. Detta 

eftersom skolledningen beslutar om resursfördelning på skolorna som (tror vi, även speglar 

deras eget intresse och kunskaper i ämnet) sedan avspeglar den undervisning som är möjlig att 

genomföra efter de förutsättningar som ges. Fredriksson (2009) kommer fram till i sin studie 

att idrott och hälsa lärarnas eget intresse för friluftsliv gör att de har olika attityd till ämnet 

och att detta påverkar friluftsundervisningen. Men utifrån de intervjuer vi genomfört anser vi 

att det även kan vara tvärtom, att idrott och hälsa lärarnas attityder påverkar deras intresse. 

När skolledningen samt andra ämneslärare är negativa och inte intresserade av friluftsliv tror 

vi det kan projiceras på lärarna i idrott och hälsa, vilka i sin tur tillsammans med övriga 

ämneslärare projicerar de negativa attityderna och inställningarna till eleverna.  

    

En intressant aspekt var att vissa av idrott och hälsa lärarna, till skillnad från tidigare 

forskning, framhöll klimatet som en begränsning, där det i några fall sammanföll med idrott 

och hälsa lärarnas brist på intresse. Lärare som är intresserade tror vi inte ser någon 

begränsning med vilket väder som föreligger, dock verkar det som att dem idrott och hälsa 

lärare som inte är intresserade anser detta.   
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Ett av de viktigaste argumenten för friluftsliv anses vara att vistelse i naturen länge har ansetts 

som hälsosamt för barn och ungdomar (Quennerstedt, Öhman & Öhman 2007, s. 29ff.), vilket 

även nämns i Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1994, s. 6). Detta är något som PA och PC 

problematiserar och synliggör ur en annan synvinkel, då de tar upp problematiken kring 

dagens mångkulturella skola som de anser gör det svårt i vissa lägen att genomföra 

friluftsundervisningen, PC: de har en rädsla att vara i skogen […] de är inte så trygga i den 

miljön . På 1700-talet hade även vi i Sverige en syn på friluftsliv där naturen ansågs som 

något skrämmande och främmande, dock har utvecklingen gått framåt i Sverige (Backman 

2004a, s. 174). En förklaring till att elever med annan härkomst ofta tycker att skogen är 

främmande och skrämmande kan just vara det att synsättet och bilden av naturen inte har 

utvecklat sig på samma sätt i andra länder där den i flera fall kan förknippas med något farligt. 

Skolan har en stor uppgift att försöka påverka eleverna till att känna trygghet till vistelse i 

naturen. Detta gäller inte bara det ökade antalet elever med olika etnisk bakgrund utan även 

den alltmer ökande urbaniseringen (Risinger 2006, s. 12; Almstedt & Ekstrand 2006, s. 48) 

där även svenska barn är osäkra och ovana att vistats i naturen. 

    

Vårt resultat visar tydligt att de förutsättningar som finns begränsas av hur mycket 

begränsande faktorer som idrott och hälsa lärarna anser att de har. Vilket tydliggör en 

problematik för lärarna i att kunna genomföra den friluftsundervisningen som önskas. Vilket i 

sin tur ger eleverna begränsande möjligheter att nå upp till de mål som ska uppnås enligt 

kursplanen för friluftsliv. Detta gör att friluftsundervisningen, på grund av alla skolors olika 

yttre och inre förutsättningar och begränsningar, har svårt att bli en likvärdig undervisning.  

    

De yttre faktorerna definieras som faktorer som är utom kontroll för idrott och hälsa läraren 

att påverka. Dock, anser vi, att idrott och hälsa läraren kan påverka och förändra de inre 

faktorerna och därmed sin egen bild på natur och friluftsliv, vilket i förlängningen kanske 

även kan påverka de yttre faktorerna positivt och därmed ge en mer likvärdig utbildning i 

friluftsliv. En anledning till att de yttre faktorerna framhålls kan möjligen bero på att lärarna i 

idrott och hälsa inte vill framstå som att de själva är anledningen till ett begränsat friluftsliv. 

Därför tror vi, att de framhåller faktorer som de själva inte kan påverka eftersom vi anser att 

de har större möjlighet att påverka de inre faktorerna.  
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4.2 Vilka eventuella påverkansfaktorer har störst inverkan på 

mängden friluftsundervisning? 

Som tidigare nämnts samverkar närheten till naturen med den tid som finns till förfogande. Vi 

vill även nu påpeka att även närheten till naturen belyses som en aspekt som påverkar hur 

mycket friluftsliv som ges i undervisningen. Enligt Fredriksson (2009, s. 35) har det visat sig 

att dem idrott och hälsa lärare som har nära till skogsområden också bedriver mer 

friluftsundervisning än andra, vilket tyvärr är lite missvisande i vårt fall då samtliga av våra 

respondenter har nära till skogsområden och därmed kan Fredrikssons resultat varken 

bekräftas eller påvisa motsatsen. Trots att alla lärare har nära till skogsområde finns en 

variation i den mängd friluftsliv som idrott och hälsa lärarna ger och återigen påvisar detta hur 

ramarna, i detta fall tidsaspekten och närheten till naturen, i slutändan påverkar resultatet och 

mängden friluftsliv som genomförs. 

    

Respondenterna anser att begränsad ekonomi och begränsad tid var de två största faktorerna 

som avgjorde mängden friluftsliv. Vi anser att ekonomin är den faktor som spelar störst roll 

för den mängd friluftsliv som bedrivs, och det friluftsliv som lärarna önskar kunna bedriva. 

Detta då vi anser att ekonomin har indirekt påverkan på flertalet av de andra faktorerna som vi 

anser i sin tur påverkar innehållet i friluftsundervisningen, vilket vi får stöd i genom 

ramfaktorteorin (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 93).  

    

Mängden friluftsliv som bedrevs av idrott och hälsa lärarna skiljde sig dem emellan, men en 

av respondenterna (PC) stack ut ur mängden när han angav att han har friluftsliv cirka tre 

månader per läsår. Vi tror att respondenten kan ha missuppfattat frågan som ställdes under 

intervjun eller så räknar han in all idrott och hälsa undervisning utomhus som 

friluftsundervisning, dock har vi svårt att förstå hans resonemang på grund av att hans 

definition av friluftsliv inte stämmer överens med den undervisning som utförs under de tre 

månaderna. Vi anser dock att det inte skulle vara en omöjlighet för honom att bedriva 

friluftsliv tre månader per läsår då tidigare kursplan, Lpo 94, i likhet med nuvarande, Lgr11, 

varit och är relativt öppen och tolkningsbar om hur man ska göra för att nå upp till 

uppnåendemålen. Samtidigt står det i Lgr11: lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande 

natur och utemiljöer under olika årstider (Utbildningsdepartementet 2011, s. 53). Dessutom 

har friluftslivet genomgått en karaktärsförändring både enligt Sandell & Sörlin (2008, s. 

179ff.) och Backman (2004a, s. 175) som menar att friluftsliv idag handlar mer om en 
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sportifiering där tävling står i centrum (Ibid). Dessa syns även i skolan där det i samtliga 

respondenters fall satsas mycket tid och resurser på orientering, lekar och tävlingar i naturen 

som enligt kursplanen anses som friluftsliv. Hur man väljer att tolka kurs- och läroplanen tror 

vi avgör till mångt och mycket mängden och genomförandet av friluftsliv.  

    

Ett intressant samband som vi fann var att PE, som gav intrycket av att hon var intresserad av 

friluftsliv, ändå hade minst antal friluftslektioner (fyra till fem lektioner per klass och läsår). 

Trots att PA gav intrycket av att han inte var så intresserad av friluftsliv var han ändå en av 

respondenterna som hade mest friluftsliv (åtta till tio lektioner per klass och läsår). PE gav 

dessutom intrycket att vara den enda av våra respondenter som hade fler förutsättningar än 

begränsningar, vilket inte korrelerar med hennes faktiska friluftsundervisning. Vi tror att den 

mängd friluftsliv som PE bedriver främst kan bero på hennes egna kunskaper och hur säker 

hon är på att genomföra friluftsliv i praktiken. Det kan även vara så att PE anser att de 

begränsningar som finns väger tyngre än de förutsättningar som finns.        

    

En slutsats som vi fastslår är att det som Lgr11 beskriver som friluftsliv borde stämma 

överens med Friluftsgruppens definition på friluftsliv, dels för att underlätta för hur lärarna 

ska klassificera och definiera friluftsliv, men också för att det svenska samhället ska få en 

tydlig definition och struktur på friluftsliv.    

4.3 Vad anser idrottslärarna är friluftsundervisning? 

Idrott och hälsa lärarnas uppfattning om vad som är friluftsliv ses utifrån tre olika 

dimensioner och tack vare dessa dimensioner kan vi utläsa en rad intressanta 

diskussionsfrågor.  

    

Det första vi vill uppmärksamma är att PE definierar friluftsliv på ett sätt, hon beskriver den 

aktuella undervisningen på ett annat sätt och hennes drömscenario om hur hon skulle vilja 

bedriva friluftsliv på ett tredje sätt. Att PE: s definition inte återspeglas i undervisningen tror 

vi kan bero på de yttre faktorer samt hennes eget intresse, men det vi finner som 

anmärkningsvärt är dock att hennes drömscenario inte stämmer överens med hennes 

definition. Här tolkar vi det som att hennes eget intresse får styra hela innehållet i hennes 

drömscenario.  
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Utifrån idrott och hälsa lärarnas definitioner av friluftsliv har vi tidigare nämnt att PA och PE 

till viss del anger friluftsaktiviteter som friluftsliv och att PB, PC och PD beskriver aktiviteter 

som syftar till friluftsliv. Kursplanen menar att friluftsliv och utevistelse är samma sak vilket 

gör det svårtolkat och därmed svårt att översätta till verklig undervisning. Detta gör det svårt 

att jämföra idrott och hälsa lärarnas egentliga friluftsundervisning som utgår från kursplanens 

”definition” på friluftsliv som medel och friluftsaktiviteter med ”vår” definition som går ut på 

att använda friluftsliv som mål och dessutom grundar sig på friluftsgruppens definition på 

friluftsliv (Friluftsgruppen 1999, s. 9).  

    

Enligt kursplanen (Lpo94) förespråkas främst friluftsliv och utevistelse som medel där värdet 

ligger i det man kan uppnå genom att använda friluftsliv och inte i själva naturmötet (Sandell 

2004 s. 26; Sandell & Sörlin 2008 s. 112f.). Det som är intressant är emellertid att PA och PE 

verkar beskriva ett friluftsliv där friluftslivet är målet i sig. Till skillnad från de andra lärarna, 

som vi uppfattar, beskriver friluftsliv som ett medel för att uppnå ett mål. Detta resultat i sig 

är varken förvånande eller häpnadsväckande då Sandell & Sörlin (2008, s. 112f.) menar att 

båda förhållningssätten förekommer i skolan. Det som gör resultatet nämnvärt är att friluftsliv 

som medel förespråkas i Lpo94 och att det därmed ej skett någon förändring trots att det varit 

känt sedan tidigare att båda förhållningssätten förekommer. Det finns ingen klar definition på 

friluftsliv, utan de beskriver som sagt friluftsliv mestadels som en metod för att nå andra 

syften och dessutom beskrivs mer att det är friluftsaktiviteter (lekar, spel och övningar ute i 

naturen) som ska utföras i större utsträckning än friluftsliv i både kurs- och läroplanen. 

    

Det friluftsliv som idrott och hälsa lärarna bedriver idag är slående lika för nästintill alla 

lärare och det förekommer samma aktiviteter på hösten som på våren. Hur detta kommer sig 

är något vi har funderat kring, då vi förmodar att lärarna i denna fråga bedriver det friluftsliv 

som är möjligt att bedriva i förhållande till de yttre faktorer som finns. Det som gör att idrott 

och hälsa lärarna faller in i återkommande mönster tror vi kan bero på den målstyrning som 

trädde i kraft i och med Lpo94 (Annerstedt 2001, s. 86), deras eget intresse för friluftsliv 

(Fredriksson 2009, s. 35) samt att de är vana att jobba med åtstramade ramar. Vi anser att 

målstyrningen gör det möjligt för idrott och hälsa lärarna att ha ett stående program då de 

själva får avgöra hur de ska gå till väga för att eleverna ska nå upp till respektive mål. 

Ytterligare något som bidrar till att friluftsundervisningen är likartad på hösten och våren har 

att göra med den förklaring som PC gjorde, där han menar att barn över lag känner sig 

tryggare i naturen med ett stående program. PC skulle kunna få stöd i detta uttalande genom 
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Quennerstedt, Öhman & Öhman (2007, s. 196) och Johansson (2006, s. 8) som berättar om 

hur kulturell bakgrund, tidigare erfarenheter och uppfostran spelar roll för hur människan 

umgås med naturen.  

    

Det är synd att lärare i idrott och hälsa med ambitioner och kunskaper begränsas i sitt yrke på 

grund av de yttre omständigheterna som föreligger så begränsande och därmed inte kan ge 

utlopp för sina drömmar och visioner om hur friluftslivet skulle kunna se ut. Istället tvingas de 

förhålla sig till de ramar som finns, vilket pekar på hur tydligt det är att ramarna styr 

processen och därmed också resultatet (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 93). Kunskap 

och upplevelser för eleverna, går därmed förlorad och vi förstår inte heller hur idrott och hälsa 

lärarna ska kunna uppfylla de krav som ställs genom läro- och kursplaner om inte de rätta 

förutsättningarna ges. 

 

Idrott och hälsa lärarna ifrågasatte inte friluftsliv som moment i idrott och hälsa, detta tror vi 

beror på att friluftsliv benämns i kursplanen. Även fast vi tagit del av lärarnas åsikter om vad 

de anser är friluftsliv har vi ändå svårt att kartlägga deras grundläggande uppfattning till fullo. 

Vi tolkar att grundtanken med friluftsliv, som ett moment i skolan, är konstruerat för att bidra 

till en hållbar utveckling. Vi anser därför att skolan är en bra plattform för att göra elever, i 

tidig ålder, medvetna om en god miljös betydelse för människan. Vi tycker att detta borde 

eftersträvas då barnen är vår framtid.            

4.4 Hur tror idrott och hälsa lärarna att friluftsundervisningen 

kommer förändras med tanke på den nya kursplanen? 

Samtidigt som den nya kursplanen har blivit tydligare är den fortfarande enligt våra 

respondenter oerhört tolkningsbar, vilket vi håller med om. PB anser t ex att nya kursplanen 

är mer teoretisk och hon är orolig för att den praktiska undervisningen kommer att bli mindre 

med tanke på de ändrade formuleringarna i Lgr11. Men eftersom tolkningen är ganska fri när 

det gäller friluftsliv även i Lgr11 så beror det kanske framför allt mycket på inre 

förutsättningar alt. begränsningar som man har till friluftsliv och då tänker vi framför allt på 

eget intresse, kunskaper och erfarenheter som speglar det man tycker om ett ämne och därmed 

också hur man tolkar saker och ting. I och med att ramarna är så pass lösa har vi förståelse för 

att idrott och hälsa lärarnas tolkningar är olika i förhållande till varandra men lika i 

förhållande till Lpo94 och Lgr11 och att flera av respondenterna inte vet eller inte har någon 

avsikt att ändra sin undervisning i nuläget. PB är en av de respondenter som gav intrycket av 
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att vara mest intresserad av friluftsliv. Hon tolkade även att den nya kursplanen framhöll en 

större integrering och tematisering mellan ämnena, vilket även Dahlgren och Szczepanski 

förespråkar (Dahlgren & Szczepanski 2004, s. 9f.), såväl som Lgr11, 

(Utbildningsdepartementet 2011, s. 8). 

    

Den allmänna uppfattningen som vi fick under intervjuerna var att många av respondenterna 

inte var så insatta och inte hade börjat jobba med den nya kursplanen så mycket än. 

Visserligen var det endast en av respondenterna som inte trodde att det kommer och bli någon 

förändring i friluftsundervisningen, samtidigt som PE även antyder att hon inte kommer 

genomföra någon förändring i friluftsundervisningen med tanke på hennes stundande pension. 

Anledningen till att en del kanske inte väljer att förändra något eller inte har tänkt på det så 

mycket tror vi beror på att de ser likheten med den gamla kursplanen, Lpo94, och att den nya 

fortfarande är så pass tolkningsbar att de anser att de redan undervisar enligt Lgr11, vilket gör 

att de kan ha kvar sitt gamla arbetssätt som passar för både Lpo94 och Lgr11. De kanske inte 

vet vad som ska ändras för att de redan jobbar och har jobbat så som Lgr11 säger. Samtidigt 

tror vi även att det föreligger ett visst bekvämlighetssyndrom, där lärarna i idrott och hälsa 

alltid har gjort på ett sätt och därför kommit in i ett invant beteende eller en vana som är svår 

att bryta om allt fungerar.  

4.5 Metoddiskussion  

Vid intervjuerna som genomfördes uppstod vid ett flertal tillfällen vissa misstolkningar av 

några frågor. De frågor som misstolkades och behövde omformuleras eller ges en ytterligare 

förklaring till var, bakgrundsfråga fem: vilken typ av tjänst har du? och fråga nio: hur många 

timmar undervisar du i idrott och hälsa per vecka? Faktafråga nummer fyra: kan du uppskatta 

hur många timmar eller dagar av läsåret du ägnar åt undervisning i friluftsliv? Kärnfrågorna 

4b: hur inverkar begränsningarna på din undervisning? Och fråga tio hur skulle du definiera 

undervisning i friluftsliv (drömscenario)? I enstaka fall misstolkades även andra frågor, men 

vi har valt att ta upp de frågor som misstolkades av de flesta. Dessa misstolkningar anser vi 

inte har haft någon påverkan på vårt resultat då vi har kunnat omformulera och förklarat 

frågorna tydligare till respondenten så att de förstod frågan.    

    

Vi kom även fram till att några av respondenterna även hade misstolkat orden begränsningar 

och förutsättningar, vilket gjorde att ett förtydligande krävdes för att respondenterna skulle 

förstå ordens innebörd. Begränsningarna och förutsättningarna kan i många fall vara 
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synonyma med varandra i den meningen att de speglar samma saker ur olika synvinklar. Dock 

kan det få oss att tro att även fler av respondenterna kan ha misstolkat ordens innebörd och 

svarat utifrån detta. Samtidigt ser vi att övriga respondenter har svarat likadant som de som 

fick en ytterligare förklaring. Vilket gör att vi ändå kan anta att resultatet återspeglar alla 

respondenters synpunkter.   

    

Strax innan genomförandet av intervjuerna fick vi ett återbud, vilket gör att vi fick ett bortfall. 

Detta bortfall finner vi oväsentligt för studiens resultat. Detta då vi uppnådde en mättnadsgrad 

med befintliga intervjuer, där vi ansåg att vi funnit samtliga uppfattningar inom området, då 

liknande svar gavs från samtliga respondenter (Johansson och Svedner 2006, s. 50). Ett bra 

komplement till vår metod skulle kunna ha varit att göra en enkätundersökning innan 

intervjuerna.    

 

Valet av teori föll ganska självklart på ramfaktorteorin då denna behandlar inre och yttre 

faktorer som därmed ger oss verktyg för att hantera resultatet. Med tanke på den begränsade 

tidsaspekten underlättade ramfaktorteorins ramar vårt arbete, då en tydlig uppdelning och 

förklaring redan fanns gällande faktorernas roll för process och resultat i skolan. Dock kan 

ramfaktorteorin verka begränsande, med tanke på de ”strikta” ramarna som kan ha påverkat 

vårt sätt att tolka och se helheten i sammanställningen av resultatet.  

4.6 Förslag på vidare forskning  

Ett flertal frågor har under arbetets gång väckts, vilket skapar möjligheter för vidare 

forskning.   

 

I och med att idrott och hälsa lärarna hävdat att skolans ekonomi är bristfällig och att stöd från 

skolledningen i flera fall saknas skulle det vara ytterst intressant att göra en studie där 

populationen utgörs av personer i skolledningen för att ta reda på vad som avgör vilket/vilka 

ämnen som prioriteras i skolan. Är det skolledningens egna intressen som styr eller är det 

något annat? Att jämföra vad lärare uppfattar att det satsas pengar och resurser på med hur 

skolledningen uppfattar det och vad de satsar på? Det skulle även vara av intresse att få veta 

vilka begränsningar och förutsättningar som finns i skolledningens omgivning. 
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Intressant kan även vara att undersöka hur idrott och hälsa lärarna gör för att eleverna ska 

kunna nå upp till målen i friluftsliv och vilka åtgärder som vidtas för elever som inte uppnått 

målen.  

    

Dessutom kan det vara mycket intressant att studera hur man kan göra praktiskt och/eller vad 

som görs för att ta sig förbi de olika begränsningarna, som framkommit enligt tidigare 

forskning (Backman 2004b, Patriksson 1984) och även i vår studie, som föreligger i 

friluftsundervisningen. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

Studiens övergripande syfte är att ta reda på vad som främst påverkar friluftsundervisningen 

och hur mycket friluftsundervisning lärarna i idrott och hälsa ger i grundskolan, åk 6-9.  

 Vad anser idrott och hälsa lärarna är friluftundervisning? 

 Vad påverkar undervisningen i friluftsliv?  

 Vilka eventuella påverkansfaktorer har störst inverkan på mängden 

friluftsundervisning? 

 Hur tror idrott och hälsa lärarna att friluftsundervisningen kommer förändras med 

tanke på den nya kursplanen? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Outdoor education, diss friluftsliv, friluftsliv, friluftslivsundervisning, ramfaktorteorin, 

friluftsliv historia 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog 

DiVA 

Google 

CSA 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: diss friluftsliv, friluftsliv historia 

DiVA: Friluftsliv, friluftsundervisning 

Google: ramfaktorteorin 

CSA: outdoor education 

 

Kommentarer 
Det var relativt enkelt att hitta information om vårt ämne då det finns mycket skrivet om detta. 

Mesta delen av vårt material hittade vi dock genom att gå igenom relevanta litteraturlistor 

samt med den hjälp vi fick från vår ämneshandledare. Då vårt syfte har varit att kolla på 

svenska skolor är det också mestadels svenska databaser vi har använt oss av. 

 

 

 



 

Bilaga 2 

E-post till respondenterna 

Hej! 

Tack för att du ställer upp som respondent i vår studie! Nedan kan du läsa om 

förutsättningarna för intervjun och om studiens innehåll. 

Studien som kommer att genomförs är en del av vår lärarutbildning på Gymnastik och 

Idrottshögskolan i Stockholm. Syftet med studien är att ta reda på vad som eventuellt 

påverkar friluftslivsundervisningen i skolan. Årskurserna som berörs är 6-9. Vi kommer att 

genomföra sex intervjuer med idrottslärare från sex olika skolor i Eskilstuna Kommun. 

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter, om möjligt ser vi gärna att du avsätter mer tid till 

intervjun för att undvika eventuella stressmoment. Intervjun kommer att äga rum i vecka 42 

och därför är vi tacksamma om du kan skicka ditt schema till oss via mail för att underlätta 

tidsbokningen. Vi ser gärna att intervjun äger rum under arbetstid, men vi är flexibla.   

Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta utan att uppge orsak, även 

under intervjun.  

Intervjun kommer att bandas och detta för att vi ska få ut så mycket som möjligt av intervjun. 

Det är endast Cecilia och Jenny som kommer att lyssna på inspelningen och efter analys 

kommer inspelningen att raderas. En av oss kommer att leda intervjun medan den andra för 

kompletterande anteckningar. 

Du kommer att framstå som anonym i studien då vi kodar intervjuerna vilket betyder att ingen 

kommer att kunna identifiera dig.  

Genom att svara med vändande mail ger du oss ditt samtyckte till deltagande i studien.  

Har du några frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till någon av oss. Du når oss 

bäst via mail: 

Jenny: …@gmail.com 

Cecilia: …@hotmail.com  

Hälsningar/ Cecilia & Jenny  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.johansson1989@gmail.com
mailto:cissi_igerud@hotmail.com


 

Bilaga 3 

Intervjuschema 

Information till respondenten: 

Upplägg, vi kommer börja med studiens syfte, bakgrund, korta fakta frågor och slutligen 

kärnfrågorna i intervjun som kommer tilldelas mest tid! 

Studien som kommer att genomförs är en del av vår lärarutbildning på Gymnastik och 

Idrottshögskolan i Stockholm.  

Syftet med studien är att ta reda på vad som eventuellt påverkar friluftslivsundervisningen i 

skolan.  

Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta utan att uppge orsak.  

Du kommer att framstå som anonym i studien då vi kodar intervjuerna, vilket betyder att 

ingen kommer att kunna identifiera dig.  

Intervjun kommer ta ca 30 min, kommer spelas in och sedan kommer bandet förstöras efter 

analys. En håller intervjun, den andra fliker in ibland vid behov.  

 Bakgrundsfrågor 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. När tog du examen? 

5. Vilken typ av tjänst har du? 

6. Vilka årskurser undervisar du i? 

7. Vilka ämnen undervisar du i? 

8. Hur länge har du undervisat? 

9. Hur många timmar undervisar du i idrott och hälsa per vecka? 

 Faktafrågor  

1. Bedriver du någon undervisning i friluftsliv under hösten? I så fall vad? 

2. Bedriver du någon undervisning i friluftsliv under vintern? I så fall vad? 

3. Bedriver du någon undervisning i friluftsliv under våren? I så fall vad? 

4. Kan du uppskatta hur många timmar eller dagar av hela läsåret du ägnar åt 

undervisning i friluftsliv?  

 Har du några erfarenheter av friluftsliv utanför skolan? 

 

 

 



 

 Kärnfrågor 

1. Berätta om dina erfarenheter av friluftsundervisning i din yrkesroll som 

idrottslärare, positiva/negativa upplevelser. 

a) Hur jobbar du med friluftsliv på den skola du jobbar idag?  

2. Vad får du för respons av andra ämneslärare gällande friluftsliv? 

a) Vad får du för respons från skolledningen gällande friluftsliv? 

b) Vad får du för respons från eleverna gällande friluftsliv? 

 

3. Vilka förutsättningar (yttre och inre faktorer) finns det för att du skulle kunna 

bedriva friluftsliv i skolan?   

                         a) Kan du ge några fler exempel?  

                         b) Hur inverkar förutsättningar på din undervisning? 

 

4. Finns det något som begränsar din friluftsundervisning?  

a) Kan du ge några fler exempel? 

b) Hur inverkar begränsningar på din undervisning? 

 

5. Upplever du att ditt intresse för friluftsliv påverkar undervisningen? 

a) i så fall hur? 

 

6. Upplever du att dina kunskaper för friluftsliv påverkar undervisningen? 

a) i så fall hur? 

 

7. Vilken/vilka av dessa har störst inverkan på undervisningen? 

 

8. Finns det någon förutsättning eller begränsning som påverkar mängden 

friluftsliv?  

a) I så fall hur?  

 

9. Kan du beskriva vad du tänker på när du hör ordet friluftsliv? 

 

10. Hur skulle du definiera undervisning i friluftsliv (drömscenario)? 

 

11. Upplever du att det finns några skillnader jmf kursplan 2011 med Lpo 94? 

 

12. Kommer friluftsundervisningen förändras med tanke på nya kursplanen? 



 

 Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 Kort sammanfattning av det viktigaste i intervjun! 

 Det kan hända att vi kontaktar dig igen för ytterligare frågor eller förtydliganden, är 

detta okej? 

 Skulle du vilja ta del av resultatet och uppsatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Begränsningar:  

 Yttre faktorer som bidrar till att begränsa förutsättningarna för friluftsliv: 

- Ekonomi (brist på pengar) 5 av 5 lärare 

- Schematekniska faktorer (schema, korta lektioner, tar mycket tid, tid mellan 

lektionerna) 5 av 5 lärare 

- Planeringstid 3 av 5 lärare 

- Utrustning (skolans och elevernas) 4 av 5 lärare  

- Samarbete (med ämneslärare och idrottslärarkollegor) 4 av 5 lärare 

- Klimat 3 av 5 lärare 

- Skolledningen 3 av 5 lärare 

- Eleverna (mångkulturell skola medför en upplevd begränsning då de ej är vana 

att vistas i naturen. Lärare upplever även motstånd från eleverna gällande 

friluftsliv och vistelse i naturen) 3 av 5 

- Gruppstorlek (stora grupper upplevs som svåra att hantera och ta ansvar för) 3 

av 5 

- Skog som ingick i naturreservat (läraren upplever därför en begräsning i vad 

som kan utföras i skogen)1 av 5 

- Ensam idrottslärare på skolan 2 av 5 

- Tillgång till förråd (läraren upplever en brist i att inte kunna förvara 

friluftsmaterialet) 1 av 5 

- Ramplan (det står ej skrivet hur många timmar friluftsliv som ska ingå i idrott 

och hälsa ämnet) 1 av 5  

- Inga extra resurser 1 av 5 lärare 

- Ingen tillgång till extra dagar att disponera till friluftsliv (får 1½ dag) 1 av 5 

lärare  

- Begränsande med småbarn (en av respondenterna undervisade även små barn 

och ansåg att detta var en begränsning) 1 av 5 

 

 Inre faktorer som bidrar till att begränsa förutsättningarna för friluftsliv:  

- Kunskap (brist på egen kompetens inom området och inom säkerhet samt inom 

fortbildning) 5 av 5  

- Brist på eget intresse (för friluftsliv) 3 av 5 



 

Bilaga 5 

Förutsättningar: 

 Yttre faktorer som bidrar till att öka förutsättningarna för friluftsliv: 

 

- Närhet till skogsområde (gångavstånd/kort promenad ca 5-10 minuter till  

skogsområdet): 5 av 5 lärare. 

 

- Idrottslärarträffar (Är en förening i kommunen som drivs av idrottslärare för 

idrottslärare. De träffas för att inspirera och fortbilda varandra. De har möjlighet 

att hyra in föreläsare och all verksamhet sker på fritiden): 3 av 5 lärare. 

 

- Samarbete (samarbete med andra ämneslärare som hjälper till vid behov under 

friluftsundervisning): 3 av 5.  

 

- Skolledningen (är positiv och sponsrar med en viss summa till ett specifikt 

ändamål): 3 av 5 lärare.  

 

- Eleverna (lärare uppfattar att eleverna tycker att de uppskattar och tycker att 

friluftsliv är kul): 3 av 5 lärare. 

 

- Hyra skidor (har möjlighet att hyra längdskidor): 1 av 5 lärare. 

 

- Klasstorlek (en mindre klass/gruppstorlek är att föredra): 2 av 5 lärare. 

 

- Klimat (fint väder gynnar friluftslivet): 1 av 5 lärare. 

 

- Bra möjlighet till att åka skridskor: 1 av 5 

 

- Hälsoinriktning på skolan (gör att det går att promota för friluftsliv): 1 av 5 lärare. 

 

- Utrustning (använda och utnyttja det som finns): 1 av 5 lärare.     

 

 Inre faktorer som bidrar till att öka förutsättningarna för friluftsliv: 

 

- Eget intresse (att ha ett eget intresse för friluftsliv): 3 av 5 lärare. 

 

- Kunskaper (de kunskaper som lärarna besitter i dagsläget): 2 av 5 lärare.  

 

 


