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Förord 
Sverige, Danmark och Norge har en lång gemensam historia. Detta innebär att länderna 

uppvisar många likheter men även olikheter. Under ett år fick vi, två studenter vid 

Idrottshögskolan i Stockholm, möjlighet att lära mer om våra ”grannar”. Sedan 2003 har 

universitet och högskolor i Danmark, Norge och Sverige en gemensam utbildning i friluftsliv. 

Utbildningen heter Nordisk friluftsliv - i ett komparativt kultursociologiskt perspektiv (40p/60 

ects) och är en del av ett nordplussamarbete. Målet med studiet är att studera ländernas 

friluftsliv, med trender och traditioner, ur ett historiskt, politiskt/förvaltningsmässigt, 

kultursociologiskt och pedagogiskt perspektiv. Att studiet är komparativt innebär bl. a. att vi 

som deltagande studenter avslutningsvis skall genomföra en komparativ studie mellan minst 

två av de nordiska länderna. Den uppsats du nu håller i din hand tar sin utgång i ett 

pedagogiskt och ett politiskt/förvaltningsmässigt perspektiv. Som blivande idrottslärare låg 

det nära till hands att använda dessa synvinklar, då vi valt att undersöka friluftslivet i den 

svenska skolan i relation till den norska.  

 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Jan Seger för ovärderlig hjälp under den gångna 

processen, samt friluftslärarna Carl-Johan Thorell och Jan-Anders Aspelin som inspirerat och 

varit en hjälpande hand på vägen. Ett stort TACK riktas även till de pedagoger vi mött vid de 

olika institutionerna i Norge och Danmark, samt våra kurskamrater! 

 



SAMMANFATTNING 

Syfte 

Studiens övergripande syfte var att studera friluftsundervisningen i utvalda grundskolor i Oslo 

och Stockholm och därvid jämföra möjligheter och inställningen till friluftsliv samt ställa 

detta i relation till hur friluftsliv behandlas i respektive lands styrdokument.  

Metod 

Studien tar sin utgång i den kvalitativa forskningstraditionen och består av en litteraturstudie, 

där bl. a. styrdokument för respektive land studerats för att kunna jämföra skillnader och 

utvecklingen i momentet friluftsliv. Därutöver genomfördes sex telefonintervjuer, tre i 

vardera stad, för att få en bild av dagens friluftundervisning. De intervjuade skolorna har 

slumpmässigt valts ut. En förfrågan sändes till åtta skolor i varje stad, de sex skolor som först 

visade intresse deltog i studien. 

Resultat 

Kursplanerna för respektive land skiljer sig i den mån att den norska är centralt styrd och den 

svenska lokalt styrd. I den norska kursplanen för Idrott (kroppsøvning) finns tydliga 

instruktioner om vad eleverna ska undervisas i, beträffande friluftsliv. I den svenska 

kursplanen för Idrott och Hälsa finns friluftsliv med som ett obligatoriskt moment men vad 

som ska/bör ingå i undervisningen är upp till varje skola att bestämma.  

I de telefonintervjuer som genomfördes deltog sex idrottslärare, tre från varje land. De tre 

intervjuskolorna från Oslo hade alla en uteprofil, vilket resulterade i att eleverna var ute 1 

gång/vecka till 1gång/varannan vecka. Utöver dessa dagar genomfördes två heldagar varje år, 

en på vintern och en på hösten alternativt våren. I de svenska skolorna genomfördes i regel två 

friluftsdagar varje år, en på vintern och en på våren. I de norska skolorna samarbetade 

klassläraren med idrottsläraren och de tillsammans planerade och genomförde dagarna, allt 

från enkel matlagning till paddling kunde prägla dessa dagar. De svenska skolorna lade stort 

fokus på orienteringsundervisning på vår/höstdagarna och vinterdagen bjöd på valmöjligheter 

som slalom, skridskor, pulka osv. 

Slutsats 

Friluftsundervisningen i de intervjuade skolorna skiljer sig markant, både i mängd och i 

innehåll. Integrering verkar vara nyckelordet för en väl fungerande friluftsundervisning. Det 

som skiljer skolorna åt och som kan vara förklaringen till variation i mängd 

friluftsundervisning är läroplanernas skillnader, pedagogernas personliga intresse, tidsramar, 

tradition/nationalism. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 

Begreppet ”Hälsa” omger oss överallt i dagens samhälle. Genom TV och tidningar blir vi 

överösta med nyttiga recept, hälsoprodukter, bra träningsformer osv. Detta kan ses som ett 

resultat av det stressiga och den stillasittande livsstil många idag lever, som lett till försämrad 

folkhälsa. 

Skolan har genom alla tider speglat samhällets utveckling och dess olika trender och i detta 

fall råder det inget undantag. Begreppet ”Hälsa” utgör idag en stor del av den svenska skolans 

idrottsämne. Hälsa kan uppnås på många olika sätt men i ett individcentrerat samhälle, som 

det vi lever idag, blir det viktigt med valmöjligheter; alla ska finna sin form av motion som de 

trivs med. Skolan får här en viktig roll att introducera för barn och ungdomar många olika 

former av aktiviteter, så att denna valmöjlighet blir reell.  

 

Friluftsliv är en av dessa aktiviteter som skolan ska bedriva och som även lockar många i 

vuxen ålder. Studier från Norge och Sverige visar att de motionsformer som är vanligast bland 

vuxna är de utan tävlingsinslag och då framför allt promenader i skog och mark. Dessa studier 

visar även att de aktiviteter som du bedriver som barn är de som du återupptar i vuxen 

ålder.1,2  

 

I en samhällsutveckling där utbudet av aktiviteter och ”skärmtid” framför datorn ökar, blir det 

allt färre som i uppväxtåren får möjlighet att vistas ute i naturen. Detta kan, som nämnts ovan, 

föra med sig att färre är ute i naturen i vuxen ålder och traditionen förs inte vidare som förr. 

Med detta resonemang får skolan en viktig uppgift, att förmedla traditionen att vistas ute i 

naturen vidare. Det är tveksamt om nästa generation kommer att värna om naturen om den 

blivit en plats som känns främmande och ovan. 

 

Resultat från en färsk rapport om ämnet Idrott och Hälsa i den svenska skolan visar att 

friluftsliv är ett sällsynt förekommande moment, trots att det i den rådande kursplanen står 

                                                 
1 Statistiska Sentralbyrån: <http://www.ssb.no/emner/07/02/50/rapp_200413/rapp_200413.pdf>, s. 30. 
Statisktiska Centralbyrån: <http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48485.asp> 
2 Kompendium för Norsk vintermodul, A, Bischoff & I, Mytting.: Trend och Tradisjon. Kap. 2 i: Friluftsliv. 
Grunnbok-studieretning for idrettsfag. (Gyldendal 1999), s. 12. 
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omnämnt som en obligatorisk del.3 Det är från dessa resultat som denna uppsats tar sin 

utgångspunkt. Efter ett års studier har författarna till denna uppsats fått en inblick i det norska 

friluftslivet. Tankar har då väckts kring hur friluftslivsundervisningen ser ut i Norge, som i 

svenska ögon haft en oerhört stark friluftstradition, och om vi kan lära av varandra för att 

kunna förmedla denna viktiga tradition vidare till kommande generationer. 

 

                                                 
3 Håkan Larsson, Karin Redelius, Mellan Nytta och Nöje, Björn Sandahl,  (Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri, 
2004), s. 53. 
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2. Bakgrund 
Inledningsvis presenteras i denna bakgrund de resultat som framkom ur projektet Idrott och 

Hälsa under skolåren.4 För att underlätta läsningen har författarna valt att förtydliga vissa 

begrepp som är återkommande. Dessa presenteras under rubriken definitioner.  

Skolan är en organisation i ständig förändring. För att få en bild av den senaste utvecklingen 

som skett beträffande kursplaner, följer en redogörelse för den föregående 

kursplanen/mønsterplanen i respektive land. Äldre kursplaner har studerats men redovisas inte 

i uppsatsen, de har dock givit en djupare förståelse för den utveckling som skett i den svenska 

och norska grundskolan. 

 

2.1 Definitioner 

Att definiera friluftsliv är komplicerat men är av betydelse för att säkerställa att olika 

instanser, som har med friluftsliv att göra, menar samma sak. Att det är ett omdiskuterat ämne 

råder det ingen tvekan om. Regeringskansliet tillsatte 1999 en arbetsgrupp som fick till 

uppgift att se över statens stöd till friluftslivets olika organisationer. I samband med detta 

utformades en definition av friluftsliv, som sedan har revideras till att idag lyda som följer: 

 

”vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte 

och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”.5

 

I Norge finns det från politiskt håll ett stort engagemang kring friluftsfrågor. Stortinget har 

liksom den svenska staten formulerat sin definition av vad friluftsliv är: 

 

”opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse.”6

 

Vistelsen utomhus och naturupplevelsen nämns i båda definitionerna som viktiga kriterier för 

att aktiviteten ska rymmas inom begreppet friluftsliv. 

 

I arbetet använder författarna till föreliggande studie sig av begreppen friluftslivsverksamhet 

och friluftsaktiviteter när de diskuterar innehållet i skolans undervisning inom Idrott och 

                                                 
4 Håkan Larsson, Karin Redelius, Mellan Nytta och Nöje (Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri, 2004) 
5 Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Ds 1999:78, s. 9. 
6 Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001). Ein veg til høgare livskvalitet. 
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Hälsa för att involvera de aktiviteter som befinner sig i gränslandet mellan friluftsliv och 

idrott. Johan Öhman, forskare vid Örebros universitet, uttrycker detta så här:  

 

”Med friluftsaktiviteter avser jag fysiska aktiviteter som lekar, spel och övningar av 

idrottskaraktär som bedrivs ute i naturen. Med friluftsliv avser jag aktiviteter som innebär att 

man lever i naturen.”7

 

2.2 Föregående läroplaner 

 

2.2.1 Läroplan för den svenska grundskolan (Lgr 80) 

Den läroplan för den svenska grundskolan, med tillhörande kursplaner, som kom 1980 

behandlar friluftsverksamheten i ämnet Idrott. Syftet med ämnet idrott i grundskolan 1980 var 

att: 

- ”kroppsrörelser och friluftsliv behövs för hälsa och välbefinnande, 

- eleverna skall tillägna sig ett funktionellt rörelsesätt”8 

  

De mål som fanns uppsatta i kursplanen om friluftsliv säger: 

 

”Under vistelse i naturen skall eleverna skaffa sig kunskaper om friluftsliv, få förståelse för 

den ekologiska balansen samt lära sig att ta ansvar för natur och utnyttja den rätt för 

rekreation och friluftsliv. Eleverna skall få kännedom om och kontakt med idrotts- och 

friluftsrörelsen i samhället och i hemkommunen.”9

 

Idrottsämnet 1980 var indelat i ”Huvudmoment”. Dessa huvudmoment var de som skulle 

bedrivas i de olika stadierna. Ett av momenten var Orientering och Friluftsliv. Beträffande 

friluftsliv skulle eleverna under mellanstadiet göra vandringar och utflykter i olika slags natur 

där de lärde sig allemansrätt, naturvård och naturvett. De skulle även få en känsla för lämplig 

friluftsklädsel, friluftsteknik, lägerliv och säkerhetsbestämmelser.10

 

Som andra huvudmoment hittar vi Skidåkning och Skridskoåkning, Iskunskap och 

Livräddning. På mellanstadiet skulle eleverna inom skidåkningsmomentet förutom 
                                                 
7 Johan Öhman, Miljöfostran i naturen, Pedagogiska instutitionen, (Örebro Universitet, 1999), s. 6. 
8 Läroplan för grundskolan, Lgr 80, (Stockholm: Skolöverstyrelsen), s. 90. 
9 Ibid., ss. 90-91. 
10 Ibid., s. 94. 
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undervisning i teknikträning, åkövningar i kuperad terräng, backar osv. få uppleva skidturer 

och undervisas i skidvett.11 I momentet skridskoåkning, iskunskap och livräddning skulle 

eleverna förutom åkteknik, lekar på is och isspel undervisas i isvett och iskunskap. Dessutom 

skulle de få praktiska övningar med isdubbar, ispik och livlina och träna på hur man räddar 

sig själv och andra ur en isvak.12

 

Vad beträffande friluftsdagar föreskrev Lgr 80 att under 4-8 dagar av läsåret skulle skolarbetet 

ske i form av friluftsverksamhet.13 Syftet var att genom rekreation utomhus ge eleverna 

omväxling till det vardagliga skolarbetet. Denna verksamhet skulle bidra till att eleverna insåg 

värdet av att vistas ute och blir förtrogna med olika motionsformer, som de både som unga 

och senare i livet kunde ha glädje av. Vidare stod det att läsa hur:  

 

”Friluftsverksamheten skall stimulera till ett varaktigt intresse för idrottslig verksamhet och 

regelbunden, konditionsstärkande utevistelse som en nödvändig åtgärd för att bibehålla hälsa 

och arbetsförmåga.” 14

 

Friluftsverksamheten kunde dessutom lära eleverna att uppskatta och känna ansvar för naturen 

och för miljövårdande åtgärder. Friluftstimmarna skulle behandla de huvudmoment inom 

ämnet idrott, som inte kunde bedrivas på vanliga lektioner och timmarna skulle disponeras för 

aktiviteter utomhus. 15  

 

Om lägerskolsverksamhet stod det beskrivet att eleverna i samband med internatförläggning, 

under ett par dagar ”eller vanligen omkring en vecka”, kunde studera naturen etc. på annan 

plats än i skolan.16 Det stod vidare att: 

”Verksamheten utgör sålunda en del av den reguljära undervisningen och innebär ett 

värdefullt komplement till det vanliga skolarbetet.”17

 

Lägerskolsverksamheten var med andra ord en verksamhet som klassläraren kunde arrangera.  

 

                                                 
11 Läroplan för grundskolan, Lgr 80, (Stockholm: Skolöverstyrelsen), s. 96. 
12 Ibid., ss. 96-97. 
13 Ibid., s. 47. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid., s. 47. 
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2.2.2 Mønsterplan 1987 (M-87) 

1987 kom den slutgiltiga versionen av den mønsterplan som kom att gälla för den norska 

grundskolan. I den norska mønsterplanen för grundskolan indelades skolåren i 1-3, 4-6 och 7-

9. Skolår 4-6 motsvarar det vi i den svenska skolan benämner som mellanstadiet, vilket också 

är det stadium författarna till denna uppsats har inriktat sig på.  

 

I M-87 var ämnet Kroppsøvning indelat i fem huvudämnen; Grunnleggjande rørelser, 

Friluftsliv, leik og idrett, Leik, dans og dramaaktivitetar, Overlevings- og livberginsaktivitetar 

och Helse. Dessa kategorier gällde under samtliga skolår men innehållet byggdes på allt 

eftersom eleverna blev äldre. I huvudämnet Friluftsliv, leik og idrett behandlades 

friluftsverksamheten. Här poängterades vikten av att eleverna i så tidig ålder som möjligt 

tränades i att färdas i naturen.18 Genom undervisning i och om den levande naturen skapas ett 

intresse att värna om den.19 Det stod vidare: 

 

”Framfor alt er det viktig at barn får oppleve den gleda og det velævret som naturen og 

friluftslivet kan gje.”20

 

De moment som stod omnämnda under friluftsliv, för skolår 4-6, angav att eleverna skulle 

undervisas i planläggning och genomföra turer på märkta leder i närmiljön. De skulle 

övernatta i tält, prova på lägerliv, lära sig använda lägereld och hur man brukar en öppen eld. 

Dessutom ingick i undervisning enkel matlagning över öppen eld, lämplig klädsel och 

utrustning för friluftsliv och träning i att använda karta och kompass.21

 

Skidåkning nämndes separat från friluftsliv under huvudämnet Friluftsliv, leik og idrett. I 

detta moment skulle eleverna undervisas i bl. a skidturer, vallning av skidor och olika tekniker 

för längdskidåkning, slalom och backhoppning.22

 

I huvudämnet Overlevings- og livberginsaktivitetar fanns en underkategori som behandlade 

overlevning i naturen. För elever i åldern 4-6 stod här nämnt att de skulle tränas i att ta sig 

fram i okänd natur med hjälp av karta och kompass. Undervisning skulle ske i matlagning på 
                                                 
18 Mønsterplan for grunnskolen, Nynorsk,  
(Kyrkje- og undervisningsdepartementet og H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 1987), s. 279. 
19 Ibid. 
20 Ibid., s. 280. 
21 Ibid.  
22 Ibid., s. 280. 
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tur med enkla hjälpmedel och säkerhetsregler vid användning av öppen eld. Eleverna skulle 

dessutom övernatta i snöbivack och lära sig fjäll-, is- och naturvett.23

Det stod allmänt skrivet att heldagar eller delar av dagar borde nyttjas till friluftsliv under 

samtliga skolår.24 Beträffande läromedel stod det skrivet att alla skolor skulle ha 

klassuppsättningar av kompass och karta.25

 

Lägerskola (Leirskole) skulle klassläraren ansvara för tillsammans med föräldrar. I M-87 

rekommenderades det att lägerskoleverksamheten borde ha tre till fyra övernattningar. 

Lägerskolorna kunde vara på fasta lägerskoleplatser där det fanns pedagoger och instruktörer, 

om inte lärarna vid skolan själva ville bedriva verksamheten.26

 

2.3 Projektet Idrott och Hälsa under skolåren 

I projektet Idrott & Hälsa under skolåren, i dagligt tal kallad Skolprojektet, som genomfördes 

år 2001 deltog 2000 elever ur skolåren 3, 6 och 9 med syftet att ge en bild av hur 

idrottsundervisningen i svenska skolor ser ut i dag. Fyrtioåtta olika skolor i Sverige deltog och 

förutom elever deltog även 70 idrottslärare.27 I studien granskades bl. a. friluftslivets 

förekomst i idrottsämnet. Tillsammans med dans, orientering, simning och livräddning är 

friluftsliv beskrivet som obligatorium i dagens svenska skola.28 Trots detta visar resultat från 

projektet Idrott & Hälsa under skolåren att endast nio procent av den totala 

undervisningstiden i den svenska skolan utgörs av friluftsliv och orientering.29   

 

Av de idrottslärare som tillfrågades angav 2/3 att deras elever inte hade speciellt stora eller 

obefintliga kunskaper i friluftsliv och orientering.30 Moment som förekom minst i 

friluftslivsundervisningen var friluftstekniker som att paddla, göra upp eld, åka 

långfärdskridskor osv., medan orientering, åka skridskor och slalom förekom mest.31 Bland 

de moment som ingick i friluftsundervisningen var de flesta av idrottslig karaktär, vilket 

                                                 
23 Mønsterplan for grunnskolen, Nynorsk,  
(Kyrkje- og undervisningsdepartementet og H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 1987), s. 282. 
24 Ibid., s. 278. 
25 Ibid., s. 277. 
26 Ibid., s. 57. 
27 Ibid., s. 5. 
28Skolverket, Styrdokument, Kursplaner, Grundskola, Idrott och Hälsa,  
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId
=2087> (2005-05-26) 
29Håkan Larsson, Karin Redelius, Mellan Nytta och Nöje (Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri, 2004), s. 53. 
30Ibid., s. 184. 
31Ibid., s. 182. 
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innebär att de snarare bör benämnas som friluftsaktiviteter och inte som friluftsliv.32 Detta 

innebär att friluftsaktiviteter förekommer mycket sparsamt i den svenska 

idrottsundervisningen och att friluftsliv, enligt den svenska definitionen,33 är ännu 

ovanligare.34 Att friluftsliv och orientering har slagits samman som begrepp kan innebära att 

resultaten mer speglar förekomsten av orientering än förekomsten av friluftsliv.35

 

Studien visar också att vissa idrottslärare undervisar i friluftsliv medan andra inte gör det. Det 

verkar dock som att detta inte berodde på faktorer som skolans omgivning eller lärarens 

utbildning. De flesta lärarna angav att de ofta hade tillgång till skogsområden, i de tillfrågade 

grupperna var antalet utbildade lärare ungefär lika många och de flesta hade kunskaper om de 

styrdokument som ämnet idrott och hälsa vilar på.36 Erik Backman, som redovisat resultatet 

om friluftslivets förekomst i grundskolan, anger idrottslärarnas personliga intresse och 

färdigheter som möjliga förklaringar till vissa lärares engagemang att undervisa i friluftsliv.37

 

Vid efterforskning av liknande resultat från Norge fann författarna till uppsatsen inga 

motsvarade studier. 

 

2.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att studera friluftsundervisningen i utvalda grundskolor i Oslo och 

Stockholm och därvid jämföra möjligheter och inställningar till friluftsliv samt ställa detta i 

relation till hur friluftsliv behandlas i respektive lands läroplan. 

 

2.5 Frågeställningar 

 

 Vilka likheter och skillnader kan utläsas, vad avser friluftsliv, i den svenska 

kursplanen för Idrott och Hälsa, jämfört med motsvarande kursplan i Norge? 

 Hur gestaltas friluftsundervisningen vid tre skolor i Oslo och tre skolor i 

Stockholm? 

 

                                                 
32 Johan Öman , Miljöfostran i naturen, Pedagogiska instutionen (Örebro universitet: 1999), s. 6. 
33 ”vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte 
och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”. Ds 1999:78, s. 9. 
34 Håkan Larsson, Karin Redelius, Mellan Nytta och Nöje (Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri, 2004), s. 183. 
35 Ibid., s. 183. 
36 Ibid., s. 184. 
37 Ibid. 
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3. Metod 

Här följer en redogörelse för de metodologiska överväganden som tagits vid studien. Förutom 

en litteraturstudie genomfördes sex intervjuer med svenska och norska idrottslärare 

3.1 Litteraturstudie 

För att få en inblick i ämnet och en bredare bas inför kommande intervjuer, genomfördes en 

litteraturstudie. Det material som användes togs fram via sökningar på olika bibliotek samt 

Internet (se bilaga 1). Via Idrottshögskolans i Stockholm (IHS) bibliotek gjordes sökningar i 

den norska bibliotekskatalogen BIBLYS där följande sökord användes: fagplaner, læreplaner 

(L-97), mønsterplaner (M-87), kroppsøvning och friluftsliv. Dessa ord eller kombinationer av 

dessa användes även vid sökning på Internet. Som sökmotor användes googles.se vilket ledde 

till kontakt med sidorna skolnetet.no, utdanning.no och utdanninsgdirektoratet.no. 

Litteraturstudien handlade främst om att få en inblick i den norska och svenska skolans 

organisation, dess läroplaner och tidigare studier om friluftsliv.  

I den svenska litteraturgenomgången utnyttjades IHS:s bibliotek, Stockholms Stadsbiblioteket 

samt Lärarhögskolan i Stockholms bibliotek för att finna relevant litteratur om läroplaner, 

kursplaner och litteratur om svenskt friluftsliv. 

3.2 Intervjuer 

De intervjuer som genomfördes var en form av riktat öppna intervjuer.38 Inför intervjuerna 

förbereddes en intervjuguide för hur intervjuerna skulle genomföras (bilaga 2). I 

sammanställningen av denna intervjuplan användes en indelning som bland andra Annika 

Lantz förespråkar. Hon menar att man skall börja med att sätta in intervjuobjektet i ämnet 

med bakgrund, syfte samt informera om ramarna för intervjun, därefter följer frågorna. Det är 

då av vikt att börja med frågor av faktakaraktär, som är lätta att svara på och får 

intervjupersonen att känna sig trygg och lugn. Exempel på sådana faktafrågor är namn, ålder, 

utbildning, arbetslivserfarenhet osv. Därefter följer frågor av mer beskrivande karaktär. 

Annika Lantz poängterar att det är viktigt att dessa frågor kommer i en logisk följd.39 De 

frågor som författarna till denna uppsats valt att ställa är till att börja med av övergripande 

karaktär för att sedan fördjupas. Fördjupningen ökar med förberedda följdfrågor, men även 

med frågor som vad, hur, när och på vilket sätt? Frågeområdenas följd kan förändras under 

                                                 
38 Annika Lantz, Intervjumetodik, (Lund: Studentlitteratur, Lund, 1993), ss. 21, 68, 69. 
39 Ibid., s. 64. 
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intervjuns gång i den riktade öppna intervjun.40 Detta kan medföra en större flexibilitet i 

intervjun och leda till en avspändhet hos respondenten. För att få ett öppet samtal 

formulerades fyra teman som strukturerade innehållet i intervjuguiden. Till varje tema fanns 

ett antal kontrollpunkter, om någon av dessa inte berördes kunde följdfrågor ställas, allt för att 

säkerställa målet med intervjun. Lantz anser att man bör göra en sammanfattning av det som 

kommit upp under intervjun och att man därmed får en naturlig avrundning men även att 

intervjuaren får en möjlighet att kontrollera att han/hon uppfattat intervjuobjektet korrekt.41 

Detta är dock något som Jan Trost menar bör undvikas. Han anser att det är ”en slags 

preliminär tolkning av materialet…”och att ”tolkningar och analyser skall man göra i lugn 

och ro sedan intervjun väl är avslutad.”42  

I detta fall valdes den senare linjen. Författarna till uppsatsen bad dock om tillåtelse att 

återkomma vid behov, även det helt i linje med Jan Trost.43

 

3.3 Urval 

För att göra ett urval sattes inklusionskriterier upp. Dessa kriterier kom att avgöra om en 

person skulle kunna ingå i försöksgruppen eller inte. Uppsatsens syfte innebar att några 

kriterier måste uppfyllas; personerna skulle vara idrottslärare för skolåren 4-6 och undervisa i 

Stockholm eller Oslo. För att finna idrottslärare i respektive stad användes Norges 

Idrottshögskola (NIH)/Idrottshögskolan i Stockholm (IHS) listor över praksisskoler/VFU- 

skolor. 

Med lottens hjälp utsågs åtta skolor i var stad som sedan kontaktades via ett informant brev 

(bilaga 3). De som visade intresse deltog i undersökningen. Totalt deltog således sex 

idrottslärare, tre från vardera Stockholm och Oslo, varav två var kvinnor och fyra var män. 

Medelåldern var 45 år och de hade arbetat som idrottslärare i genomsnitt i 18 år. 

 

3.4 Genomförande 

För att komma i kontakt med intervjuobjekten skickades en skriftlig förfrågan ut via post till 

skolexpeditionerna (bilaga 3). Där beskrevs förutom en presentation av studien, några av de 

teman som intervjun skulle beröra, intervjuns längd och att all information skulle behandlas 

anonymt. Utskicket gjordes drygt en månad innan tänkt intervjuperiod. Denna första kontakt 

                                                 
40 Annika Lantz, Intervjumetodik, (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 65. 
41 Ibid. 
42 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (Lund: Studentlitteratur, 1993, 1997), s. 84. 
43 Ibid., s. 90. 
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rönte dock ett svagt intresse. En trolig orsak kan vara att berörda personer inte fått ta del av 

brevet. Vid ytterliggare kontakt där e-mail sändes direkt till intervjuobjekten uppnåddes 

önskat antal deltagare. De som visade intresse underrättades med ett e-mail där dag och tid 

bekräftades. 

 

Som en del i förberedelserna för intervjuerna genomfördes en provintervju där upplägg och 

guide testades för att sedan korrigeras. 

De sex intervjuerna genomfördes med hjälp av en högtalartelefon. Vid intervjutillfällena 

medverkade båda författarna, en som frågeställare och en som sekreterare/dokumenterare. 

Alla intervjuerna dokumenterades med hjälp av en bandspelare, stödanteckningar fördes som 

en extra säkerhet, allt med respondentens godkännande. Efter genomförd intervju ställdes 

frågan om det gick bra att det vid behov togs ytterligare kontakt. Intervjuerna varade 30-60 

minuter. 

 

3.5 Databearbetning 

De genomförda intervjuerna sammanfattades omedelbart efter genomförandet, för att inte gå 

miste om de första intrycken av intervjun. De framkomna resultaten sammanställdes sedan till 

ett resultatavsnitt där de svenska och norska intervjuerna behandlades var för sig för att sedan 

ställas i relation till varandra i diskussionsavsnittet.  

 

3.6 Reliabilitet och Validitet  

Vid genomförandet av studien har författarna till uppsatsen försökt att få fram så pålitlig och 

tillförlitlig information som möjligt.44 Studiens upplägg ger dock ett visst utrymme för vissa 

felkällor. Av praktiska skäl genomfördes telefonintervjuer i stället för personliga intervjuer. 

Vid telefonintervjuerna har författarna till arbetet försökt ta fasta på de språkliga nyanser som 

uppkommer, då kroppsspråk och mimik inte går att upptäcka. Det har även varit svårt för 

författarna till uppsatsen att styra respondentens omgivande miljö,45 men trots det bedöms de 

störande inslagen inte vara av den grad att det haft någon inverkan på studien.   

 

                                                 
44 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metorer, 
(Lund: Studentlitteratur 1997), s. 163. 
45 Annika Lantz, Intervjumetodik, (Lund: Studentlitteratur, Lund, 1993), s. 111. 
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För att försäkra sig om att analysen ligger i linje med det intervjupersonen ville förmedla 

under intervjun, valde författarna till uppsatsen att den som fungerat som frågeställare 

sammanfattade bandupptagningen av intervjun och den av författarna som agerat som 

sekreterare kompletterande med sina anteckningar i efterhand, allt för att få med båda 

författarnas observationer. Språkförbistringar kan även ha förekommit i intervjuerna av de 

norska lärarna. Detta har medfört att vissa uttryck och begrepp har fått förklarats vid intervju 

tillfällena. Att ingen av författarna har norska som modersmål kan ha haft en inverkan på 

analysen av intervjuerna, nyanser i det norska språket kan ha passerat förbi obemärkta vid 

transkriberingen. 

 

Författarna till uppsatsen är medvetna om risken att deras personliga relation till ämnet kan ha 

inverkat på resultatet, genom att man omedvetet styrt de olika respondenterna vid 

intervjuernas genomförande.  

 

En provintervju genomfördes med en lärare i Stockholmsområdet, varefter vissa 

kompletteringar gjordes i intervjuguiden.  

 

De personer som medverkat i denna studie har alla arbetat som idrottslärare en längre tid och 

med deras arbetslivserfarenhet och yrkeskunnande kan de anses vara väl insatta i ämnet. 

 

3.7 Generaliserbarhet 

Att två huvudstäder valdes berodde på att författarna till uppsatsen önskade få så lika 

förutsättningar som möjligt. Listor över skolor anslutna till NIH respektive IHS användes och 

det kan ha en viss inverkan på resultatet eftersom det kan vara en viss kategori lärare som 

ansluter sig till dessa högskolor. Att deltagandet dessutom var frivilligt kan påverka resultatet 

ytterliggare eftersom lärarna som valde att delta kan utgöra ett positivt urval. Eftersom lotten 

avgjorde vilka skolor som skulle kontaktas kunde ingen hänsyn tas till skolans storlek, fysiska 

förutsättningar, upptagningsområde eller profilering. Dessa begränsningar har medfört att inga 

generella slutsatser har dragits inom dessa områden. Uppsatsen ger endast en bild av hur 

friluftsundervisning i grundskolan kan te sig i två nordiska huvudstäder. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de styrdokument för idrottsämnet, som den svenska och den norska 

grundskolan vilar på idag. Därefter följer resultat av de intervjuer som genomfördes med sex 

idrottslärare från Oslo och Stockholm. 

 
4.1 Aktuella kursplaner 
 
4.1.1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 
 
I Lpo 94, den läroplan som styr den svenska grundskolan idag, behandlas 

friluftsverksamheten inom kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa. Ämnets mål och syfte 

präglas av betoning på hälsa och man strävar efter att skapa ett livslångt intresse för motion 

och hälsa.46 Bland annat står att läsa om hur ämnet syftar till att ”… ge kunskaper om den 

egna livsstilens betydelse för hälsan.”47

 

Ämnet Idrott och Hälsa ska anknyta till de kulturella traditioner som finns i Sverige när det 

gäller att vistas i skog och mark. Genom en friluftsverksamhet i naturen erhåller eleverna 

kunskaper och erfarenheter och får upplevelser som kan inspirera till ett fortsatt 

friluftsintresse och skapa ett engagemang för att vårda vår natur.48 Ett av ämnets syften 

beskriver hur eleverna ska få kunskaper om hur olika friluftsverksamheter vuxit fram och så 

pass goda erfarenheter och färdigheter att man kan bedriva dem.49

 

I kursplanen för Idrott och Hälsa uttrycks de mål beträffande friluftsliv som eleverna ska ha 

uppnått skolår 5: 

 

- kunna hantera nödsituationer vid vatten, 

- kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel, 

- ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätt. 

 

Friluftsdagar och lägerskolor är numera frivilliga inslag i skolans undervisning. 

 

                                                 
46 Skolverket, Styrdokumnet, Kursplaner, Grundskolan, Idrott och Hälsa,  
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId
=2087> (2005-05-16) 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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4.1.2 Läroplan -97 (L-97) 

1997 kom en ny läroplan för den norska grundskolan. I denna läroplan är skolåren uppdelade 

på småskulesteget (1-4), mellomsteget (5-7) och ungdomssteget (8-9). Friluftsverksamheten 

behandlas i ämnet Kroppsøvning och eftersom författarna till denna uppsats valt att inrikta sig 

på friluftsverksamhet för elever i skolår 4-6 får vi i denna läroplan både behandla 

småskulesteget och mellomsteget. 

 

Målet med ämnet formuleras som att:  

 

”Gode opplevingar i kroppsøving kan leggje grunnlaget for ei positiv holdning til eigen kropp 

og inspirere til ein helsefremjande livsstil.”50

 

En av anledningarna till denna hälsoinriktning är den förändring i levnadssätt och fritidsutbud 

som gjort att allt fler i det norska samhället blivit inaktiva och stillasittande. Detta vill man 

ändra på genom att i ett tidigt stadium presentera eleverna för ett rikt utbud av aktiviteter där 

alla elever kan hitta det som passar dem och deras förutsättningar. I L-97 står dessutom nämnt 

att även föräldrarna har en viktig roll i att uppmuntra sina barn till fysisk aktivitet.51  

 

Ämnet kroppsøving är i L-97 indelat i fyra olika huvudmoment. Dessa moment har olika 

överskrifter för varje steg. Småskulesteget är t ex indelat i Sansemotorikk, Eg og dei andre, 

Leik-kultur och Nærmiljø og natur. Friluftsliv behandlas i kategorin Nærmiljø og natur där 

det står nämnt att eleverna skall bli bekanta med sin närmiljö och lära sig att ta vara på den. 

Det står även att eleverna ska få uppleva och utforska naturen och utveckla en kreativitet och 

glädje att vistas i den. Detta ska leda till att de uppfattar sig som en del av naturen.52

 

Mellomsteget är indelat i Kropsmedvit og rørsleglede, Samarbeid og sosilat samvær, Idrett og 

dans och Ut i naturen. Friluftsliv ryms under den sist nämnda. Mål är uppsatta för varje skolår 

där eleverna allt eftersom de blir äldre får lära sig mer om friluftslivets grunder, så som 

säkerhetstänkande, klädsel och olika tekniker. Elever i skolår 5 skall få uppleva dagsturer i 

olika miljöer, lära sig om lämplig klädsel för olika årstider, undervisas i matlagning och 

utrustning. Andra moment som skall behandlas är att lära sig grunderna i användandet av 
                                                 
50 Læreplansverket for den 10-årige grunnskolen. (Det kongelige kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet, 1996), s. 263. 
51 Ibid. 
52 Ibid., s. 265. 
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karta och kompass, skidteknik och få erfarenhet av hur man handskas med en nödsituation när 

man vistas i naturen. Lämpligt uppträdande i naturen, så som fjällvett skall även tas upp.53

 

I skolår sex tillkommer krav på att eleverna skall vara med på minst en övernattningstur om 

hösten eller våren. Övernattning ska ske i tält eller kåta och eleverna ska få praktiska 

erfarenheter av val av lägerplats, göra upp eld, enkel matlagning, förstahjälpen, val av lämplig 

tur klädsel och annan utrustning. I sjätte klass skall även eleverna lära sig att tolka vad de ser i 

naturen och få en insikt i samernas traditioner och deras kultur.54

 

Beträffande lägerskolor står det nämnt att eleverna i skolår 6 eller om hösten/vintern i skolår 7 

ska få ta del av en lägerskola. Lägerskolans syfte är att eleverna ska få praktiskt erfarenhet av 

att vistas i naturen.55

 
4.2 Intervjuundersökning  

4.2.1 Norge 

Intervjuperson I (IPN I) 

IPN I, som undervisar i den norska grundskolan, är en man i 30 år åldern och utbildad vid 

Idrottshögskolan i Oslo (NIH). Utöver sin grundutbildning har IPN I läst extra friluftsliv, även 

detta vid NIH. Det personliga intresset av friluftsliv är stort men utövandet är idag begränsat, 

mycket p g a den mängd utetimmar IPN I bedriver vid sin skola. 

Skolan som IPN I undervisar vid, sedan 1999, är en av Oslos minsta med totalt 86 elever 

fördelade på skolåren 1-7. Klasstorleken ligger oftast omkring 14 elever/klass och IPN I är 

den ende anställda idrottsläraren. Skolan ligger i utkanten av Nordmark och IPN I anser att 

detta medför goda fysiska förutsättningar för att bedriva friluftsliv. 

 

Undervisning 

Skolan profilerade sig från och med Ht 2004 som en utelivsskola, vilket innebär att eleverna 

är ute en heldag i veckan. Skolåren 1-2, 3-4, 5-6 och 7 samarbetar och genomför dagen 

tillsammans. Dagarna är ett samarbete mellan ämnena Kroppsøvning och Natur.  

 

                                                 
53 Læreplansverket for den 10-årige grunnskolen. (Det kongelige kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet, 1996), s. 270. 
54 Ibid., s. 271. 
55 Ibid. 
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”Denna profilering startades för att ta tillvara på de möjligheter omgivningen här i 

Nordmark ger.” 

 

Innehållet för dagarna varierar men mycket fokus ligger på det fysiska, där motorik och 

kondition tränas. Under vintersäsongen, då snö finns att tillgå, används skidorna som 

transportmedel och under vår och sommar används cykel, kajak och givetvis vandring. Varje 

utedag har tre mål; en fysisk del, en social del och en inlärningsdel. Dagen börjar inomhus där 

upplägget presenteras, därefter sker aktiviteter ute, lunchen spisas även den utomhus och 

framåt eftermiddagen summeras dagen inne i klassrummet. Idrottsläraren deltar i samtliga 

grupper tillsammans med klassläraren. Utöver utedagen har eleverna en idrottstimme i 

veckan. 

 

De olika skolåren berör olika moment men färdigheter som val av lämplig klädsel, bruk av 

kniv, göra upp eld är något som ständigt tränas. I de lägre skolåren är det mer inriktat på 

naturämnet, där exempelvis fiske och mätning av surhet i vatten tas upp. I de äldre skolåren 

ligger mycket fokus på allemansrätten och undervisningen kombineras med orientering. 

Miljötemat är något som återkommer i alla skolår. För att involvera andra ämnen skrivs ibland 

rapporterna på engelska och eleverna får matematikuppgifter som de skall lösa. 

 

IPN I uppfattar det som att eleverna är positiva till dessa dagar och tycker att de utvecklat 

goda kunskaper i Naturämnet och i lokalkännedom. Fördelarna IPN I ser med undervisningen 

är att: 

 

”eleverna får utmaningar på andra arenor än inomhus och att det finns möjlighet till 

konkretisering och ögonblicksundervisning…” 

 

Utöver utedagarna anordnar man vid skolan två heldagar då samtliga elever är ute, en på 

vintern då en gemensam skidtur genomförs och en på våren då en vandring arrangeras. I slutet 

av skolår 6 eller i början av det 7: de åker även eleverna på en lägerskola som klassläraren 

anordnar. Platsen är oftast fjället eller sjön, vilket resulterar i att friluftsliv blir temat. 

 

Läroplan/Ekonomi 

IPN I uttrycker att L-97 ger stor frihet till att bedriva friluftsliv och är nöjd med hur det tas 

upp i mønsterplanen. Det som är en begränsande faktor är ekonomin från skolan, jakt- och 
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fiskeföreningar har dock bidragit med pengar. Skolan tillhandahåller verktyg och dylikt under 

dessa dagar, men all personlig utrustning får eleverna själva stå för. Eleverna är duktiga på att 

låna utrustning av varandra för att ha det som krävs. 

 

IPN I uppfattar rektorn vid skolan som positiv till friluftsundervisningen och likaså 

majoriteten av kollegierna. De kan dock tycka att det emellanåt är för tidskrävande. 

 

Intervjuperson II (IPN II) 

IPN II från den norska skolan är även han en man i 30 år åldern och utbildad vid NIH i Oslo. I 

5 år har IPN II undervisat som friluftslärare vid denna grundskola i Oslo. IPN II: s personliga 

friluftsintresse är stort vilket resulterar i utövade av alla möjliga aktiviteter, som jakt, fiske, 

paddling, skidåkning, vandring osv. Förutom arbetet som friluftslärare har IPN II drivit en 

friluftsskola under åtta somrar. Skolan har 380 elever i skolåren 1-7, vilket resulterar i 

klasstorlekar omkring 25-30 st/klass. Den omgivande miljön anser IPN II vara mycket god.  

 

”Skolan ligger i Nordmark vilket resulterar i stora naturområden utanför dörren.” 

 

Undervisning 

I skolåren 1-4 har eleverna en heldag i veckan där undervisningen förflyttas utomhus. De 

äldre eleverna har sin utedag varannan vecka. Aktiviteten är beroende av årstid och de 

undervisande pedagogerna försöker beröra så många moment som möjligt, med undantag för 

jakt. Under vintern undervisas eleverna i moment som isfiske, skridskoåkning, turåkning, 

skidlek, grävande av ”snöka” osv. Under vår och höst undervisas eleverna bl. a. i fiske, 

vandring, paddling och matlagning. Undervisningen stegras successivt med stigande ålder. 

Vid utedagarna planerar och genomför klassläraren tillsammans med friluftsläraren dagen. 

IPN II anser att:  

 

”allt kan integreras i dessa utedagar… framförallt använder vi oss av ämnena Matematik, 

Natur, Kroppsøvning och Norska.” 

 

De flesta eleverna anser IPN II är positiva till dagarna, men det finns några som inte är 

bekväma med att var ute i ur och skur. IPN II anser att tryggheten att vistas ute hänger 

samman med hur mycket du vistas ute med dina föräldrar. IPN II ser dock en klar utveckling i 

elevernas friluftskunskaper. Fördelarna IPN II ser med denna pedagogik är den sociala 
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aspekten, en bra form att lära känna andra, naturkännedomen samt motion och hälsa, som man 

lägger stor vikt vid. 

 

Utöver utedagarna arrangeras två friluftsdagar då hela skolan är involverad. 

Vinterfriluftsdagen brukar innefatta skidåkning, skidlek, lavinlära isfiske osv. medan 

vårfriluftsdagen innehåller skogspromenader, matlagning utomhus osv. I slutet av skolår 6 

eller i början av det 7: e åker eleverna tillsammans med sin klasslärare på lägerskola. 

Jotunheimen brukar vara ett populärt resmål där olika friluftsaktiviteter utövas. 

 

Läroplan/Ekonomi 

IPN II är nöjd med hur momentet friluftsliv tas upp i mønsterplanen och anser sig ha en stor 

frihet i val av aktiviteter. De direktiv som ges bidrar till att: 

 

”Satsningen på friluftsliv kom i och med L- 97 läroplanen… då tog rektorn tag i det och satte 

igång.” 

 

Beträffande utrustning så har skolan möjlighet att låna ut fiskeredskap, några skridskor, skidor 

och en del kläder, men de flesta eleverna har tillgång till utrustning själva. IPN II ser inte 

ekonomin som något större bekymmer. 

 

Från rektor och kollegier känner IPN II ett stort stöd. De känner förnöjelse med den 

integrering som föregår. IPN II hoppas att denna form av pedagogik får leva kvar och 

utvecklas, eftersom eleverna har mycket att vinna av den. 

 

Intervjuperson III (IPN III)  

IPN III från den norska skolan är en kvinna i 60 år åldern som arbetat som idrottslärare i hela 

sitt liv, men som numera är ansvarig för en uteskola i Oslo. IPN III är en mycket aktiv 

friluftsmänniska på sin fritid och har ett förflutet som scout och orienterare.  

 

Skolan har 310 elever i skolåren 1-7, vilket innebär klasstorlekar på 20-28 elever/klass. Totalt 

har skolan 34 anställda lärare, varav ingen är specifikt anställd för idrottsämnet. Klassläraren 

med grundlärarutbildning ansvarar för idrottsundervisningen. 72 procent av eleverna har 

annan kulturell bakgrund än norsk, vilket gjort att det krävts mycket arbete för att förankra 

arbetsmetoden hos föräldrarna. 
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”Det är ju så att vi då jobbar med en del föräldrar som tror att vi bara klättrar i träd och roar 

oss och det är ju inte skola. Det är ju då vårt pedagogiska tänkande som har gjort att vi valt 

denna metod. Numera är det ett etablerat miljöval hos oss och barnens föräldrar.” 

 

IPN III arbetar själv med de elever som går i skolår 3, men kan vid förfrågan även delta i de 

övriga åldrarna.  

 

Undervisning 

Undervisningen bedrivs så att alla elever är ute en gång/vecka, 4-6 timmar. Oftast samarbetar 

två klasser och dagen sker gemensamt. Klasslärarna planerar och genomför dagen, oftast blir 

det tre lärare på två klasser. Timmar från Kroppsøvning, Norska, Matematik och 

Samhällskunskap bidrar till utedagen, vilket gör att det är de ämnena som framför allt styr 

innehållet. Olika teman kan även vara syftet med dagen, som att leva som 

stenåldersmänniskor eller vikingar, annars sker mycket matlagning ute, olika typer av 

hantverk, dramaövningar osv. Utöver utedagen har eleverna en timme idrott i veckan, som 

klassläraren genomför. Eleverna i skolår 7 har två timmar idrott i veckan utöver utedagen. 

Nära skolan finns ett skogsområde som har byggts upp som bas, där det bl. a. finns kåtor och 

vindskydd. 

 

Elever, lärare och föräldrar är positiva till dessa dagar. En av anledningarna till att skolan 

startade med utomhuspedagogik som modell var att ett flertal familjer i området hade annan 

kulturell bakgrund än norsk. IPN III tycker att möjligheten till konkretisering ute är till stor 

hjälp vid språk- och begreppsinlärning. Andra fördelar IPN III ser med detta är att de ger 

förståelse för den norska traditionen genom olika upplevelser i skog och mark. En boende i 

området, som är lärare och arbetar vid en annan skola, hade i påskas observerat aktiviteten 

bland barnen i området och IPN III återberättade detta: 

 

”Du måste verkligen ha klarat av att påverka eleverna, för inte har jag sett en sådan aktivitet, 

bland de tvåkulturella i skog och mark, någon annanstans som här uppe” 

 

Utöver dessa utedagar anordnas en vinteraktivitetsdag för skolår 5-7 då de åker till andra 

områden. Centralt i kommunen arrangeras det orienteringsdagar som eleverna deltar i. För de 
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minsta eleverna anordnas en skiddag i Holmenkollen där längdskidåkning tränas i spår och på 

lekområden. 

Vartannat år åker eleverna på en gemensam lägerskola till en friluftsanläggning i Oslo 

området, som skolan får hyra innan sommarsäsongen. Tidigare har skolår 7 haft ytterliggare 

en lägerskola, men av ekonomiska skäl återstår numera bara en. Eleverna får själva betala en 

del av vad veckan kostar, vilket resulterar i att cirka ¾ av skolans elever deltar. Lägerskolan 

innehåller bl. a. blomster- och fågelkurser, fiske, skogspromenader, knopar och hantverk. 

 

I Norge har det kommit direktiv om att eleverna bör få motion i skolan varje dag. Detta har 

lett till att skolan arrangerar dagliga entimmes aktiviteter efter lunch. Aktiviteterna varierar 

men kan bl. a vara olika bollsporter och skidrundor. Undervisande lärare planerar en aktivitet 

var, till exempel planerar undervisande lärare för skolår 1-2 en av dessa timmar och genomför 

den med skolans samtliga elever. I gång i veckan är biblioteket öppet och kan ingå som en 

aktivitet. 

 

Läroplan/Ekonomi 

I med den rådande mønsterplanen menar IPN III att:  

 

”när L-97 kom så stod det så  mycket nämnt om friluftsliv att jag nästan inte kan förstår hur 

en vanlig skola kan klara av att uppnå de uppsatta målen… Jag menar att det nästan inte är 

möjligt utan att vara uteskola.” 

 

När skolan, efter att ha varit nedlagd i fem år, återstartade 1995 stod man med tomma händer 

vad beträffande utrustning. Under åren har materialförrådet byggs upp och idag anser IPN III 

att skolan har mycket god tillgång till utrustning. Eleverna har själva utrustning men till vissa 

aktiviteter kan skolan låna ut bl. a. klätterutrustning, kåtor för övernattning, kanoter, 

experimentmaterial till biologin osv. 

 

Föregående rektor var måttligt intresserad av utedagarna men fick mycket PR för dem, vilket 

ledde till att skolan behöll sin profil. Nuvarande rektor är desto mer positiv och bland lärarna 

har utedagarna blivit dagar man inte vill missa. 
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”Utedagen är en dag av glädje, inga konflikter, bygger skolrelationer, ett avbrott i 

skolveckan, du får själv en hälsovinst och det som sker mellan elev och lärare är det ingen 

som vill undvara.” 

 

IPN III tror att så länge inte nationella prov visar att elever fått försämrade kunskaper i 

Matematik och Norska, till följd av uteprofilen, kommer intresset för uteskolor att växa. IPN 

III påpekar dessutom att det i Norge har blivit viktigt att ge eleverna kunskaper om sitt 

kulturarv och hur ska det uppnås. 

 

Sammanfattning 

De tre skolorna från Norge har varierat i storlek, från 86 elever till 380 elever, men alla har 

haft någon form av friluftslivsprofil på sin skola. Lärarna har arbetat efter en modell där 

eleverna är ute en gång i veckan till en gång varannan vecka. Utöver dessa utedagar har alla 

skolor heldagar där alla elever deltar, en på vintern och en på sommaren. 

Lägerskoleverksamheten varierar men vanligast är att elever i skolår sex eller i början av sitt 

sjunde skolår åker på lägerskola. Det bör även noteras att alla intervjuobjekten har haft ett 

genuint personligt intresse för friluftsliv. 

 

Bland de intervjuade nämns flera fördelar med undervisningen, bl.a. möjligheten att 

konkretisera, ge social träning, ge motion och för att få förtrogenhet för den natur som omger 

oss. 

 

Två av skolorna har profilerat sig efter att L-97 kom. Någon lärare ansåg att utan sina 

utedagar skulle man inte kunna uppnå de direktiv som är givna och de mål som är satta. 

Lärarna kände stor frihet att bedriva de aktiviteter de ville. 

 

De tre skolorna har alla haft god närmiljö, som de snabbt och enkelt kan förflytta sig till. 

Beträffande ekonomi har de intervjuade varit relativt nöjda. Eleverna måste själva ha det 

mesta av nödvändig utrustning men skolorna kan tillhanda ha verktyg, kåtor, kanoter osv.  
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4.2.2 Sverige 

Intervjuperson I (IPS I) 

IPS I från den svenska skolan är en man i 40 år åldern och som utbildat sig till idrottslärare 

vid Idrottshögskolan i Stockholm (IH, dåvarande GIH). Sedan 1983 har IPS I arbetat som 

idrottslärare och sedan 1991 vid nuvarande skola, dock med undantag från tre år. IPS I är 

väldigt aktiv inom föreningslivet vilket utgör en stor del av hans fritidssysselsättning. 

 

Skolan där IPS I arbetar är i grund och botten tre skolor, en F-6 och två F-3 skolor. Alla 

skolorna tillhör ett och samma rektorsområde, med F-6 skolan som huvudskola. 

  

 Totalt är elevantalet omkring 430 stycken, vilket resulterar i klasstorlekar omkring 23-25 

elever/klass. Vid skolan arbetar tre idrottslärare varav två av dem har varsin halvtidstjänst. 

 

Undervisningen 

Vintertid åker eleverna skridskor på den sjö som ligger intill skolan. Vanligtvis brukar sjön 

plogas så att åkning kan ske där, det var dock inte möjligt i år. Utöver skridskoåkningen, 2 

gånger/år, arrangeras skiddagar när snö finns att tillgå. Vid ett informationsmöte innan jul 

brukar idrottslärarna delta för att förvarna föräldrarna om de kommande vinterdagarna, vilka 

vanligtvis brukar uppgå till två per år. IPS I poängterar att det finns en stor flexibilitet bland 

kollegor för att få till stånd skiddagar de tillfällena på året det går. När snön väl faller 

meddelas med kort varsel föräldrar och kolleger om att skidorna ska användas. En slinga, 

omkring 700 meter lång, spåras runt i närområdet där eleverna kan åka runt. På skolan finns 

en del utlåningsutrustning, denna brukar dock användas av mellanstadieeleverna där 

tillgången på egen utrustning är sämre. De som inte har utrustning dessa dagar får delta i 

andra vinteraktiviteter.  

 

Under höst och vår undervisas eleverna i att orientera sig efter karta, utan kompass. 

Orienteringsträningen sker i lugn och ro utan inslag av tävling. Vid utetillfällena diskuteras 

även lämpligt val av klädsel vid olika väder osv. I simundervisningen tas säkerhet på is och i 

vatten upp. Moment som eldning och matlagning ute ingår inte som moment i 

undervisningen. 
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”Oavsett vilka friluftsaktiviteter vi håller på med så finns hälsotanken där, med mental och 

social hälsa”… ”Allt vi gör, gör vi på barns premisser och det präglar våra 

friluftsaktiviteter.” 

 

Vanligtvis används den goda närmiljön till uteaktiviteterna, utom när eleverna i skolår 6 åker 

på skidresa till Romme. Förutom dessa dagar genomför idrottslärarna flera samarbetsövningar 

och äventyrsbanor på skolgården, vilket IPS I menar skulle kunna användas även i skog och 

mark. 

 

IPS I anser att det är viktigt att föra vidare vårt kulturarv, vilket medför att lärarna varje år   

bl. a försöker få eleverna att åka längdåkningsskidor.  

 

”Det är viktigt att eleverna får prova på skidåkning som aktivitet och att de inser att det går 

att åka skidor på andra sätt och miljöer än Romme, där man åker slalom med lift och allt.” 

 

Andra skäl till att IPS I värnar om friluftsundervisning, förutom att det står omnämnt i 

styrdokumenten, är för att det är ett bra sätt att träna social samverkan och för att det ger en 

positiv respons från föräldrar. 

 

IPS I tycker eleverna är positiva till friluftsaktiviteterna men poängterar att alla moment 

handlar om att se till att eleverna lyckas och får en utmaning, först då blir det roligt och 

givande. IPS I anser att elevernas kunskaper i och beredskap för friluftsliv blir sämre ju äldre 

de blir. Under de år IPS I arbetat kan han inte notera en förändring i de yngre åldrarnas 

utrustning, beträffande kläder och exempelvis skidor. Bland de äldre åldrarna (skolår 4-6) 

anser IPS I dock att tillgång till utrustning, som skidor försämrats. I skolår 4-6 anser IPS I 

även att man får lägga mer tid till att prata om lämplig klädsel. 

 

Lägerskolor genomförs oftast med klassläraren och varje klass planerar sin egen lägerskola. 

Innehållet varierade men det händer att friluftsmoment ingår. Det är alltid populärt om en 

idrottslärare följer med men det sker vid enstaka tillfällen.  

 

 

 

 

 26



Läroplan/Ekonomi 

IPS I tycker det är positivt att friluftslivet står omnämnt i styrdokumenten eftersom det annars 

är ett moment som av bekvämlighet lätt kan bort prioriteras. Däremot tycker IPS I att det är en 

nackdel att friluftsdagarna inte längre är obligatoriska. IPS I uttryckte det som följer: 

 

”Vi idrottslärare har nog oss själva att skylla för att friluftsdagarna är bortplockade, en 

friluftsdag kunde bestå av två timmars badminton inomhus, vi utnyttjande inte de dagar vi 

hade, man blev för bekväm.” 

 

De ekonomiska förutsättningarna anser IPS I har försämrats under åren.  

 

”Det blir att använda sig av närområdet för något annat ryms inte i budgeten.” 

 

Förutom en del skidutrustning osv. finns det trangiakök, grillgaller osv. att tillgå så att 

matlagning kan ske utomhus, vilket dock inte sker så ofta. 

Rektorn och personal är positiva till de olika aktiviteterna som idrottslärarna arrangerar. 

Integrering med andra ämnen förekommer till viss del. Det är sällan som idrottslärarna vänder 

sig till klasslärarna, men lärarna vet vilka aktiviteter som är på gång i idrotten och försöker 

knyta praktiska händelser till det eleverna ska läsa i skolan. Exempelvis läser eleverna om 

Gustav Vasa under vintern när det kan bli tid för skidåkning.  

 

Intervjuperson II (IPS II) 

IPS II är en kvinna i 40-års ålder och har arbetat som idrottslärare i 16 år. I grunden har IPS II 

en 3 årig speciallärarutbildning från GIH som sedan kompletterats med en 2 årig 

idrottsledarutbildning vid Lillsved och 12 poäng matematik. På fritiden är IPS II mycket 

aktiv, framför allt tillsammans med sin familj. Friluftslivsaktiviteterna skiftar mycket efter 

säsong och väder.  

 

Skolan, där IPS II arbetat hela sin yrkesverksamma tid, har ca 500 elever och två anställda 

idrottslärare. Elevantalet i klasserna ligger omkring 22- 23 elever/klass. Närmiljön består av 

en liten skogsdunge. Mellan skolan och de större grönområdena som ligger 30 minuters 

promenad bort, sträcker sig en mycket trafikerad väg.  
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Undervisning 

Friluftsundervisningen bedrivs i form av heldagar och består av en vandring på hösten, 

friluftsdag med skridskor, pulka, alpin- och längdskidåkning på vintern och på våren 

genomförs skogsdagar med orienteringsanknytning. För de olika skolåren stegras 

undervisningen, där de yngsta eleverna har många lekar, insamlande av insekter och 

förberedande orientering, skolår 2-3 stegras nivån med orienteringen och 4: orna tränar 

ytterligare orientering i en annan skog.  

 

För ett år sedan startade skolan en stegutbildning i friluftsliv i samarbete med civilförsvaret. 

Utbildningen börjar i skolår 4 då eleverna får lära sig om trangiakök, yxa, kniv, ätliga växter, 

allemansrätt, hitta vilse spår, kasta livlina osv. I skolår 5 är det tänkt att eleverna skall åka till 

en annan skog och lära sig att göra upp eld (mat- värmeeld), rena vatten med kol och bygga 

vindskydd. De nya fyrorna gör samma program som året innan och förhoppningen är att man i 

skolår 6 ska ut och vandra.  

 

”Där har vi faktiskt tagit hjälp av civilförsvaret som kommer ut gratis till skolorna … Då har 

man ett riktigt proffs med sig och det är en helt annan grej med en annan vuxen som pratar. 

Det blir något nytt för barnen att lyssna på och dom lyssnar mycket bättre än om jag eller min 

kollega står och säger samma sak, det är alltid mer spännande med en annan… Men vi är 

som sagt bara i begynnelsen av denna omgång och så blir det säkert ännu bättre nästa 

gång.” 

 

Skolans äldre elever åker på lägerskolor, men IPS II är inte involverad i dessa. Oftast är 

innehållet präglat av många idrottsaktiviteter. 

 

IPS II tycker att kunskaperna hos eleverna varierar, eftersom de tar till sig olika mycket av 

undervisningen. IPS II har förhoppningen att högstadieskolorna ska fortsätta 

friluftsundervisning och bygga vidare på den grund som lagts på mellanstadiet, så att eleverna 

kan få en röd tråd i undervisningen.  

 

IPS II kan se många fördelar med att bedriva undervisningen ute, bl. a. följande: 
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”Att vara ute och kunna kombinera med andra ämnen… framför allt med naturkunskap, där 

vi tittar mycket på djur, träd och blommor, men även väva in matte och försöka få in det på 

olika sätt, till exempel samla kottar med småttingarna och räkna dom...” 

 

Läroplan/Ekonomi 

IPS II är inte helt nöjd med hur momentet friluftsliv tas upp i läroplanen.  

 

”Jag skulle nog vilja att man la lite större betoning på den biten… Det står att man ska kunna 

simma, men inte hur långt, det blir olika från skola till skola. Det står att man skall kunna 

orientera sig i närmiljön… jag kan tycka att det borde tryckas på det ytterligare.” 

 

Kollegerna på skolan delar IPS II: s uppfattning om att det är viktigt för eleverna att vara ute 

under alla årstider. Övriga lärare är väldigt nöjda och hjälper till med glädje. IPS II menar 

även att rektorn är positiv till verksamheten.  

 

Ekonomin är god mycket tack vare en driftig föräldraförening som går in och stöttar med 

pengar:  

 

”… som när vi ska åka på vinterfriluftsdagen, då går de in och betalar hälften av vad 

bussarna kostar, så det är riktig service där…men skogen är ju gratis och det kostar ju inget 

att åka ut bara.” 

 

Skolan har några trangiakök, skridskor och dylikt till utlåning. Beträffande trangiakök brukar 

dock elever och lärare ta med privata när flera kök behövs. Elevernas privata utrustning 

varierar annars kraftigt: 

 

”Ibland blir man nästan rädd när dom kommer och vi ska åka pulka en heldag och så 

kommer de i jeans och gympaskor… Nästa gång så kan en annan elev komma helt tipp topp 

utrustad och då är det inte bara bra kläder utan fina märken. Så det finns från allt till 

ingenting.” 

 

IPS II tycker även att det finns en tydlig tendens att längdåkningsutrustning blir allt 

ovanligare. Vid skolans vinterfriluftsdagar är utförsåkningen mycket populär, där 200 elever 

väljer att åka alpint och 300 åker pulka eller skridskor.  
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Om framtiden för friluftsliv uttalar sig IPS II som följer: 

 

”Jag tror att det kommer att få en större plats… eftersom hela samhället börjar vakna, man 

ska vara ute och röra på sig så jag tror det och hoppas verkligen på det, så att man inte går 

tillbaka till det här gamla att man står och räknar plinthoppen och hur länge du kan stå på 

händer utan ser mer till helheten att man ska må bra.” 

 

Intervjuperson III (IPS III) 

IPS III från den svenska skolan är en man i 50 års ålder som jobbat som idrottslärare i ca 20 

år. Han utbildade sig till idrottsledare på Bosön i ett år och läste sedan på GIH en treårig 

idrottslärarutbildning. Innan IPS III började utbilda sig till idrottslärare arbetade han bl. a. 

som fritidskonsulent för kommunen. Vid nuvarande skola har IPS III arbetat i nästan åtta år 

och är en av fyra idrottslärare. Skolan är en F-9 skola med ca 700 elever och 70 anställda. 

Klasstorleken är omkring 20 elever/klass och det är något som skolan försöker att hålla. 

Skolan ligger i ett bostadsområde men tillgången på natur är mycket bra, speciellt strax 

utanför det absoluta närområdet, där varierade natur finns att till gå.  

Det personliga friluftslivet för IPS III är präglat av skärgården där IPS III brukar spendera 

stora delar av sommaren med skärgårdsliv och det friluftslivet det innebär. I övrigt utövar han 

utförsåkning, långfärdsskridskor, längdskidåkning, promenader etc. 

 

Undervisning 

IPS III har valt att dela in idrottsämnet i fem block där friluftsliv bildar ett och utgör då även 

en femtedel av omdömet. Idrottslärarna har mycket orientering där man successivt försöker 

stegra svårighetsgraden. Man har samarbete med andra skolor i omgivningen, vilket gör att 

man kan utnyttja varandras skogar och banor. De yngre eleverna, F-5 har mer tid ute än de 

äldre eleverna, men då med respektive klasslärare och beroende på lärares egna intresse av att 

vistas ute. Den övriga friluftsundervisningen har man vid skolan valt att samla till en 

paddlingstur med övernattning ute, detta sker i närheten av Ljusterö i skolår 7. Under den 

turen försöker man att gå igenom moment som att bo, laga mat och elda ute. Detta är något 

som arbetslagen ansvarar för, men med på resan är även personer från fritidsgården. IPS III 

åker endast med då hans arbetslag skall ut med sin elevgrupp. Respektive skolår har två 

friluftsdagar/höst. 
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”På dessa dagar är det främst orientering men tanken är också att eleverna ska, genom att 

vistas ute i naturen, lära sig en hel del. Vi går även igenom klädsel och utrustning, det är 

något som vi kan göra mycket mer med egentligen, men nu kombinerar vi friluftsliv med 

orientering, där fokus ligger mest på orientering.” 

 

På vintern har man en friluftsdag där eleverna får välja mellan isspel på rink, 

långfärdsskridskor på naturis, pulka-, alpin-, längd- och skridskoåkning och promenad. 

Dagarna avslutas ibland med grillning. IPS III anser att det viktigaste är att eleverna är ute och 

rör sig i vinterlandskapet, vare sig de bedriver friluftsaktiviteter eller inte. Momentet simning 

har man valt att inte lägga in under friluftsliv utan det behandlas i ett eget block tillsammans 

med träning i att hantera nödsituation vid vattnet. 

 

Integrering mellan ämnena sker till viss del, IPS III undervisar även i Naturorienterande 

ämnen (NO) och säger: 

 

”För min del har det varit ganska bra för jag har jobbat i arbetslaget och haft NO- 

undervisning med kartkunskap och allemansrätten. Sen har jag kunnat gå ut i skogen både på 

lektionstid i idrotten och på lektionstid i arbetslaget, jag har integrerat med mig själv, det är 

inte så mycket integrering med andra ämnen regelbundet.” 

 

I övrigt har man vid skolan startat ett projekt som gick under namnet hälsoprojektet. Det 

innebär att man under en vecka på hösten och under en vecka på våren genomför promenader, 

vandringar, klättringar upp på toppen av slalombacken, men även andra utflykter där man har 

med sig mat och äter ute. Aktiviteterna planeras av arbetslagen men det finns en hälsogrupp 

som har det övergripande ansvaret.  

 

Elevernas syn på friluftsliv har varit negativ men detta har vänt och numera upplever IPS III 

att eleverna är positiva och tycker att det är roligt att orientera och vara ute. Elevernas 

kunskaper uppfattar IPS III som följer: 

 

”Det är ju bra här omkring. De är vana vid att vara ute, har bra utrustning och de är väldigt 

aktiva privat med att åka skidor och föräldrarna ser till att dom känner till natur. Vi har det 

ju förmånligt med att det är aktiva föräldrar och aktiva barn. Dom åker skridskor på sjöis, på 

skridskobanan och åker längdskidåkning i skidspåren på golfbanan. 
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Så eleverna kan ganska mycket, inte så mycket beroende på oss utan väldigt mycket beroende 

på föräldrarna.” 

 

Men trots detta kan IPS III märka att elevernas skridskofärdigheter har försämrats under de 

senaste åren. Idrottslärarna planerar därför att köpa in en klassuppsättning skridskor och 

hjälmar. 

 

Läroplan/Ekonomi 

IPS III är nöjd med hur friluftsliv tas upp i läroplanen och känner även att han har arbetat mer 

med friluftsliv tack vare läroplanens formuleringar. IPS III känner att han har stöd från 

rektorn på skolan beträffande undervisningen. Det ekonomiska stödet kan dock vara bättre så 

att det kan vara möjligt att låna ut utrustning. 

 

Beträffande framtiden tror IPS III att mängden friluftstimmar kommer att vara väldigt 

beroende av vilken skola eleven väljer och vart skolan ligger. Den lokala miljön menar IPS III 

får en avgörande faktor, i Norrland kommer det fokuseras på vinterfriluftsliv och i 

storstäderna mer på orientering. I dagens svenska skola, där det blir allt vanligare med 

arbetslag, menar IPS III att det kommer bli vanligare med projekt och temadagar, vilket 

möjliggör för mer friluftsliv. 

 

IPS III poängterade att det stora utbud av aktiviteter som finns idag påverkar eleverna på 

sådant sätt att de får sämre färdigheter i traditionella aktiviteter som åka skidor, skridskor osv.  

 

”Förut kunde alla åka skridskor, de kunde vara ute i naturen bra och lätt. Men nu är de 

bortskämda, det är lite obekvämt att åka längdskidor. Numera är det snabba saker som är 

häftiga och det ska hända något hela tiden, sen har vi ju datorn, den gör att de inte är ute och 

leker i samma utsträckning som förr…” 

 

Sammanfattning 

De tre skolorna från Sverige är alla relativt stora med ett elevantal från 400 till 700 elever. 

Friluftsundervisningen är varierande mellan de intervjuade skolorna. Sammantaget kan sägas 

att eleverna i regel får en friluftsdag på hösten, en på vintern och en på våren. Innehållet 

varierar dessa dagar, men vinterfriluftsdagen präglas av att eleverna får välja mellan bl. a. 

skridsko-, längd-, utförsåkning och pulka medan höstens och vårens friluftsdag ofta präglas av 
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orientering och skogspromenader. Här finns dock stora lokala skillnader. Vid utedagarna 

ingår i regel undervisning i allemansrätt och om lämplig klädsel. 

 

Lägerskolsverksamheten varierar både i innehåll och i vilket skolår det sker. Det är helt upp 

till varje klass om de vill arbeta in pengar och göra något gemensamt. Resan sker då med 

föräldrar och klasslärare. 

 

Bland de intervjuade belystes möjligheten att föra vidare ett kulturarv, att integrera och att 

konkretisera som fördelar med att bedriva undervisning i skog och mark. Den sociala 

aspekten belystes även. 

 

Två av de intervjuade tycker att det är synd det i Lpo 94 inte står nämnt något om 

friluftsdagar. Samtliga skolor var dock annars nöjda med kursplanen och tyckte sig bedriva 

mer friluftsliv nu än under föregående kursplan (Lgr-80) 

 

De tre intervjuade lärarna har i stort varit nöjda med sin omgivande miljö. Ekonomin har 

varierat, men de som tyckt att de haft bättre förutsättningar har haft hjälp från skolans 

föräldraförening. Skolorna har begränsade utlåningsmöjligheter, vilket påverkar val av 

aktiviteter, då alla måste kunna delta.  
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5. Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en sammanfattande diskussion om de likheter och skillnader som 

finns i respektive lands kursplan. Därefter följer en diskussion om hur friluftsundervisningen 

bedrivs i de intervjuade skolorna och avslutningsvis har författarna till arbetet valt att resonera 

bl. a. kring de faktorer som verkar vara av betydelse för en väl fungerade friluftsundervisning. 

 

I respektive lands läroplan har hälsoaspekten fått en starkare framtoning än i tidigare 

läroplaner. Idrottsämnet finns till för att skapa ett livslångt intresse för motion och hälsa.56 

Detta tycks vara ett resultat av den försämrade folkhälsa som kan noteras i vårt samhälle 

idag.57

 

I och med den svenska övergången från Lgr 80 till Lpo 94 lämnade man en väl detaljerad 

kursplan, som noggrant beskrev vad idrottstimmarna skulle bestå av och gick över till en 

kursplan som berörde ett fåtal mål. Vägen till dessa mål blev lokalt styrd vilket resulterat i att 

innehåll och tid till idrottsämnet varierar mycket från skola till skola. De intervjuade 

pedagogerna från Stockholm tyckte det var synd att friluftsdagarna blivit ett frivilligt inslag 

och inte längre finns med som ett obligatoriskt moment i läroplanen. Annars var de nöjda med 

den rådande läroplanen. 

 

Övergången i Norge från M-87 till den aktuella L-97 tog däremot inte samma vändning. Den 

nya läroplanen är fortfarande centralt styrd och beskriver relativt detaljerat vilka moment som 

skall ingå under respektive idrottsmoment. Beträffande friluftsliv uttrycker den norska, till 

skillnad från den svenska, att en successiv stegring skall prägla undervisningen. Den norska 

kursplanen tar dessutom upp vilka moment som skall ingå i friluftsundervisningen, medan det 

i den svenska enbart står att läsa att ”eleverna ska få grundläggande kunskaper i friluftsliv”58; 

vägen dit är upp till varje skola att bestämma. Övernattningsturer, matlagning utomhus och 

lägerskolor är exempel på moment som elever i den norska grundskolan ska få ta del av. Den 

                                                 
56 Skolverket, Styrdokumnet, Kursplaner, Grundskolan, Idrott och Hälsa, 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId
=2087> (2005-05-16) 
57 Bo J A Haglund, Leif Svanström, Folkhälsovetenskap:  en introduktion, (Lund: Studentlitteratur 1992) 
58 Skolverket, Styrdokumnet, Kursplaner, Grundskolan, Idrott och Hälsa, 2005-05-16 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId
=2087> (2005-05-16) 
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detaljerade norska kursplanen har fört med sig att de norska intervjuskolorna startat med 

uteprofiler. 

 

”när L-97 kom så stod det så mycket nämnt om friluftsliv att jag nästan inte kan förstår hur 

en vanlig skola kan klara av att uppnå de uppsatta målen… Jag menar att det nästan inte är 

möjligt utan att vara uteskola.”59

 

De båda ländernas nuvarande kursplaner uttrycker att vistelse ute kan bidra till att eleverna i 

framtiden känner ansvar och värnar om naturen. De båda berör även vikten av att eleverna ska 

lära sig att orientera.  

 

Den norska läroplanen, tar till skillnad från den svenska upp föräldrarnas bidragande roll till 

att eleverna vistas utomhus. Skolan kan inte ensam ansvara för att eleverna blir förtrogna med 

naturen utan det måste ske i samspel med föräldrarna. Gemensamt kan skola och föräldrar ge 

barn förståelse och kunskaper om hur vi vårdar vår natur, båda strävar åt samma håll. Detta 

synsätt är något som den svenska skolan bör trycka mer på i sin kursplan så att inte ett för 

stort ansvar läggs på skolan och dess pedagoger. Idrottsämnet i Norge ska även visa på den 

samiska kulturens traditioner. Den svenska berör dock vikten av att lära ut allemansrättens 

grunder, vilket inte den norska gör. 

 

Idag finns det ett förslag till den svenska regeringen om ett förbud mot att ta betalt för 

verksamhet under skoltid. Detta innebär att föräldrar inte ska få några merkostnader för 

aktiviteter utanför skolan.60 Om detta förslag går igenom kan konsekvensen bli att allt färre 

aktiviteter sker utanför skolans område, såsom friluftsaktiviteter, friluftsdagar och lägerskolor. 

Elever ska inte behöva ta med sig matsäck eller betala bussresor till skidområden osv. Detta 

kan i allra högsta grad påverka förekomsten av den redan sparsamma friluftsundervisningen i 

dagens svenska skola. 

 

De intervjuade pedagogerna i Stockholm och Oslo har alla studerat idrott och pedagogik vid 

en högskola. Bland de intervjuade fanns dock en skillnad i hur mycket friluftsliv som 

utövades på fritiden. Av intervjusvaren syns en tendens att ju större ditt personliga intresse är 

                                                 
59 Intervju 2005-04-12, med idrottslärare från den norska grundskolan, bandupptagning, I författarens ägo. 
60 Vänsterpartiet, Pressrum, Pressmeddelande, Skola och Utbildning,  Vänsterpartiet försvarar principen om 
avgiftsfri utbildning, 2005-05-12, http://www.vansterpartiet.se/PUB_SkolaUtb/5998,23059.cs, (2005-05-26) 
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för friluftsliv desto större är chansen att friluftsliv blir ett inslag i din undervisning. I Erik 

Backmans avsnitt Friluftsliv i Skolan61 anges samma tendens. I hans studie hade alla likvärdig 

utbildning, alla visste om vad som stod i kursplanen, men förekomsten av friluftsliv var ändå 

låg. De som hade ett större personligt intresse undervisade dock mer i friluftsliv.62

 

I detta sammanhang där det diskuteras om personligt intresse och utbildning bör det tilläggas 

att om du har ett intresse av friluftsliv i Norge och vill studera vidare kan du göra detta vid 

högskola i 1-3 år. Motsvarande utbildningsmöjlighet finns inte i Sverige.63 Detta ger en 

uppfattning om vilken position friluftslivet har i respektive land. Att friluftsliv representerar 

ett eget ämnesområde på högskolenivå understryker friluftslivets starka ställning i det norska 

samhället. 

 

Beträffande den undervisning som sker i respektive land finns stora skillnader. I och med att 

intervjuerna var frivilliga har författarna till arbetet fått gensvar från skolor som har ett visst 

intresse för friluftsliv. I Norge har exempelvis enbart skolor med uteprofil deltagit. Det är 

dock anmärkningsvärt att det av åtta utvalda skolor från Oslo ingick tre med denna profil. I 

Sverige har samma antal skolor tillfrågats varav ingen haft liknande friluftsundervisning. Hur 

de olika skolorna arbetar är dock intressant och givande för denna studie. Genomgående för 

de intervjuade skolorna i Norge är att eleverna är ute 1 gång/vecka till 1 gång/varannan vecka. 

Klasslärarna anordnar dessa dagar tillsammans med en ansvarig friluftslärare. Utöver dessa 

dagar har eleverna 1-2 friluftsdagar om året. Idrottens timmar har bidragit till utedagarna 

vilket gör att eleverna får 1-2 idrottstimmar i veckan, utöver utedagen.  I de intervjuade 

skolorna i Sverige sker friluftsundervisningen under heldagar 2-3 gånger/år, samt ytterligare 

någon gång om orientering inkluderas. I den svenska friluftsundervisningen ligger stort fokus 

på just orientering. Det är ett viktigt moment att undervisa i och tillhör också ett av de 

moment som idrotten ska förmedla. Att det är en så framträdande del av 

friluftsundervisningen kan bl. a. ha att göra med att det kräver lite resurser och utrustning, 

kompass och kartor finns av tradition vid skolorna. Orienteringens position i 

friluftsundervisningen understryks även av resultat från Skolprojektet.64 Få elever har tillgång 

till vinterutrustning och därför försvinner det momentet allt mer. Tiden är en annan faktor som 

                                                 
61 Håkan Larsson, Karin Redelius, Mellan Nytta och Nöje (Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri, 2004), s. 184. 
62 Ibid. 
63 Peter Nilsson, Från renskinn till Gore-Tex och Betygsättning, Examensarbete 10 p vid Nordiskt Bachelor i 
Friluftsliv 2003- 2004, Idrottshögskolan i Stockholm, 52:2004 (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 55. 
64 Håkan Larsson, Karin Redelius, Mellan Nytta och Nöje (Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri, 2004), s. 183. 
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kan vara av betydelse till att mängden friluftsundervisning varierar. Idrottslärarna har flera 

olika klasser under sin arbetsdag och kan inte följa en klass om de ska vara ute en hel dag. 

Som nämns ovan har de deltagande norska skolorna en anställd för friluftsundervisning, som 

därmed kan följa eleverna. Skrivningen i kursplanen kan också ha en viss inverkan. I den 

norska kursplanen finns en detaljerad beskrivning om vad som ska ingå, det finns inte i den 

svenska. Det bör dock tilläggas att den föregående svenska kursplanen hade likheter med 

nuvarande norska, men trots det visar studier att friluftsundervisningen inte omfattade 

markant mer tid då.65 Den kommande norska kursplanen, som ges ut 2007, väntas dessutom 

att få mer karaktär av den svenska.66  

 

Det personliga intresset hos idrottsläraren, skillnader i ländernas kursplaner och tidsbrist har 

nämnts som möjliga förklaringar till variationen av friluftsliv i undervisningen, men de kan 

inte vara de enda. Här kan säkert tradition och nationalism vara av betydelse. 1905 då Norge 

blev självständigt från Sverige inleddes ett medvetet arbete att skapa en nation och forma en 

norsk identitet. I Sverige stod adeln och borgerskapet för nationens ideal, Norge hade inte på 

liknande sätt en adel som formade nationen.67

 

”I avsaknaden av adel och borgerskapet till att personifiera nationen blev bonden, arvingen 

till det gamla Norge, hjälten och symbolen på Norrmannen, den norska identiteten.”68

 

Fjällbonden, med hans enkla leverne, blev tillsammans med den mångfaldiga och fantastiska 

natur som Norge har, grunden till nationen Norge. För att anses som en riktig norrman skulle 

du vara friluftsmänniska, åka skidor och leva i samklang med naturen. I de äldre 

generationerna kan denna grundsyn ses än idag, alla har de i sin barndom blivit fostrade till 

friluftsmänniskor. Norskt friluftsliv har sedan dess varit självreklamerande.69 Det stora utbud 

av aktiviteter som erbjuds i dagens samhälle har dock förändrat denna bild. Norge, liksom 

Sverige, måste idag marknadsföra friluftslivet för att bibehålla dess existens. Traditionen har 

inte kunnat föras vidare på samma sätt, i dagens yngre generationer är inte alla längre ”födda 

på skidor”. Att friluftsaktiviteter tappar anhängare i Norge har väckt politiskt engagemang. I 

                                                 
65 Skolverket, Stephan Svenning, Rapport om ”Friluftslivsverksamheten i skolan”, (Örebro Universitet, Dnr 
2000:807), ss. 9-10. 
66 Intervju 2005-04-05, med idrottslärare från den norska grundskolan, bandupptagning, I författarens ägo. 
67 Kompendium för Norsk vintermodul, A, Bischoff & I, Mytting.: Trend och Tradisjon. Kap. 2 i: Friluftsliv. 
Grunnbok-studieretning for idrettsfag. (Gyldendal 1999)  s. 6. 
68 Ibid. 
69 Föreläsning 2005-03-16, Alf Odden, Högskolan i Bö.  
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år, 100 år sedan unionsupplösningen, är det friluftslivets år. Detta innebär egentligen inte mer 

än att friluftslivet får politisk uppmärksamhet, reklam och ekonomiskt tillskott för att fånga 

ungdomens intresse.70 1993 var första gången det var friluftslivets år, men sedan det åter 

upptogs i år är det bestämt att det ska upprepas vart 10 år, så nästa gång blir 2015. Att det 

infördes 1993 hängde samman med firande av Den norske turistforenings 125 - årsjubileum 

och var ett sätt att visa på friluftslivets betydelse för norsk kultur.71  

 

Även vi i Sverige har en lång tradition av att bedriva friluftsliv och dess historia startar under 

senare delen av 1800-talet.72 Till en början var det samhällets överklass som, i och med 

industrialismens framfart, sökte frid och lugn i naturen. Konstnärer skulle även ut i skärgården 

för att finna inspiration och skaparglädje. Under 1920-talet då arbetstiden började regleras och 

arbetarna fick ”fritid” blev friluftslivet mer tillgängligt för alla.73 Historiskt har friluftslivet 

haft olika syften och mål. I nationsarbetet har friluftslivet haft en viktig roll, vi har dock inte i 

samma utsträckning som i Norge behövt använda friluftslivet som ett medel för att skapa en 

nation. Däremot har friluftslivet bl. a. haft det syftet i samhället att stärka och härda nationen. 

Motiven för friluftsliv i skolans läroplaner har därför varierat från;  

 

”friluftsliv som metod, 

friluftsliv som ett stärkande och härdande av nationen, 

friluftsliv som en sund motvikt till och avbrott till den ”vanliga skola” till, 

friluftsliv som en grund till miljömedvetenhet”.74

 

Vilken roll friluftslivet har i skolan idag kan diskuteras. Ett flertal av de intervjuade tog upp 

föräldrarnas viktiga roll till att barn känner förtrogenhet i att vistas i naturen, att nivån på 

barns kunskap är beroende av hur mycket barnen är ute med sina föräldrar. Om så är fallet, 

vad kan då skolan påverka med sina få idrottstimmar? I Norge har man, som diskuteras ovan, 

valt att låta eleverna ha utomhusundervisning omkring en gång/vecka. Sedan de projekten 

startade kan pedagogerna se en utveckling i att eleverna blir mer förtrogna och får ökade 

kunskaper i att vistas ute i naturen. Men har då de få tillfällen som de svenska skolorna ägnar 
                                                 
70 Föreläsning 2005-03-16, Esben Koksvik, Högskolan i Bö. 
71 Kompendium för Norsk vintermodul, A, Bischoff & I, Mytting.: Trend och Tradisjon. Kap. 2 i: Friluftsliv. 
Grunnbok-studieretning for idrettsfag. (Gyldendal 1999)  s. 6. 
72 Red. Klas Sandell, Sverker Sörlin, Friluftshistoria: Från härdande friluftslif till ekoturism och 
miljöpedagogik, (Stockholm: Carlsson Bokförlag 2000), s.12. 
73 Ibid., ss.75-76. 
74 Skolverket, Stephan Svenning, Rapport om ”Friluftslivsverksamheten i skolan”, (Örebro Universitet, Dnr 
2000:807), s. 5. 
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åt friluftsliv någon större mening? Visst kan det väcka ett intresse så att några hittar 

fritidsaktiviteter med friluftsmoment, men kan undervisningen ge ett flertal av eleverna 

sådana kunskaper att de känner en förtrogenhet i att värna om vår natur och miljö och känner 

ro att vistas i den? Klas Sandell menar att vistelse i naturen kan leda till en vilja att ändra sitt 

beteende till förmån för naturen.75

 

Ämnet Idrott och Hälsa innefattar mycket och mycket vill man som pedagog hinna delge sina 

elever. Den norska modellen som vi fått sett exempel på kanske inte är den rätta 

arbetsmodellen för samtliga skolor i Sverige men det kan dock vara intressant att lära av 

varandra. Den pedagogiska tanke som de intervjuade pedagogerna i Oslo har med sina 

utedagar får mycket stöd av forskare i bl. a. Sverige. Studier, som är gjorda på förskolebarn, 

visar att barn som vistas mycket utomhus utvecklas bättre motoriskt, blir fantasifullare, leker 

bättre i grupp, har bättre koncentrationsförmåga osv. än barn som inte får denna möjlighet.76 

Dessa resultat kan sannolikt överföras till grundskolan och dess arbetsformer. Mycket kan 

konkretiseras utomhus och alla är vi olika individer som lär på olika sätt. Skolan är en plats 

där alla ska lära och utvecklas efter sina förutsättningar, därför blir det viktigt att finna många 

olika arbetsmetoder. Att, som Stephan Svenning uttrycker det, gripa för att begripa,77 är en 

inlärningsmetod som passar en del elever och som borde få större plats i den svenska 

grundskolan, för att det ska vara en skola för alla. Oscar Öqvist (1995) pekar på risken: ”att 

skolan kan medverka till att vi får elever som är fullproppade med information men som 

saknar förståelse för den värld vi lever i.” 78  I dagens kunskaps samhälle, där vi ska läsa oss 

till all kunskap, blir det därför allt viktigare med de praktiska – estetiska ämnena. Det man 

läser i skolan måste kombineras med egna erfarenheter för att få verklig kunskap.  

En av de intervjuade pedagogerna uttryckte det som följer: 

 

”eleverna får utmaningar på andra arenor än inomhus och att det finns möjlighet till 

konkretisering och ögonblicksundervisning…”79

 

                                                 
75 Föreläsning 2005-01-22, Klas Sandell, Söra Kursgård - Nyköping, egna anteckningar. 
76 Patrik Grahn: Forskningsprojektet ”Ute på dagis” Daghemsgårdens betydelse för barns hälsa och utveckling, 
(Alnarp:Moviks förlag 1996) 
77 Bernt Gustavsson (red), Kunskap i det Pratiska, Beprövad erfarenhet – Exemplet Friluftsliv, Stephan 
Svenning, (Lund: Studentlitteratur 2004), s. 157.  
78 Ibid., s. 156. 
79 Intervju 2005-04-04, med idrottslärare från den svenska grundskolan, bandupptagning, I författarens ägo. 
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Det sker ofta i skolans värld att man skiljer på teori och praktik, vilket är ovanligt i 

verkligheten. Kunskap borde därför vara integrerad med hela vårt sätt att leva, med andra ord 

både se till det kulturella, det sociala, till hela människan.80

 

Inte ens om man fick möjlighet att samla skolans samtliga idrottstimmar enbart till friluftsliv 

skulle speciellt många timmar med friluftsinnehåll kunna anordnas, bl. a. eftersom mycket tid 

går åt till resor och förflyttningar. Lösningen skulle istället kunna vara att integrera med andra 

ämnen som kan vinna på att konkretisera sitt ämne ute i naturen. De intervjuade skolorna i 

Norge har löst friluftsundervisningen på detta sätt, vilket lett till en väl fungerande 

undervisning. Fler idrottslärare som undervisar i den svenska grundskolan är tvåämneslärare. 

Vid intervjuerna märktes en tendens att de som undervisade i två ämnen gärna integrerade 

dessa, exempelvis Naturorienterade ämnen och Idrott och Hälsa. För att vi ska försäkra oss 

om att nästa generationer värnar om den natur som omger oss och känner lust att vistas i den, 

kanske större fokus måste ligga på vistelse i naturen under skolåren. Förr såg föräldrar till, i 

större utsträckning, att barnen vistades ute men i dagens samhälle är det färre som får den 

möjligheten. I ett mångkulturellt samhälle, som både Sverige och Norge är idag, blir det även 

viktigare att förmedla och lära ut om den allemansrätt och den kultur vi har. Ett flertal av våra 

traditioner bygger på vistelse ute och nyttjande av naturen och vem ska föra vidare det 

kulturarvet om inte skolan gör det. Naturen i Sverige skiljer sig dessutom från den som många 

hitflyttade är uppvuxna med. Rädsla och okunnighet påverkar säkert uppfattningen om 

naturen. För att få kommande generationer att värna om naturen och njuta av dess mångfald, 

vilket är av vikt i ett allt stressigare samhälle, har skolan här en viktig uppgift. 

 

Resursbristen hade en av de intervjuade svenska skolorna löst via hjälp från civilförsvaret, 

som vid den skolan ställt upp med glädje en gång om året. Att ta vara på den specialkunskap 

som finns runt om i samhället kan ge andra synvinklar och erfarenheter. Ekonomin ansåg de 

intervjuade var relativt god, naturen är gratis och det kostar inget att visats i den. Till inköp av 

utrustning och till längre resor hade dock några skolor fått hjälp via skolans föräldraförening 

och bidrag från jakt- och fiskeföreningar. 

 

 

 

                                                 
80 Bernt Gustavsson (red), Kunskap i det Pratiska, Beprövad erfarenhet – Exemplet Friluftsliv, Stephan 
Svenning, (Lund: Studentlitteratur 2004), s. 153. 

 40



Denna studie har visat på hur friluftsundervisning bedrivs i två nordiska huvudstäder. 

Länderna har skiljt sig åt både beträffande undervisning och i de läroplaner som skolan vilar 

på. Det finns ett samband mellan undervisningen och ämnets framskrivning i 

läroplanen/mønsterplanen. I den norska skolan, där mønsterplanen utförligt beskriver 

friluftsmomentet, bedrivs en mer omfattande undervisning än i den svenska. Inledningsvis 

hade författarna till uppsatsen en tanke om att länderna kunde lära av varandra men 

sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har mera att lära av Norge än tvärtom. Integrering 

är nyckelordet i deras undervisning, vilket innebär att det sker ett samarbete mellan ämnena 

Natur, Matematik, Kroppsøvning och Norska. I det samhälle vi lever idag, med mycket 

stillasittande och stress, får vistelsen utomhus en allt större betydelse. Studier visar bl. a. att de 

som utövar mycket aktiviteter som är naturbaserade (friluftsliv, trädgård och liknande) har ett 

bättre psykiskt hälsotillstånd.81 Friluftslivet nämns även som den aktivitet som, genom dess 

förmåga att tillfredsställa både psykiska-, sociala- och fysiskabehov, är en följeslagare genom 

livet.  Den stress som omger barn och unga idag leder till psykisk ohälsa och det blir allt 

viktigare att de blir förtrogna med att vistas i skog och mark, så att det kan bli en miljö, 

genom hela livet, där man kan finna lugn och få en paus från den i övrigt så hektiska tillvaron. 

   

Under denna studie har tankar kring etableringen av skolor med uteprofil väckts och känts 

som ett intressant ämne för fortsatt forskning. Att göra en mer ingående utredning kring 

vilken roll respektive lands samhälletsstruktur har i skolan. Sannolikt kommer ”grönt recept” 

att ha en betydande roll inom sjukvården i framtiden, där man genom friluftsliv uppnår 

psykisk och fysisk hälsa. Detta är ett ämne som det finns en del forskning om men som är 

sparsamt förekommande i verkligheten. Hur kan denna ordination bli lika accepterad som ett 

piller? 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Ingemar Norling, Rekreation och psykisk hälsa, (Göteborg: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2001), 
ss. 1, 16-17. 
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8. BILAGOR 

 

1. KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 
VAD? 
 
Ämnesord Synonymer 
Friluftslivsundervisning, Fagplaner, 
Læreplaner, Mønsterplaner, Kroppsøvning, 
L-97, M-87 

 

 
 
VARFÖR? 
 
Anledningen till att dessa sökorden valdes var för att författarna till uppsatsen behövde sätta 
sig in i det norska skolväsendet med dess läroplaner, kursplaner etc. Först användes 
sökorden Friluftslivs undervisning, Læreplaner och Mønsterplaner som är mycket vida 
begrepp och därmed ledde till många träffar. Efter att ha fått lite mer kunskap i ämnet valdes 
även sökorden Fagplaner, Kroppsøvning, L97 och M87. Alla sökningarna genomfördes i 
november 2004. 
 
 
 
HUR? 
 
Databas Söksträng Antal träffar 
google.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friluftslivsundervisning 
Fagplaner 
Læreplaner 
Mønsterplaner 
Kroppsøvning 
L-97 
M-87 
Mønsterplaner M-87 
Kroppsøvning L-97 
Fagplaner L-97 
Fagplaner M-87 
Friluftslivsundervinsning L-97 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 st 
45 700 st 
95 700 st 
107 st 
1 070 st 
320 000 st 
270 000 st 
12 st 
56 st 
1 490 st 
149 st 
0 st 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
bibsys.no 

 
 
Friluftslivsundervisning 
Fagplaner 
Læreplaner 
Mønsterplaner 
Kroppsøvning 
L-97 
M-87 
Mønsterplaner M-87 
Kroppsøvning L-97 
Fagplaner L-97 
Fagplaner M-87 
Friluftslivsundervisning L-97 
 

 
 
2 st 
243 st 
1 806 st 
73 st 
4 st 
1 247 st 
301 st 
16 st 
0 st 
4 st 
10 st 
1 st 
 

 
 
KOMMENTARER:  
Om man ser till hur antalet träffar fördelade sig vid sökningarna i vardera databas kan man 
se att vår träffbild har varit mycket mer samlad då vi använde oss av den norska biblys.no. 
Att det är en bibliotek databas bidrar troligen till detta. Redan i förväg så har det gjorts en 
omfattande gallring, då denna databas endast omfattar litteratur som har gått i tryck. På 
google.se, som är en vanlig sökmotor på Internet, är gallringen inte lika stor, det räcker att 
något av orden nämns i artikeln, som kan vara otryckt, för att det skall markeras som en träff. 
 
 



2.  INTERVJUGUIDE 
 
Tema 1: Fakta 
 
 
När är Du född? 
 
 
Vad har du för akademisk utbildning?  

Antal år av studier? 
 
Hur många år har Du arbetat som idrottslärare? 
 
 
Antal år vid nuvarande skola? 
 
 
Hur stor är skolan? (antal anställda, elevantal, idrottslärare) 
 
 
Hur stort är elevantalet i de klasser du undervisar i? 
 
 
Har Du arbetat med något annat som har inriktning på idrott eller friluftsliv? 
 
 
Vad betyder friluftsliv personligen för dig? (utövande, motiv)  
 
 
Tema 2: Personlig undervisning 
 
Hur bedriver Du din friluftslivsundervisning? 

Innehåll i lektionerna? Moment som Du alltid tar upp? 
Antal ggr/år? 
Antal h/år? 
Har Du möjlighet att delge oss någon lektionsplanering? 
Med vilket syfte bedriver Du friluftsliv i Din undervisning? (Metod för att nå andra mål 
ex, hälsa, kultur, natur, hållbarutveckling eller som ett mål i sig) 

 
 
Vet Du vad som står i den rådande mönsterplanen/kursplanen beträffande momentet 
friluftsliv? 
 
Hur tror Du att eleverna uppfattar friluftslivsundervisningen? 
 
 
Vilka fördelar ser Du med friluftsliv i undervisningen? 
 
 
Vilka nackdelar ser Du med friluftsliv i undervisningen? 



 
Friluftsdagar, Upplägg och omfattning? 
 
 
Uppfattning om elevernas kunskaper i ämnet? 
 
 
Åker eleverna vid Er skola på lägerskola (Leirskole)? 

Om ja, vad brukar innehållet vara? (plats, aktivitet, antal dagar) 
Vilken årskurs? 
Är idrottslärarna involverade eller hos vem ligger ansvaret? 
Var det vanligare enligt dig med lägerskolor förr? 

 
Tema 3: STYRDOKUMENT/YTTRE RAMAR 
 
Är Du nöjd med hur momentet friluftsliv tas upp i gällande kursplan/mönsterplan? 

Centralstyrning/ Lokalstyrning? 
Vilket föredrar Du? 

 
Hur är möjligheterna att bedriva friluftsliv vid din skola? 

Omgivande miljön? 
Tillgång på utrustning? 
Ekonomi förutsättningarna? 
Tidsramarna? (schematiska möjligheter, flexibilitet, påverkan av årsplanering) 
Intresse från kollegier? 
Uppmuntran från rektor/ politiker? 

 
 
 
Integreras friluftsundervisningen med andra ämnen vid skolan? 

Om ja, i så fall med vilka ämneskategorier? 
Hur brukar samarbetet gestaltas? 
Om nej, är det en tänkbar lösning? 

 
Vilken utveckling tror Du friluftsliv, som moment i skolan, får? (trend, plats i 
undervisningen) 

Vad, inom momentet friluftsliv, tror du kommer att förändras till den kommande 
läroplanen? (Specifik fråga till Norge, 2007) 

 
Känns det lättare/svårare idag än när Du började undervisa att bedriva friluftsliv i 
skolan? 

Om ja, vad har i så fall förändrats? (tidsaspekt, medel, syfte, mönsterplan/kursplan) 
Vad skedde i och med det senaste bytet av läroplan, enligt Dig? (friluftslivets plats och 
omnämnande) 

 



3. MISSIVBREV 
 
Hej ! 
 
Vi är två studenter i från idrottshögskolan i Stockholm, Lena Lönn och Mikael Schmidt. 
Under hösten 2004 och våren 2005 deltar vi i ett nordiskt studium, som är en del av 
Nordplussamarbetet, där vi studerar danskt, norskt och svenskt friluftsliv i ett komparativt 
kultursociologiskt perspektiv. I detta studium ingår det att vi ska skriva en komparativ C-
uppsats/Bachelor upgave. Vi intresserar oss för att studera förekomsten av friluftsliv i den 
Norska och Svenska grundskolan. Detta ämne ligger oss nära då vi snart är färdiga 
idrottslärare.  
 
Vårat syfte med uppsatsen/upgaven är att: undersöka de styrdokument som 
idrottsundervisningen i respektive land vilar på och därefter få en bild av vad som sker i 
verkligheten? 
 
Du som är idrottslärare för elever i skolår 4-6 är till stor hjälp!  
Vi önskar att i vecka 13-14 kunna genomföra en telefonintervju med Dig som undervisar i 
ämnet för att få en bild av idrottsundervisningen.  
 
Intervjun kommer att ta högst 30 min. Den information som vi får fram kommer att behandlas 
anonymt i uppsatsen .  
 
Anmäl Din medverkan på mailadress: lena_lonn@hotmail.com, eller  
på telefonnummer:  Lena: +46731832873 
  Mikael: +46708996577 
  Hem, nr: +468210980 
 
Skriv gärna vilken dag och tid som passar Dig bäst, från den 21 april- 26 april. 
 
Har Du frågor är Du givetvis välkommen att skicka dessa till ovanstående mailadress. 
 
 
Intervjun kommer bland annat att behandla följande: 
 

• Ditt personliga friluftslivsintresse 
• Vilka möjligheter och hinder finns vid din skola för att bedriva friluftsliv? 

 
 
 
Din hjälp är ovärderlig och vi hoppas att just Du kan tänka Dig att delta i denna studie! 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Lönn & Mikael Schmidt 
 
Idrottshögskolan i Stockholm 
 

mailto:lena_lonn@hotmail.com
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