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Abstract 

Aim 

The aim of this interview study was to examine how PE teachers related to factors (ramfaktorer) 

affecting the implementation of outdoor recreation in school.  

Method 

We conducted a qualitative interview study with six PE teachers in the Stockholm area. These were 

selected after all the PE teachers in Stockholm were contacted via e-mail. In the e-mail they 

declared the number of outdoor days (friluftsdagar) conducted at their school, for grades four, five 

and six. The selection was carried out in that we chose the PE teachers who declared the most and 

least number of outdoor days. After the transcription of the interviews we divided the teachers in to 

two groups, based on the width of outdoor activities in their teaching. To analyze the results, we 

have assumed the factors the PE teachers had to relate to in their outdoor education.   

Results 

The result of the survey showed that there are several factors affecting the performance of outdoor 

education in schools. But the decisive factor for outdoor activities conducted at the school included 

in the study was the PE teachers’ personal attitude and commitment to outdoor recreation. The study 

showed that success factors for a wide outdoor education has been that the PE teachers, included in 

this study, had support from management and other personnel at their school, when they planned 

and performed outdoor activities.  

The study also showed that the schools that had the greatest variety of outdoor activities focused 

more on experience-based outdoor recreation, such as camping activities, canoeing and making 

campfires. This in contrast to the schools with a smaller width of outdoor activities, who put the 

activity in focus in their outdoor education, for example orientation, skating and skiing. 

Conclusion 

Although there are difficulties in the implementation of outdoor recreation in schools, particularly 

in inner city schools, we found that factors such as economics and geography play a subordinate 

role in relation to PE teachers’ commitment and attitude towards outdoor recreation. 

For a more equal outdoor education among Swedish schools, we believe that a possible solution 

might be to centrally control the content of outdoor activities, in terms of guidelines in the curricula 

for physical education and health.     



Sammanfattning  

Syfte  

Syftet med intervjustudien var att studera hur idrottslärare förhöll sig till de ramfaktorer som 

påverkar genomförandet av friluftsliv i skolan. 

Metod  

Vi har utfört en intervjustudie med sex idrottslärare i stockholmsområdet. Dessa valdes ut efter det 

att alla idrottslärare på grundskolor i Stockholms stad kontaktats via e-mail. I e-mailet angav de 

antalet friluftsdagar som bedrevs på deras skola, för årskurserna fyra, fem och sex. Urvalet 

genomfördes genom att vi valde de idrottslärare som angav flest respektive minst antal friluftsdagar. 

Efter att intervjuerna transkriberats, delades lärarna in i två grupper, baserat på bredden av 

friluftsaktivteter i deras undervisning. För att analysera resultaten, har vi utgått ifrån de ramfaktorer 

idrottslärare har att förhålla sig till i sin friluftsundervisning. 

Resultat 

Resultatet av undersökningen visar att det finns flera ramfaktorer som påverkar utförandet av 

friluftsundervisningen i skolan. Men den avgörande faktorn, för hur friluftsliv bedrevs på skolorna 

som ingått i studien, var idrottslärarens personliga attityd och engagemang för friluftsliv.  

De framgångsfaktorer för en bred friluftsundervisning som framkommit i studien har varit att 

idrottslärarna har haft stöd från ledning och övrig personal på skolan, då de planerat och utfört 

friluftsaktiviteter. 

Studien visar även att de skolor som hade den största variationen av friluftsaktiviteter, fokuserade 

mer på upplevelsebaserat friluftsliv, till exempel lägerverksamhet, paddling och göra upp eld. Detta 

i motsats till de skolor med en mindre bredd av friluftsaktivteter, vilka lade fokus på 

friluftsundervisning med aktiviteten i fokus, till exempel orientering, skridsko- och skidåkning.  

Slutsats 

Trots att det finns svårigheter i genomförandet av friluftsliv i skolan, framförallt i innerstadsskolor. 

Har vi i denna studie sett att faktorer som ekonomi, geografiskt läge etcetera spelar en underordnad 

roll i förhållande till idrottslärarens engagemang och attityd till friluftsliv.  

För att friluftsundervisningen ska bli mer likvärdig i Sveriges skolor, tror vi att ett sätt kan vara att 

centralt styra innehållet av friluftsliv i skolan, i form av riktlinjer i kursplanerna för idrott och hälsa.  



1. Inledning  
”Utövandet av idrott och friluftsliv på fritiden är vanligast bland de sociala grupper som har ett visst 

innehav av kulturellt och ekonomiskt kapital. Om man växer upp i en miljö där möjligheterna att 

prova och uppleva fritidsaktiviteter är reducerade redan från början, medför detta att grundskolan, 

vilken ska erbjuda en likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar, har en mycket viktig roll i 

detta sammanhang.”1 

Erbjuds eleverna en likvärdig utbildning i frilufts och utevistelse i dagens skola? Det är vedertaget 

att friluftsliv styrs av ramfaktorer som skolans läge, ekonomi (kostnader), väder, attityder och 

bestämmelser2. Dessa faktorer måste läraren i idrott och hälsa fårhålla sig till för att eleverna skall få 

goda förutsättningar att uppleva den svenska naturen. Vi har undersökt hur lärare, utifrån dessa 

faktorer, bedriver friluftsliv på sin skola.  

 

1:2 Introduktion 

I grundskolans kursplan för idrott och hälsa, inrättad 1994 (reviderad 2000), framhålls friluftsliv 

som en central del i ämnets syfte och roll i utbildningen.3 Även i den nya kursplanen för ämnet som 

upprättades 2011 utgör friluftsliv och utevistelse tillsammans med rörelse och hälsa/livstil de tre 

grundpelare som skall stå för det huvudsakliga innehållet för ämnet idrott och hälsa i grundskolan.4
 

Centrala innehållet i Lgr 11 för friluftsliv och utevistelser är för årskurserna 4-6 

 Orientering i den närliggande natur-och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad 

och symboler.  

 Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider. 

  Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.    

 Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur-och utevistelser.  

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

                                                      
1
 Backman, E. ”Friluftsliv i grundskolan”, Mellan nytta och nöje, Red. Larsson, H & Redelius, K. (Stockholm: Edita 

Nordstedts Tryckeri, 2004), s. 173.   
2
 Al-Abdi, A-M. Friluftsverksamheten i innerstadens gymnasieskolor. (Vimmerby: VTT Grafiska 1984), s. 47. 

3
 Läroplaner: Styrdokument, 2000-07, 

<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087> 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet: Lpo 94  (Acc. 2011-12-14)   
4
 Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet. Idrott och hälsa, Skolverket 2011 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 11, Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2011), 
s.52f.   
 



hjälpredskap.5  

Kursmålen som behandlar friluftsliv i idrott och hälsa för årskurserna 1-5, från Lpo 94  

 Ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, och 

hantera nödsituationer vid vatten.  

 Ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett.  

 Kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel.  

 Ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten. 

Begreppet friluftsliv definieras inte i kursplanerna för idrott och hälsa, i Lpo 94 och Lgr 11. Detta 

har medfört att tolkningen av begreppet friluftsliv inom skolan gjorts av läraren i ämnet idrott och 

hälsa. Men det är även lärarens ansvar att ta reda på begreppet friluftslivs innebörd. Det finns en 

officiell svensk definition av begreppet, som lyder: ”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus under 

fritid för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.”6 Därför 

anser vi att det är denna de bör utgå ifrån, vid planering och utförande av friluftsliv inom skolan. 

Det medför att utomhusaktiviteter innehållande tävlings- och prestationsmoment inte kan 

klassificeras som friluftsliv.  

Vidare i kursplanen för idrott och hälsa kan man läsa att ämnet skall ”anknyta till de starka 

kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Genom 

friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter 

som kan stimulera till ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så 

sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö.”7  

Vi tror att det är viktigt att introducera friluftsliv för elever på grund av att friluftsliv kan bidra till 

att skapa ett intresse för ett fortsatt fysiskt aktivt liv även i vuxen ålder. Detta har man sett i en norsk 

studie från 2007, där det framkommit att friluftsliv är en populär fritidsaktivitet bland vuxna 

norrmän. Studien behandlade fysisk aktivitet på fritiden där forskarna jämförde olika faktorer som, 

kön, ålder, självskattad hälsa samt utbildningsnivå bland 1499 kvinnor och 1415 män i ålder 18-69 

år. Det forskarna kom fram till i sitt resultat var att oavsett ovannämnda faktorer så var det vistelse i 

skog- och fjällmiljö som i högst grad bidrog till fysisk aktivitet. Författarna i studien sammanfattar 
                                                      
5
 Skolverket. Kursplanen för idrott och hälsa I grundskolan. 2011 

6
 Backman, E. Är det inne att vara ute?– en studie av friluftsaktiviteter bland ungdomar, (Stockholm: Idrottshögskolan, 

2004), s.12f.   
7
 Läroplaner: Styrdokument, 2000-07, 

<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087> 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet: Lpo 94  (Acc. 2011-12-14) 



sin diskussion med att förklara: ”Dette viser hvor mye naturen betyr for fritidsaktiviteten og disse 

dataene bør vektlegges i fremtidige planer for bruk av naturen”8  Naturen, miljön och kulturen i 

Norge och i Sverige är likartade vilket skulle tala för att de slutsatser som tagits fram hos de 

norrmän som deltog i studien även skulle kunna appliceras på oss svenskar.  

Från Riksidrottsförbundets studie Idrott och rörelse i skolan som publicerades 2007 beskrivs 

förekomsten av friluftsliv i hel- och halvdagar som lätträknade i jämförelse med för några decennier 

sedan.9 Riksidrottsförbundet (RF) beskriver vidare att antalet heldagar från 2000 fram till 2007 har 

legat på ett genomsnittligt antal på 3,2 dagar per läsår, där spridningen har legat mellan 1 till 12 

dagar. När RF undersökte hur många halvdagar som tilldelas till friluftsverksamhet, konstaterades 

det att skolorna låg på ett genomsnittligt antal på 3,5 halvdagar per läsår, spridningen var mellan 1 

och 40 dagar.10  Vi visste att friluftsdagar generellt sätt förekom sparsamt, därför var vi intresserade 

av att utföra intervjuer med idrottslärare på skolor med stor respektive liten bredd av aktiviteter 

inom friluftsundervisningen. Vi ville finna avgörande faktorer, som underlättar genomförandet av 

friluftsliv på de skolor där vi genomfört intervjuerna. 

 

1:3 Centrala begrepp 

Begreppen friluftsliv, friluftsverksamhet och utomhuspedagogik ligger inom samma fält och är de 

verksamheter som vi valde att studera i vårt forskningsläge för att knyta an till studien. Tolkningen 

av dessa tre begrepp varierar. Vi har dock försökt att reda ut vad forskningen säger om dessa 

begrepp samt redogjort för deras definitioner.   

Friluftsliv är det mest brokiga av de tre begreppen, detta på grund av att flera intressenter har haft 

delade meningar om hur friluftsliv ska definieras. En av de första definitionerna togs fram av staten 

år 1969. Friluftsliv och idrott definierades som en: ”… Fysisk aktivitet som människor utför för att 

få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.”11 Friluftsrörelsen var kritisk mot denna 

sammanslagning, då man inte ville bli förknippad med idrottens prestations- och tävlingsinriktning. 

Under 1990-talet tillsatte staten en utredningsgrupp vid namn friluftsgruppen som fick i uppdrag att 

definiera friluftsliv, vilket kom att medföra att friluftsrörelsen och idrottsrörelsen tydligt skiljde sig  

                                                      
8
 Andreassen, M. Jørgensen, L. Jacobsen, B-K. ”Fysisk aktivitet i fritiden i Nordland”, Tidsskrift Nor Lægeforen, volym 13 

(2007:23, December), s.127. 
9
 Eriksson, S. Idrott och rörelse i skolan - en studie av idrotten i skolan, (Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2007), s. 29. 

10
 Ibid, s.30. 

11
 Backman, E. ”Friluftsliv i grundskolan”, Mellan nytta och nöje, Red. Larsson, H & Redelius, K. (Stockholm: Edita 

Nordstedts Tryckeri, 2004), s. 173.   



åt. Dagens svenska definition på friluftsliv är: ”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus under fritid för 

att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.”12 

Friluftsverksamhet diskuteras i skolverkets rapport Friluftsverksamheten i skolan. Där står det att 

begreppen friluftsliv och friluftsverksamhet bör skilja sig åt. Ett exempel på ett problem i 

skolsammanhang som uppstår då dessa begrepp inte särskiljs, kan vara då en lärare under en 

friluftsdag exempelvis väljer att spela fotboll utomhus och karaktäriserar aktiviteten som en 

friluftsaktivitet. De beskriver vidare att begreppet friluftsverksamhet är alltför vitt, vilket ger ett 

stort utrymme för egna tolkningar av begreppet.13 Backman tar upp ett exempel på skillnaden 

mellan friluftsverksamhet och friluftsliv. Han jämför de så kallade äventyrsidrotterna som bedrivs i 

naturmiljö men som fokuserar på den fysiska prestationen och äventyret, istället för 

naturupplevelsen och minimeringen av prestation, som friluftsliv står för.14  

Utomhuspedagogik är ett upplevelsebaserat lärande som utgår ifrån ett utomhusrelaterat 

perspektiv. Utomhuspedagogik blir intressant för vår studie genom att det kan ses som ett 

paraplybegrepp inom skolvärlden, där begreppen friluftsliv och friluftsverksamhet till stor del 

innefattas. Anders Szczepanski väljer att definiera utomhuspedagogik på följande sätt; 

"Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 

reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer."15 Szczepanski menar att den 

traditionella undervisningen i klassrumsmiljö oftast lägger fokus på en ytlig inlärning, där texten 

och boken står i centrum. Utomhuspedagogiken blir istället mer djupinriktad, då eleverna istället för 

att bara lyssna och höra, använder sig av alla sinnena som lukt, smak, känsel och beröring. Vilket 

leder till att inlärningen blir mer autentisk.16     

 

1:4 Forskningsläge 

Den existerande forskningen kring vår frågeställning utgjordes till störst del av svenska 

publikationer, svensk litteratur samt ett fåtal internationella studier från Norge, Danmark och USA. 

Den forskning som låg närmast vår frågeställning har gjorts av Abdul-Muttalib Al-Abdi, som 

genom sin avhandling från 1984 har kartlagt svenska innerstadsgymnasieskolors friluftsverksamhet. 

Eftersom vi valde att rikta in oss kring friluftslivet hos elever i mellanstadiet, har vi varit försiktiga 
                                                      
12

 Backman, E. Är det inne att vara ute?– en studie av friluftsaktiviteter bland ungdomar, (Stockholm: Idrottshögskolan, 
2004), s.12f.   

13
 Svennings, S. Rapport om Friluftsverksamhet i skolan, (Stockholm: skolverket, 2001), s.5. 

14
 Backman, E. Är det inne att vara ute?– en studie av friluftsaktiviteter bland ungdomar, (Stockholm: Idrottshögskolan, 

2004), s.14.   
15

 Szczepanski, A. Utomhuspedagogikens särart och möjligheter ur ett lärarperspektiv, (Jönköping: Jönköping 
university press, 2007), s.90. 

16 Ibid, s.90. 
 



med att dra för stora paralleller från hans avhandling. Däremot ansåg vi att Al-Abdis beskrivning av 

ramfaktorer gick att applicera på friluftsverksamheten i skolans alla årskurser.  

1:4:1 Utomhuspedagogik som fysisk aktivitet.  

Begreppet friluftsliv kan ses som en verksamhet som går under den mer bredare aktiviteten 

utomhuspedagogik inom skolan. Utomhuspedagogik är ett väl utforskat område, sett ur ett 

internationellt perspektiv. I en dansk studie från 2007 konstaterar Erik Mygind att barn i skolålder 

har minskat sin fysiska aktivitet (FA) kraftigt de senaste 10 till 15 åren. De rekommendationer för 

FA som finns idag visar på att barn bör röra på sig minst en timme varje dag. Det är vedertaget att 

skolan idag, i genomsnitt, erbjuder 1-2 timmar FA per vecka genom idrottslektionerna. Det är långt 

ifrån rekommendationerna. Forskning säger att upprustning av skolgårdar och närhet till naturmiljö 

är avgörande för att skapa förutsättningar för utomhuspedagogik17. Frågan forskarna då ställer sig är 

om skolan har förpliktelser att kunna erbjuda barnen mer FA under skoltid? Mygind hänvisar till 

svenska forskare som har sett att förskolebarn som tillbringat tid i naturen varje dag bland annat har 

förbättrat sina fysiska prestationer, blivit friskare samt ökat sin koncentrationsförmåga. I samband 

med detta blev Mygind intresserad av att studera utifall utomhuspedagogik i ämnena danska, 

matematik och historia kunde förbättra den fysiska aktiviteten hos danska barn i årskurs 3 och 4. 

Detta i jämförelse med traditionell klassrumsundervisning samt idrottslektionerna. Resultatet visade 

att lektionerna ute i naturen bidrog till att den fysiska aktiviteten ökade med 106 % under 

vinterhalvåret, samt med 113 % under sommarhalvåret jämfört med klassrumsundervisningen. När 

Mygind jämförde sina resultat med idrottslektionerna kunde han inte få fram några signifikanta 

resultat, dock påpekar han i sin diskussionsdel att idrottslektionerna och utomhuspedagogiken 

kompletterar varandra väl, då de båda resulterade i en hög aktivitetsnivå hos eleverna.18  

Även i svensk litteratur, skriven av Brügge och Szezepanski, framkommer det att både den fysiska 

och psykiska förmågan utvecklas då eleverna vistas i naturen. Vid fysisk aktivitet i obanad terräng 

tränas både koordinationsförmågan och balanssinnet. Förutom att friluftsliv innebär fysisk träning 

skriver författarna att: ”Friluftsliv ger utmaningar där man får använda sig av sin kreativitet, 

förmåga att lösa problem och klara av gemensamma svårigheter. Genom ett medvetet och inte för 

teknifierat friluftsliv kommer vi nära naturen, vilket kan ge impulser till miljöengagemang.”19    

Quennerstedt, Sundberg och Öhman tar upp friluftsliv som en alternativ fysisk aktivitet. Författarna 

menar att barns och ungdomars idrottande idag har blivit mer och mer institutionaliserad, där 

                                                      
17

 Kvarnbäck, M.(pdf-version) Fritt fram för friluftsliv Naturvårdsverket. 2011, s.13.  
18 Mygind,E. “A comparison between children's physical activity levels at school and learning in an outdoor 

environment”, Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, volym 7 (2007:2), s.161ff.  
19 Brügge, B. Glantz, M. Sandell, K. Friluftslivets pedagogik. För kunskap, känsla och livskvalitet. (Stockholm: Liber 

2002), s.25. 



aktiviteternas centrala syfte är prestation och resultat. Detta har även speglats inom friluftslivet, där 

frilufts- och äventyrsporter har blivit populära.20 Istället vill Quennerstedt med flera att friluftslivets 

centrala syften ska vara upplevelsebaserade, där rörelseglädje, sinnlighet och samarbete skall stå i 

fokus.21  

Det räcker dock inte med att låta eleverna bedriva undervisningen utomhus för att lyckas, läraren 

har en avgörande roll i sitt planerande och genomförande av lektioner utomhus. I en 

forskningsrapport från 2004 i Storbritannien tar man upp fördelar och nackdelar med att bedriva 

utomhuspedagogik hos elever mellan 9-16 år. Ett centralt resultat som presenterades var bland 

annat: ”Outdoor education gives depth to the curriculum and makes an important contribution to 

students’ physical, personal and social education. However, not all students in schools benefit from 

such opportunities.”22 Den avgörande faktorn som bidrog till att utomhuspedagogik fungerade, 

grundade sig i lärarens förmåga att handleda eleverna ute i skogen. Resultatet visade att de lärare 

som hade god förtrogenhet med att vistas ute i skogen samt goda förkunskaper i utomhuspedagogik 

lyckades bäst. Dessa lärare utformade bland annat utbildningen på så sätt att varje elev kände sig 

utmanad utifrån sin egen nivå och de uppmuntrade eleverna att våga ta risker. Med det menar 

författarna att eleverna vågade prova på saker de inte gjort förut, till exempel leda sina 

klasskamrater med karta och kompass. De lärare som inte lyckades med utomhuspedagogik hade 

aktiviteten i fokus istället för elevernas lärande.23   

     

1:4:2 Friluftsliv inom skolan. 

 

Skolan har en viktig roll i att introducera friluftsliv för de barn som bor i staden och inte kommer i 

kontakt med friluftslivet genom hemmet. Avgörande för barns fortsatta friluftsvanor är också 

friluftsdagarnas inriktning och frekvens på skolan.24   

Al-Abdi har studerat friluftsliv i skolan och ger i sin bok Friluftsverksamheten i innerstadens 

gymnasieskolor en inblick i hur utvecklingen av friluftsverksamhet har förändrats, sedan den 

svenska riksdagen år 1927 fattade beslut om att friluftsverksamheten skulle ingå i det svenska 

läroverket. Vid detta år beslutades det att hela 15 dagar per läsår skulle tillägnas friluftsverksamhet. 
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År 1984, då Al-Abdi publicerade sin studie, var antalet friluftsdagar nere på fyra till sex dagar per 

läsår. Detta påvisar att antalet friluftsdagar kraftigt minskat sedan de infördes av riksdagen 1927.  

Kraftiga minskningar av antalet friluftsdagar inom skolan menar Al-Abdi beror på motståndet från 

ämneslärare som motsätter sig riksdagens beslut. Orsaken till kritiken från dessa lärare grundade sig 

i att antalet läsdagar blev färre medan kursinnehållet förblev oförändrat. De ansåg även att det var 

otänkbart att alla skulle utbilda eleverna i friluftsliv, då de inte hade någon utbildning för det.25 Al-

Abdi fortsätter sedan att redogöra för hur debatten kring friluftsdagarna har fortsatt genom åren. 

Han tar bland upp kritik från idrottslärarna, där dessa har antytt att friluftsdagarna ofta inneburit en 

plåga för eleverna, då de tvingats utföra sådant de inte tycker om.26  

Vid införandet av Lpo-94 försvann regleringen helt av antalet friluftsdagar som skulle bedrivas 

inom ämnet idrott och hälsa. Istället skulle friluftslivet vara en grundpelare i ämnet, där 

idrottsläraren ansvarade för att friluftsliv planerades och genomfördes med hjälp av andra lärare i 

skolan.27  Enligt Lpo-94 var det alltså upp till idrottsläraren att se till att undervisning i friluftsliv 

skulle ingå i idrotten i skolan. Utformandet av friluftsundervisningen var upp till den enskilda 

idrottsläraren, då Lpo-94 var målstyrd och till skillnad från tidigare läroplaner som varit mer 

innehållsstyrda.28 Enligt forskning så skulle Lpo-94 gett nya möjligheter och förutsättningar för 

lärarna kring deras förhållningsätt till friluftsverksamheten i skolan. Men Kulturdepartementets 

rapport från 1999 visade en splittrad bild av hur friluftsverksamheten genomfördes, det som då var 

ett nytt sätt att tänka kring lärande fick enligt rapporten ingen riktig genomslagskraft. Rapporten 

baserades på intervjuer med idrottslärare.29 Även i en studie av Riksidrottsförbundet (RF) år 2007, 

som undersökte antalet friluftsdagar i skolan, konstaterades det att de genomsnittliga heldagar per 

läsår som tillägnats friluftsliv hade sjunkit till 3.2 dagar. Detta tyder på att den utveckling som Al-

Abdi förutsåg i sin studie från 1984 har fortsatt. Det finns ingen entydig förklaring till varför 

friluftsliv idag har en tynande närvaro i skolan. Engström menar att en stor bidragande faktor kan 

vara att den totala tiden för idrottsundervisning har minskat: ”Under hela 1900-talet har 

tonårseleverna i den svenska skolan inte någon gång haft så liten obligatorisk tid för idrott och hälsa 

som för närvarande. Sverige tillhör också de nationer i Europa som har minst anslagen tid för 

idrottsundervisning.”30       

Vad undervisningen i friluftsliv i skolan består av har Erik Backman forskat om och beskrivit i 
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artikeln: Utövar ungdomar friluftsliv? Han nämner att de vanligaste aktiviteterna som bedrivs inom 

friluftsliv i grundskolan är orientering, skridsko- och slalomåkning. Men naturupplevelsebaserade 

aktiviteter så som paddling, att göra upp eld och laga mat i naturen är mer sällsynta.31 Backman 

menar på att det finns en okunskap bland ansvariga och lärare i skolan om vad som kan betecknas 

som naturupplevelsebaserat friluftsliv, vilket har lett till att begreppet friluftsliv används som en 

synonym för aktivitets- och idrottsdagar på skolan.32 Denna okunskap beskriver Backman i sin 

avhandling ”Friluftsliv in Swedish physical education – a struggle of values.” Där skriver han att  

friluftslivundervisningen i skolan kämpar med: ”involved risks, required time, technical equipment, 

financial resources, and cooperation”33. Backman menar då att dessa faktorer leder till att 

idrottslärarna istället väljer att undervisa inom de ramar de känner sig bekväma, nämligen sport och 

idrottsaktiviteter. Dessa faktorer som Backman pekar på är vi intresserade av att undersöka 

närmare, genom att studera hur skolor med en bred undervisning i friluftsliv arbetar. 

 

1:4:3 Ramfaktorer för skolans friluftsliv 

Nedan följer en beskrivning av de ramfaktorer som Al-Abdi studerat i sin forskning. Ramfaktorn 

yttre beredskap, som bland annat behandlar lagar och förordningar, kan endast i liten utsträckning 

relateras till vår studie, då samtidens läroplan, lagar och förordningar inte längre är aktuella.     

Al-Abdi utgår ifrån fyra ramfaktorer som är avgörande för hur friluftsverksamhet kan bedrivas 

innerstadens gymnasieskolor. Dessa ramfaktorer är följande: 

 Yttre kapacitet – ekonomi, tidsresurser, transportmöjligheter, tillgång till anläggningar, 

klimat och väderlek med mera. 

 Yttre beredskap – organisationsfrågor, attityder hos beslutsfattare och centrala 

skolmyndigheter och lärares tjänstgöringsskyldighet.  

 Inre kapacitet – ramar i form av kunskaper, mänskliga egenskaper och erfarenheter för 

planering och genomförande. 

 Inre beredskap – attityder till friluftsverksamhet hos olika involverade grupper, till exempel 

lärares och elevers personliga inställning.34  

                                                      
31

 Backman, E. ”Utövar ungdomar friluftsliv?”, Svensk Idrottsforskning, 13 (2004:4), s.5. 
32

 Ibid, s.6. 
33

 Backman, E. Friluftsliv in Swedish physicaleducation – a struggle of values. (Stockholm: Stockholms universitet, 
2010), s.110. 

34
 Al-Abdi, A-M. Friluftsverksamheten i innerstadens gymnasieskolor. (Vimmerby: VTT Grafiska 1984), s.143. 



 

Yttre kapacitet  

Ekonomiska resurser utgör en ramfaktor för hur friluftsliv kan bedrivas i skolan. Anslagets storlek 

varierar kraftigt mellan olika kommuner. År 1980, 81 och 82 var anslaget betydligt mindre hos 

innerstadsskolorna jämfört med skolor belägna i utkanten av Stockholm.35  

Tidsramar är ytterligare en ramfaktor. Innerstadsskolor kräver extra tid till friluftsliv, då dessa 

skolor behöver lägga tid på förflyttningar till olika platser. I Al-Abdis undersökning framgår det att 

tidsbrist utgör ett problem för utförandet av friluftsliv samt att både intervjuade elever och lärare 

ansåg att det behövdes heldagar för att komma till naturområden. Han nämner även att halvdagar 

kan innebära stress för innerstadens skolor.36 En anledning till stress kan vara transportproblem till 

och från friluftsplatsen. Resor, eventuella promenader och svårigheter med att finna friluftsplatsen 

kan medföra att skolungdomar från innerstadens gymnasieskolor får det svårt med att hinna med de 

uppgifter som ska utföras under friluftsdagen.37  

Skolans läge och tillgång till anläggningar utgör en central roll för Al-Abdis undersökning, då det 

geografiska läget kan påverka tids- och transportramarna för friluftslivet i skolan. Detta framgår 

bland annat av hans observationsstudie.38     

Yttre beredskap 

Olika lagar och allemansrätten påverkar utförandet av friluftsliv. Exempel på sådana lagar är de som 

behandlar markägarintressen, jaktvård, brandsäkerhet, militära områden, övningsfält och flygfält. 

Allemansrätten har en direkt påverkan på friluftsliv och medför både rättigheter och skyldigheter 

för de som vistas i naturen.39  

I en enkätundersökning framgick det att de flesta elever och lärare inte ansåg att lagar och 

bestämmelser påverkar planering och genomförandet av friluftsverksamhet i skolan. Av de som 

svarade att lagar och bestämmelser hade inverkan, svarade majoriteten av eleverna att 

allemansrätten medför en kunskap om fridlysta växter och att man blir aktsam om naturen. Lärarna 

angav liknande svar.40  

I Al-Abdis litteraturundersökning påvisade han att centrala myndigheters regelstyrning kunde 
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uppfattas som ett hinder i undervisningen men att den även kunde underlätta för 

friluftsundervisningen, då övriga lärare skulle tjänstgöra och hjälpa till vid utförandet av 

friluftsverksamhet. I ett avtal med statens avtalsverk, numera Arbetsgivarverket, hade idrottslärarna 

1-2 timmars reducerad arbetstid, för att kompensera för den tid de lade ned på organisationen kring 

friluftsverksamhet.41   

Av litteraturundersökningen framgick det även att idrottslärarna stötte på motstånd från övriga 

lärare till att delta under friluftsdagarna och att friluftsdagarnas kvalitet skulle begränsas utan deras 

deltagande. I enkätundersökningen framkom det dock att majoriteten av eleverna och lärarna ansåg 

att andra lärares deltagarnivå var ”normal”.42  

 

Inre kapacitet 

Innefattas av kunskaper, planering och genomförande. Det har föreslagits att det kan anordnas 

samverkansgrupper, där idrottslärare planerar och utför friluftsverksamhet tillsammans med andra 

lärare och elever. I planeringen och genomförandet av friluftsverksamheten framkommer det av Al-

Abdis undersökningar att det i regel är idrottsläraren som håller i dem. Det är ovanligt att elever 

eller andra lärare är inblandade i planeringen. Dock deltog ibland annan personal under 

friluftsdagarna, men då som funktionärer.43  

I en enkätfråga fick idrottslärare, elever samt andra lärare svara på hur de skulle ställa sig till en 

arbetsgrupp, där elever, idrottslärare och andra lärare samverkar, för att planera och utföra 

friluftdagarna. En klar majoritet hos de tre grupperna var positivt inställda till en sådan 

arbetsgrupp.44  

Ovanstående forskning tyder på att friluftsliv utgör en viktig del för att utveckla elevers psykiska 

och fysiska välbefinnande och friluftsliv är en central del i ämnet idrott och hälsa. Det framkommer 

även att friluftsliv bedrivs med olika innehåll och syften. Detta är något vi återkommer till i 

diskussionen, då vi sett i resultaten att friluftslivets innehåll varierade mellan skolorna vi utfört 

intervjuerna på.    

Både i resultat- och diskussionsdelen har vi utgått och återkopplat till Al-Abdis forskning och de 

ramfaktorer som han använt sig av i sina studier. Vi fann det intressant att studera hur de intervjuade 

idrottslärarna förhöll sig till Al-Abdis ramfaktorer och vad deras friluftsundervisning bestod av, 
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vilket enligt tidigare forskning varierar. 

 

Inre beredskap 

Attityden och inställningen hos lärare, elever och övrig personal bidrar till vilken slags verksamhet 

som bedrivs på skolan. Al-Abdi menar att positiva attityder underlättar för friluftsundervisning, 

medan negativa attityder leder till motsatsen. Av författarens undersökningar framkommer det att 

det förekommer både negativa och positiva attityder till friluftsliv i skolan, dock överväger de 

positiva attityderna hos såväl elever som lärare. Det framkom även att en negativ inställning hos 

elever och lärare kan medföra att friluftsverksamheten försvåras.45  

Utifrån intervjuer med lärare, framkommer det även att fortbildning i friluftsliv för idrottslärare 

samt andra lärare behövs, bland annat för en förbättring av utförandet och för att personalen som 

utför friluftsverksamhet behöver vara utbildade för att kunna hantera olycksfall som kan uppstå i 

samband med friluftsaktiviteter.46 

 

 

1:4:4 Sammanfattning av forskningsläget  

 

 Barns fysiska aktivitet har generellt sett minskat under de senaste åren. 

 Införandet av utomhuspedagogik har ökat elevers fysiska aktivitet. Vid utomhuspedagogik 

är det viktigt att handledaren har rätt kompetens. 

 Forskning visar att skolan har en viktig roll för människors friluftsvanor men med åren har 

antalet friluftsdagar minskat i skolan.  

 De friluftsaktiviteter som är vanligast förekommande inom skolan är orientering, skridskor 

och skidåkning. Eric Backman menar att detta är ett problem och att friluftslivet borde vara 

mer upplevelsebaserat. Friluftsdagarna i skolan är ofta synonyma med idrottsdagar, trots att 

friluftsliv utgör en bas i kursplanerna för idrott och hälsa. 

 Al-Abdi har studerat vilka faktorer som påverkat genomförandet av friluftsliv i skolan och 
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kommit fram till att det finns fyra påverkande faktorer, yttre kapacitet, yttre beredskap, inre 

kapacitet och inre beredskap. 

 

1:5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med intervjustudien var att studera hur idrottslärare förhöll sig till de ramfaktorer som 

påverkar genomförandet av friluftsliv i skolan. 

Frågeställningar:  

 Hur skiljer sig friluftsundervisningen åt på skolor med en stor respektive liten variation av 

friluftsaktiviteter? 

 Vilka var de avgörande faktorerna, enligt respondenterna, för att kunna bedriva friluftsliv 

inom ämnet idrott och hälsa? 

 Hur påverkas friluftsundervisningens innehåll av respondenternas erfarenheter och attityder 

till friluftsliv? 

 

1:6 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att använda Pierre Bourdieus tre olika nyckelbegrepp habitus, kapital och fält för att 

analysera och tolka vårt resultat. Nyckelbegreppen och teorin som utgångspunkt, medför en ökad 

förståelse för hur de olika ramfaktorerna påverkar innehållet i friluftsundervisningen inom skolan. 

 

Bourdieus arbete har till stor del varit inriktad på den sociala strukturen i samhället och hur vi 

människor förhåller oss till de olika begreppsfaktorer som han valt att kalla habitus, fält och kapital. 

En människas habitus är det som styr hennes sätt att tänka, handla, uppfatta och värdera i olika 

sociala sammanhang, beroende på människans samlade erfarenheter, minnen, uppfattningar och 

tankar kring det liv hon hittills levt.47 Människan är som mest formbar under uppväxtåren och det är 

även då hennes habitus utvecklas som mest. I vuxen ålder kan det vara svårt att förändra sitt habitus 

men Bourdieu menar inte att det är omöjligt.48 Detta är i likhet med barn och ungdomars 

rörelseidentitet, som stöps tidigt i deras möten med idrott och fysisk aktivitet. Många av de barn 

som man möter i skolan kanske aldrig har kommit i kontakt med till exempel friluftsliv i skolan. 

Deras erfarenheter och uppfattningar om friluftsliv är således vaga. Därför finns det en enorm 
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potential för idrottslärare att forma friluftsundervisningen på så sätt att eleverna utvecklar goda 

erfarenheter och minnen kring friluftsliv.  

 

När Bourdieu talar om kapital menar han de resurser eller tillgångar i samhällets olika arenor som 

en människa har att tillgå. Inom begreppet kapital ryms det flera olika underkategorier, vilka 

definieras genom att de erkänns och värdesätts av grupper eller institutioner. I människans sociala 

kapital värdesätts till exempel familjen, stora vänskapsband, många klasskamrater och 

arbetskollegor. Man kan också uttrycka det som mängden relationer till olika människor. Ett annat 

exempel är utbildningskapitalet, där en människas betyg, examen från skolor med högt anseende 

värdesätts.49 Något som värdesätts högt i västvärlden är människans kulturella kapital. Det innebär 

att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, att vara påläst inom litteratur, konst och musik. Det är 

viktigt att påpeka att en människas kapital endast blir värdefullt om det erkänns av människors, 

gruppers eller institutioners föreställningar.  

 

Fältbegreppet definieras genom sociala grupper eller institutioner som strider för något som de 

anser är värdefullt. Bourdieu beskriver hur olika fält är beroende av vad människorna gemensamt 

inom fältet anser vara värt att investera i. De individer inom ett fält som innehar ett högt kapital, är 

oftast de som bestämmer och reglerar vilka och vad som anses vara värt att investera i.50      

Som Bourdieu nämner blir fältbegreppet användbart först när det studeras som ett verktyg för att 

undersöka alla de relationer som finns inom ett givet fält.51 Genom att studera skolan som ett fält 

blir relationerna mellan skolverket, rektorer och lärare intressanta att studera. Inom dessa grupper 

har vi studerat hur deras habitus och kapital påverkat utförandet av friluftsliv på respektive skola i 

undersökningen. 
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2. Metod  

2:1 Datainsamlingsmetod  

Kvalitativa intervjuer utfördes med sex idrottslärare på skolor i olika delar av Stockholm. 

Inledningsvis utfördes en telefonintervju med några få stängda frågor och därefter utfördes 

intervjuerna ute på skolorna med enbart öppna frågor.  

2:2 Urval  

Intervjuerna utfördes på sex idrottslärare för årskurserna fyra, fem och sex från tre olika områden i 

Stockholm. I varje område intervjuades de två idrottslärarna som bedrev mest respektive minst antal 

friluftsdagar, vilket framgick av enkätsvaren. Tanken med denna indelning var att respondenterna 

från samma område, skulle ha ungefär samma avstånd till kringliggande naturområden. Enligt Al-

Abdis studier om friluftsliv i skolan framgick det att det geografiska läget var en av flera avgörande 

faktorer för utförandet av friluftsliv i skolan.52 För att finna dessa lärare skickades en enkät 

innehållande en fråga ut till idrottslärarna på alla kommunala grundskolor i Stockholmsområdet. 

Sammanlagt skickades enkäten ut till 89 skolor. Frågan som idrottsläraren skulle besvara var hur 

många hel- respektive halvdagar friluftsliv skolan bedrev per läsår, där friluftsliv definierades enligt 

friluftsgruppens definition.  

En anledning till att begränsa studien till Stockholms stad, var på grund av att tidigare forskning 

visat att innerstadsskolor har små förutsättningar för att bedriva friluftsverksamhet, se Al-Abdis 

studier i forskningsläget. Då ett syfte med studien var att studera hur idrottslärare bedrev 

friluftsverksamhet, trots försvårade förutsättningar i skolor i storstadsområden. 

En annan begränsning var att studera friluftsundervisningen i årskurserna fyra, fem och sex. 

Anledningen till begränsningen var att kunna koppla vår studie till både kursplanerna från 2011 

samt 1994. Kursmålen i Lpo 94 är uppdelad ett-fem och sex-nio och i Lgr 11 delar de in 

grundskolan i ett-tre, fyra-sex och sju-nio. En annan anledning till avgränsningen, var att underlätta 

för idrottslärarna som enkäten skickades till, för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. I de 

flesta skolorna arbetade lärarna, antingen med yngre eller äldre elever. Skulle vi studerat 

friluftsundervisningen i grundskolans alla årskurser, hade idrottslärarna varit tvungna att stämma av 

med varandra innan de svarade på enkäten, vilket troligtvis skulle ha medfört att färre valt att svara. 

 

                                                      
52

 Al-Abdi, A-M. Friluftsverksamheten i innerstadens gymnasieskolor. (Vimmerby: VTT Grafiska 1984), s.157ff. 



2:3 Procedur  

Enkät 

Som nämnt ovan, under rubriken ”urval”, skickades en enkät via e-post till samtliga kommunala 

grundskolor i Stockholmsområdet. Detta gjordes i ett tidigt stadium, på grund av att det kan ta tid 

att få in enkätsvar. Skolorna gick att finna på Stockholms stads hemsida53. Där fanns en 

sökfunktion, där man kunde precisera vilka typer av grundskolor man sökte. Vi sökte på 

kommunala skolor med årskurserna fyra, fem och sex.   

Drygt en vecka efter att enkäten skickats ut hade 7 svarat av totalt 89 skolor. Av den anledningen 

skickades en påminnelse ut per e-post till de skolor som inte besvarat enkäten. Ytterligare en vecka 

efter den första påminnelsen hade 13 svar inkommit, vilket var för lite. Då bestämde vi oss istället 

för att ringa till skolorna för att fråga idrottslärarna ifall de hade möjlighet att svara på enkätfrågan. 

Till slut fick vi en svarsfrekvens på 38% (34 av 89 respondenter), vilket gav ett bortfall på 62% från 

den enkät som låg som bas för vårt urval. 

 

Intervju 

Intervjuformen var en strukturerad forskningsintervju. Då det i en forskningsintervju är viktigt med 

förberedelser och att veta vad man vill få ut av intervjun innan den utförs, arbetades en intervjumall 

fram med fyra kvalitativa öppna frågor som berörde frågeställningarna. Punkter, som vi ville ha 

besvarade, skrevs ner till varje öppen fråga. Primärt uttalades inte dessa för respondenterna men om 

de inte besvarades med hjälp av de öppna frågorna och följdfrågor, lästes den obesvarade punkten 

upp i slutet av intervjun. Vi var två som utförde intervjuerna och det var alltid samma person som 

intervjuade. Den som inte intervjuade hade till uppgift att kontrollera att alla frågor besvarades.  

Anledningen till valet av att använda öppna frågor var för att fånga in nya infallsvinklar som 

berörde frågeställningarna. Den strukturerade intervjun har till syfte att alla respondenter kommer 

att få möta samma teman, dock behöver inte ordningsföljden på frågorna var densamma under de 

olika intervjuerna. Detta är en strategi som tillämpats i denna studie. Meningen var att styra in 

samtalen på de olika områden vi ville beröra, utan att behöva ställa alltför många frågor, som kunde 

få intervjun att stanna av. Respondenterna, skulle i så stor utsträckning som möjligt, få tala fritt 

kring de frågor vi vill ha besvarade. 54Med få och valida öppna frågor fick respondenterna ett stort 

spelrum. Ofta är det så, att ju större utrymme respondenten får, desto mer intressant data kan man 
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tillgå. Ett problem blir dock att tolkningen av resultaten blir svårare.55 

Det finns flera fördelar med denna typ av intervju. Den är inte särskilt tidskrävande, man kan skapa 

en uppsättning av intervjuer som är tillräckligt strukturerade för att kunna jämföra dem med 

varandra, vilket var ett av våra syften. Som nämnts ovan skapar intervjumetoden möjligheter för att 

nya faktorer ska kunna dyka upp. Med denna typ av intervju farmbringades troligen mer komplexa 

svar än vad exempelvis en enkätundersökning hade kunnat frambringa.56   

Några få frågor, som berörde respondenternas sociala förhållanden var slutna frågor. Dessa typer av 

frågor förekommer i standardiserade forskningsintervjuer. Det kvantitativa materialet som 

frambringades av de slutna frågorna, användes i ett komparativt syfte. Nackdelar med dessa typer 

av slutna frågor är att inget oförutsett kan dyka upp och att frågorna kan bromsa upp samtalet.57 

Därför behandlades de slutna frågorna via ett inledande telefonsamtal med de sex respondenterna. 

Under samtalen avhandlades frågor angående respondenternas ålder, typ av examen, uppväxt- och 

bostadsort, avsatta pengar för ämnet samt lärarens definition av friluftsliv. Därefter genomfördes 

intervjuerna på de sex skolor som respondenterna arbetade på. Intervjuerna spelades in med en 

diktafon och tog mellan 30-45 minuter att genomföra.  

Transkriberingen utfördes av oss båda samma dag som intervjun ägt rum. Därefter jämfördes våra 

transkriberingar och sammanställdes till en transkription. För att säkerhetsställa att vi tolkat 

intervjuerna korrekt fick respondenterna arbetet bifogat via e-post, där de ombads återkomma med 

eventuella synpunkter på hur intervjuerna framställts i texten.   

Vi har läst en kurs på lärarprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, där vi fick 

läsa om och praktisera intervjutekniker med öppna frågor för att hålla motiverande samtal. Som 

intervjuare ansåg vi oss dock som noviser och då öppna frågor kräver en viss erfarenhet och 

kompetens hos intervjuaren utfördes en pilotintervju, för att kontrollera om frågorna besvarades. 

 

2:4 Etik  

I enlighet med informationskravet informerades respondenten i stora drag om intervjuns innehåll 

men vi gick inte in på detaljer, då vi inte ville påverka de olika oväntade riktningar intervjuerna 

kunde tänkas ta. 58De informerades även om att intervjun var frivillig samt att det var möjligt att 
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avbryta intervjun när som helst, vilket innefattas av samtyckeskravet.59 I linje med 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet informerades respondenterna om deras anonymitet samt 

att deras uppgifter endast användes för denna studies ändamål. Både individen och deras arbetsplats 

avidentifierades och vi använde oss endast av uppgifter som var viktiga vid analysen. Vi valde att 

inte ersätta respondenternas namn med ett fiktivt, istället ersattes namnet med en siffra. 60Detta för 

att andra människor inte ska känna igen sig eller bli felaktigt utpekade. 61Då vi använt oss av citat 

från intervjuerna, har dessa varit av sådant slag att de omöjligt kunnat kopplas samman med någon 

individ.62 De fyra forskningsetiska kraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits fram av Forskningsetiska rådet.63 

 

2:4:1 Reliabilitet och validitet 

”Att kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir på något sätt malplacerat eller till och 

med en smula löjligt vid kvalitativa studier.”64  

För att nå en hög grad av reliabilitet krävs en hög grad av standardisering, medan en intervju 

förutsätter motsatsen. För att vår studie skulle nå en hög reliabilitet skulle en upprepad intervju som 

utförts av en ny intervjuare generera samma svar, då denne ställde samma frågor som vi ställt. 

Intervjun skulle inte heller påverkas av confounders, slumpartade företeelser. I denna studie, som 

var en kvalitativ studie, kan vi inte prata om reliabilitet på samma sätt som i en kvantitativ studie. 

Våra intervjuer byggde på att respondenten kom med oväntade svar. Svar som kanske inte alls 

skulle framkomma vid en upprepad intervju med en annan intervjuare. 65 

Då vi under intervjuernas gång registrerat något som vi trott kan vara viktigt för analysen, har vi 

upprepat det respondenten sagt, för att förvissa oss om att vi gjort en korrekt tolkning av dennes 

uttalande. Med denna metod minimerade vi risken för att läsaren av studien ska tolka intervjusvaren 

på ett annorlunda sätt.66 

Trots att det är svårt att mäta reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie, är det ändå viktigt att 

kunna visa att datainsamlingen är trovärdig och tillförlitlig. Därför har en av oss, samma person vid 

samtliga intervjuer, sett över en checklista med frågor som vi ville ha besvarade. Han har bockat av 
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frågorna, vartefter de avhandlats. För att vi inte skulle gå miste om intressant data, har intervjuerna 

spelats in. Som tidigare nämnt har vi upprepat sådant som kunde var intressant vid analysen, för att 

försäkra oss om att uttalandet har uppfattats korrekt.  

För att en hög validitet har vi som tidigare nämnt utfört en pilotintervju, för att se att frågorna vi 

använt oss av gav oss svar på det som skulle besvaras. Vid utformandet av intervjufrågorna, har vi 

även utgått ifrån våra frågeställningar. För validitetens skull är det även viktigt att använda rätt 

instrument för ändamålet, i vårt fall var det att använda oss av en diktafon vid intervjutillfällena. 

Det är omöjligt att förhålla sig helt objektiv vid en intervju, men då vi var intresserade av 

respondentens tolkningar och uppfattningar av olika företeelser har vi under intervjun i så hög grad 

som möjligt avhållit oss ifrån att påverka respondenten med våra egna värderingar.67   
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3. Resultat  

 

3.1 Resultatdisposition 

Presentationen av respondenternas bakgrund är baserade på svar, både från slutna och öppna frågor. 

De övriga frågorna är baserade på öppna intervjufrågor, som ställdes till lärarna då vi befann oss på 

respektive skola. Resultatet är uppdelat i två delar, där del 1 redovisar respondenternas bakgrund. I 

resultatdel 2 har vi studerat resultaten utifrån frågeställningarna och i denna del valde vi att 

kategorisera in respondenterna i två grupper. Den ena gruppen består av respondenter som bedrev 

friluftsundervisning med stor variation av aktiviteter. Denna grupp har vi valt att kalla SV (stor 

variation av friluftsaktiviteter) och består av respondenterna R1, R2 och R3. Den andra gruppen 

består av respondenter som bedrev friluftsundervisning med liten variation av aktiviteter. Denna 

grupp har vi valt att kalla LV (liten variation av friluftsaktiviteter) och består av respondenterna R4, 

R5 och R6. Denna uppdelning är baserad på de friluftsaktiviteter som lärarna angav under 

intervjuerna. Detaljerad information om respondenterna finns tillgänglig som bilaga. 

 

3.2 Resultat del 1 

Respondenternas bakgrund är av stor betydelse för att besvara frågeställningen: Hur påverkas 

friluftsundervisningens innehåll av respondenternas erfarenheter och attityder till friluftsliv? I 

diskussionsdelen kommer en diskurs att föras kring denna faktor. Forskning visar på att tidigare 

erfarenheter påverkar friluftsundervisningen. Bourdieus hävdar att tidigare erfarenheter påverkar en 

människas habitus68, liksom Al-Abdi menar att individens erfarenheter spelar en avgörande roll för 

att kunna bedriva friluftsundervisning i skolan.69 Även Backman påtalar denna påverkansfaktor, han 

säger bland annat att idrottslärare undervisar inom de ramar de känner sig bekväma inom.70    

Respondent 1 (R1) 

 
Bakgrund 

R1 är en kvinna kring 40 år som är uppvuxen i en förort söder om Stockholm. R1 tog sin 

lärarexamen på Gymnastik och Idrottshögskolan i slutet av 80-talet och har varit verksam 

idrottslärare i 23 år. R1 ser sig själv som en "frilufsare", då hon gillar att vara ute i skog och natur. 

Under sin uppväxt spenderade hon mycket tid i Stockholms skärgård under sommaren och på 
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vintern åkte hon skridskor och skidor. R1s definition på Friluftsliv är; "Kunskaper som gör att du 

kan vara, ta dig fram eller leva i skog och mark." 

Respondent 2 (R2) 

 

Bakgrund 

R2 är en kvinna kring 50 år som vuxit upp och utfört sin lärarutbildning i en storstad utomlands. 

Hon tog sin examen som grundskolelärare i slutet av 80-talet. R2 började sitt arbete som lärare i 

Sverige i början av 90-talet, dessförinnan arbetade hon under ett år som idrottslärare i sitt hemland. 

Nuvarande bostadsort är en närförort söder om Stockholm med närhet till många naturområden. På 

grund av att friluftsliv inte existerar på samma sätt i hennes hemland, har R2 fått komplettera sin 

friluftslivsundervisning här i Sverige. Detta har även lett till att hennes tidigare erfarenheter av 

friluftsliv är små men ändå värdesätter hon vistelse i skogsmiljöer. R2s definition av friluftsliv är att 

få vistas i skogen och ha de egenskaper som krävs för att leva där.  

 

Respondent 3 (R3) 

 

Bakgrund 

R3 är en man kring 50 år som växte upp i en förort i Stockholm med närhet till skog och natur. 

Under sin uppväxt var han ofta i skogen med sin familj och plockade svamp och bär. Även fiske var 

ett stort intresse. R3 tog sin examen som fritidspedagog på lärarhögskolan i Stockholm år i mitten 

av 80-talet, han har jobbat som lärare i idrott och hälsa sedan slutet av 90-talet. R3 är även IT-lärare 

på sin nuvarande skola. R3:s egna definition av begreppet friluftsliv är att vara ute i naturen där man 

får uppleva lugnet, tystnaden och ljuden. 

 

Respondent 4 (R4) 

 

Bakgrund 

R4 är en man kring 30 år som är uppvuxen samt bor i Stockholms innerstad. R4 tog sin lärarexamen 

2008 i matematik samt i idrott och hälsa. Han arbetar på sin nuvarande skola som idrottslärare. 

Under sin uppväxt var hans familj väldigt fysiskt aktiv, under vinterhalvåret fick han uppleva att 

åka längdskidor i sitt närområde samt fjällvandra mellan fjällstationer. På sommaren var hans familj 

ute i Stockholms skärgård där de vandrade i naturen. När R4 blev äldre minskade intresset för 

friluftsliv då andra intressen kring träning tog större fokus samt att skidspåren i skogen blev färre. 

R4:s egna definition på friluftsliv är aktiviteter utomhus i natur och skogsmark, där aktiviteten inte 



är tävlingsbaserad. Människan tar del av vad naturen har att tillgå där tillexempel friluftsliv kan ses 

som träning med naturen som verktyg.       

Respondent 5 (R5) 

 

Bakgrund 

R5 är en man kring 60 år som är anställd på en innerstadsskola i Stockholm, han tog sin examen 

som fritidspedagog på 1970-talet och har sedan dess jobbat som lärare. R5 växte upp i en förort 

väster om Stockholm med närhet till många naturområden. Idag bor han i Stockholms innerstad. 

Under barndomen tältade R5 en del med sin familj vilket han inte fick goda erfarenheter ifrån, han 

uttrycker det själv som att; ” Jag tyckte det var rätt tråkigt att tälta vilket inte gjorde mig sugen på 

friluftsliv, svarare tvärtom.” Skulle R5 definiera friluftsliv skulle det vara att vara ute i skog och 

mark, fika med termos och mys. Alpin skidåkning vill R5 inte definiera som friluftsliv.      

 

Respondent 6 (R6) 

 

Bakgrund 

R6 är en man kring 30 år som är uppvuxen i en förort söder om Stockholm med närhet till mycket 

skog och naturmiljö. Under sin barndom åkte han mycket längdskidor. Varje år åkte han upp till 

fjällen med sin familj. Han tillbringade även mycket tid på sitt landställe ute i skärgården, där han 

ofta promenerade i skogen och plockade svamp. R6 tog sin lärarexamen som grundskolelärare med 

inriktning på idrott år 2008. R6 definierar all slags rörelse i naturen som friluftsliv. 

 

3.3 Resultat del 2 

Det framkom skillnader i vad som utfördes under friluftsdagar och friluftsaktiviteter under 

idrottslektionerna. Dessa resultatet framgår av figuren nedan. Vidare har vi presenterat de viktigaste 

resultaten utifrån uppsatsens frågeställningar. Grupp 1 (SV) består av R1, R2 och R3. De bedrev en 

bred friluftsundervisning i förhållande till övriga respondenter . Grupp 2 (LV) består av R4, R5 och 

R6. De hade en mindre variation av friluftsaktiviteter i sin undervisning än övriga respondenter. 

 

Hur skiljer sig friluftsundervisningen åt på skolor med en stor respektive liten variation av 

friluftsaktiviteter? 

Tabellen visar vilka friluftsaktiviteter som de intervjuade lärarna i idrott och hälsa bedrev på sina 

skolor.  Gemensamma friluftsaktiviteter för samtliga respondenter var skridskoåkning, orientering 



samt teoriundervisning i allemansrätten. Den största skillnaden mellan SV och LV var att samtliga 

lärare i SV anordnade turer med övernattning i naturen samt att andra skolämnen integrerades i 

friluftsundervisningen.  

 

  

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Skridskor X X X X X X 

Orientering X X X X X X 

Paddling X      

Skogsvandring X X X   X 

Livräddning i 

vatten 
X X X  X  

Isvett X X X   X 

Cykling X      

Övriga aktiviteter 

i naturmiljö 
X X X X  X 

Tur med 

övernattning 
X X X    

Integrering av 

andra ämnen i 

naturmiljö 

X X X    

Allemansrätt X X X X X X 

Utförsåkning   X  X  

 

 

Vilka var de avgörande faktorerna, enligt respondenterna, för att kunna bedriva friluftsliv 

inom ämnet idrott och hälsa? 

En gemensam framgångsfaktor för SV:s respondenter var att övriga lärare på skolan var positivt 

inställda till friluftsundervisningen och de flesta lärarna på dessa skolor deltog även aktivt under 

friluftsaktiviteter.  

 



R1 berättade att övriga lärare på skolan hade möjlighet att delta i friluftsundervisningen på grund av 

att de inte var ämnesbundna. Vidare säger hon: "Vi är inte fyrkantiga på vår skola." R2 berättade 

om den andra idrottsläraren på skolan, som bedrev utomhuspedagogik under en lektion i veckan. 

Undervisningen i skolans alla ämnen bedrevs då utomhus. Ett annat exempel tog R3 upp, då han 

berättade att hemkunskapsläraren lärde eleverna om matlagning utomhus med stormkök. 

 

I motsats till SV:s respondenter menade majoriteten av LV:s respondenter att övriga lärares 

motvilja till att delta i friluftsaktiviteter utgjorde ett problem för friluftsundervisningen. Till 

exempel fick R4 ofta höra från övrig personal på skolan att: ”Det där är inte vår uppgift”. R4 

beskrev det som att: 

 ”Alla lärare är inne på sin egen motorväg, men om alla jobbade tillsammans skulle vi haft hur 

mycket tid som helst”. R6 berättade att motviljan till att delta i friluftsundervisningen berodde på att 

de övriga lärarna på skolan inte ville utföra uppgifter utanför deras egen schemalagda tid. R5 skiljde 

sig något från övriga respondenter, då han menade att tiden fanns men att det bristande 

engagemanget var den avgörande faktorn. Han beskrev det med att: ”Vi alla brinner halvmycket, 

och det skulle krävas att någon hade större engagemang eller att vi brann ihop för att det skulle 

fungera”. 

 

Ytterligare en framfångsfaktor som SV:s respondenter tog upp var skolans ekonomi. R3 berättade 

att hans skola sedan 10 år tillbaka har haft 10000 kr som är öronmärkta till friluftsundervisningen. 

R1 ansåg att ekonomin inte var ett problem då hon för varje år köpt in mer och mer 

friluftsutrustning för att bygga upp ett förråd. Externa kostnader som hyra av kanoter och släpvagn 

har hon kommit runt genom att bygga ett nätverk av människor kring sig som hjälper henne med 

detta.  Hon sammanfattade det hela med att ”Man måste hamstra på sig, nu har jag 35 par skridskor 

för utlåning!”. R2 berättade att friluftsliv inte behövde kosta mycket pengar. Vid tillfällen då det 

behövdes extra pengar till friluftsundervisningen, godkändes detta oftast av ledningen.  

 

Respondenterna 4 och 6 i LV förklarade att ekonomin utgjorde ett stort hinder. De menade att 

friluftsutrustning var dyrt och att ledningen inte var villig att avsätta extra pengar till dessa typer av 

inköp. Alla respondenter, förutom R5, berättade att det fanns geografiska förutsättningar för att 

bedriva friluftsliv i närområdet. R5 berättade att skolan hade närhet till parker men långt till 

skogsområden. 

 

 



Hur påverkas friluftsundervisningens innehåll av respondenternas erfarenheter och attityder 

till friluftsliv? 

Majoriteten av respondenterna i SV och LV, förutom R5 och R2, angav att de hade relativt goda 

erfarenheter av friluftsliv under sin barndom. I LV berättade två av respondenterna, R4 och R6, att 

de bland annat åkte skidor, vandrade i fjällen och ofta var ute i skärgården om somrarna. I SV 

skiljde sig upplevelserna kring friluftsliv åt. R3s minnen kring friluftslivet bestod för det mesta av 

svamp och bärplockning med hans föräldrar samt intresset för fiske. R2 är inte uppvuxen i Sverige 

och hon har inte några erfarenheter från barndomen när det gäller friluftsliv. R5 är den enda av 

respondenterna som ansåg att hans friluftserfarenheter från barndomen inte var goda. Det framgick 

att lärarnas erfarenheter kring friluftslivsaktiviteter frän deras barndom såg olika ut. 

 

De intervjuade lärarnas attityder till friluftsundervisningen skiljde sig mellan SV och LV. I LV 

anser både R4 och R6 att friluftsundervisningen kostar mycket pengar. R6 nämner tillexempel att 

inköp av en klassuppsättning längdskidor är nödvändigt. R4 nämner att tillgång till stormkök är en 

viktig faktor för att han ska kunna bedriva friluftsliv. Ingen av respondenterna i SV ansåg att 

friluftsundervisningen behöver kosta mycket pengar. R1 nämner tillexempel att 

friluftsundervisningen ska väcka ett intresse hos eleven att vara aktiv i naturen. "Mitt uppdrag är att 

få ut eleverna och få dem att uppleva hur häftigt det kan vara i naturen, det ger dem möjligheter att 

göra vad som helst ute. Visa dem massa saker för att få upp intresset. Lära eleverna olika saker så 

de inte blir begränsade, ex åka skridskor, simma. Ge dem förutsättningar för att utnyttja naturen 

som tillgång." 

 

R1 berättade att barnets lärande skall stå i fokus under friluftsundervisningen istället för att 

aktiviteten står i fokus som tillexempel ett pass längdskidor eller en lektion i stormkök som 

respondenterna i SV nämner. Respondenternas tolkningar av kursplanens innehåll av friluftsliv 

skiljer sig åt. Respondenterna i SV såg möjligheterna före svårigheterna när de tolkade kursplanens 

innehåll av friluftsliv. R1 tolkade kursplanen genom att berätta att hon tycker att den är lik Lpo94 

men ser en positiv förändring i innehållet då hon nu kan motivera barnen, föräldrarna och ledningen 

att få komma ut i naturen med eleverna mer, genom att hänvisa till den nya kursplanens innehåll. 

R1 tycker att hon nu kan bedriva fler friluftsdagar. I LV ansåg både R4 och R6 att kursplanens 

innehåll av friluftsliv behöver bli mer konkret. Exempelvis ansåg R6 att om innehållet 

konkretiserades kunde han få det lättare att motivera inköp av friluftsutrustning. R5 tyckte till 

skillnad från resterande respondenter att momentet friluftsliv fick för mycket plats i kursplanen.  



4. Diskussion 
Syftet med intervjustudien var att studera hur idrottslärare förhöll sig till de ramfaktorer som 

påverkar genomförandet av friluftsliv i skolan. Utifrån syftet och frågeställningarna har vi tolkat 

resultaten med utgångspunkt i Al-Abdis ramfaktorer, Bourdieus tre nyckelbegrepp samt övrig 

forskning. 

 

4:1 Sammanfattande diskussion 

 
Hur skiljer sig friluftsundervisningen åt på skolor med en stor respektive liten variation av 

friluftsaktiviteter? 

De viktigaste fynden från resultaten av studien var att SV hade en större bredd i sin 

friluftsundervisning samt att de bedrev friluftsaktiviteter som var mer upplevelsebaserade, än de 

som bedrevs av idrottslärarna i SV.  

Enligt Erik Backman är det många skolor som endast utövar friluftsaktiviteter, som skridskor, 

orientering och utförsåkning. Där är upplevelsebaserat friluftsliv, som till exempel göra upp eld, 

paddla och laga mat i naturen mer sällsynt förekommande.71 Detta är en företeelse som även skiljde 

våra skolor åt. Det var som tidigare nämnt framförallt SV som bedrev upplevelsebaserat friluftsliv, 

medan LV främst använde sig av friluftsaktiviteter som skridskor, utförsåkning och orientering.  

En anledning till denna skillnad i val av friluftsaktiviteter kan förklaras utifrån Backmans forskning 

där han menar att idrottslärarna väljer att undervisa inom de ramar de känner sig bekväma inom.72 

Utifrån Bourdieus begrepp habitus, kan det ses som att de intervjuade idrottslärarnas uppfattningar 

om friluftsliv är formade utifrån deras egna erfarenheter och föreställningar om hur friluftsliv skall 

bedrivas i skolan. För att exemplifiera detta framkom det i resultaten att två av idrottslärarna i SV 

hade ett brinnande intresse för friluftsliv, vilket även till stor del genomsyrade deras undervisning. I 

LV hade en av lärarna dåliga erfarenheter av friluftsliv från uppväxten, och han uttryckte även att 

han hade ett bristande engagemang för friluftsundervisningen. En annan lärare i LV ansåg att 

friluftsliv var dyrt, vilket kan kopplas till hans egna friluftsintressen som bland annat innefattade 

skidåkning och vandring i fjällen, vilka är aktiviteter som kostar pengar och kräver mycket 

utrustning. Al-Abdi nämner ekonomi som en yttre kapacitet för att kunna bedriva friluftsliv inom 
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skolan.73     

 

Vilka var de avgörande faktorerna, enligt respondenterna, för att kunna bedriva friluftsliv 

inom ämnet idrott och hälsa? 

Enligt Bourdieu kan skolan utgöra ett fält. I det fältet kommer lärarnas samt ledningsgruppens 

uppfattning om vad som är viktigt och bör prioriteras vara avgörande för en individs sociala och 

kulturella kapital. I studien framkom det en skillnad mellan SV och LV, där alla lärarna i SV ansåg 

att de hade ledningens och övriga lärares stöd i sin friluftsundervisning. Två av lärarna i LV 

upplevde inte samma stöd från övriga lärare samt ledningsgruppen. Detta kan förklaras med att 

lärarna i SV, under en längre tid, kämpat för att implementera betydelsen av friluftsliv i skolan, 

vilket kan ha berott på deras starka kulturella kapital. Ett arbetssätt som har underlättat 

friluftsundervisningen för lärarna i SV har varit att integrera andra ämnen med idrott och hälsa. Det 

har inneburit att de fått hjälp av andra lärare och att de fått mer tid och en större kvalitet i 

friluftsundervisningen. Även ämnesintegrering kräver ett stöd och intresse från berörda lärare, 

vilket kan härledas till ramfaktorn inre beredskap. Al-Abdi menar att friluftsundervisningen 

försvåras om ett stöd från övrig personal inte finns. 74 Hos respondenterna 4 och 6 i LV, skedde 

oftast planeringen av friluftslivet enskilt eller med andra lärare i ämnet idrott och hälsa. Skulle dessa 

respondenter likt lärarna i SV inkludera övriga ämneslärare och personal i planeringen av 

friluftslivet, tror vi det finns en större chans till ämnesintegrering. Detta skulle i sin tur kunna 

underlätta undervisningen i friluftsliv, då mer tid och fler lärare skulle involveras i momentet 

Utifrån Al-Abdis studie, kan det ses som att skolorna i SV har en större Inre kapacitet än skolorna i 

LV, då de i högre grad involverar fler lärare i planering och genomförande av skolans 

friluftsundervisning.75          

 

Troligen har de två lärarna i LV, som endast arbetat en kortare tid på sin skola, inte haft tid att 

utveckla ett tillräckligt starkt kulturellt och socialt kapital, för att övertyga ledning och övriga lärare 

om vikten av att bedriva och satsa på friluftsliv i skolan. För ett starkt kulturellt kapital, krävs bland 

annat ämneskunskaper, vilket även framhålls av Al-Abdi. Han menar att ämneskunskaper innefattas 

av ramfaktorn inre beredskap.76 Detta lyfts även fram i Coopers studie, där han förklarar att lärarens 

ämneskunskaper är avgörande för att lyckas i sin undervisning.77 Men om övriga personer inom 
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samma fält inte övertygats eller känner till dessa kunskaper, ökar inte det kulturella kapitalet. För att 

läraren ska utveckla ett starkt socialt kapital underlättar det om han/hon arbetat på skolan under en 

längre tid. På grund av detta kan vi även anta att lärarna i SV, som arbetat länge på sin skola, har 

utvecklat ett starkare socialt kapital, vilket kan ha underlättat implementeringen av en bredare 

friluftsundervisning. R1 och R3:s uppfattning om friluftslivets betydelse tror vi lättare kan erkännas 

hos ledning och andra lärare om dessa respondenters kapital värdesätts högt. Det är troligt att även 

R4 och R6 kommer ha förbättrade möjligheter att bedriva friluftsliv på sin skola i framtiden. Då vi 

tror att det kan ta en tid att övertyga ledning och kollegor om vikten av att bedriva friluftsliv. Det 

var även något som R3 påpekade under intervjun.   

 

Något som verkar vara än mer avgörande för genomförandet av friluftsliv i skolan är lärarens egna 

engagemang. Lärarna i SV (framförallt R1 och R3) hade ett brinnande intresse och ett stort 

engagemang för friluftsliv i skolan. Om inte detta engagemang finns, spelar det ingen roll hur stort 

lärarens kulturella och sociala kapital är, för utövandet av friluftsliv i skolan. Läraren kommer 

istället att använda sitt kapital till att genomföra andra moment, som de finner mer betydelsefulla 

Detta kan härledas till Backmans forskning: att lärare undervisar inom områden de finner sig 

bekväma i. Ett tydligt exempel på detta, som framkommit i vår studie, var R5 från LV. Han har 

arbetat länge på sin skola och i intervjun framkom det att han både hade ett starkt socialt och 

kulturellt kapital på sin skola. Han berättade att både tiden, utrustningen och ekonomin var 

tillräcklig för att han skulle kunna bedriva en mer kvalitativ friluftsundervisning. Anledningen till 

att han inte gjorde det, var på grund av att han saknade engagemang för friluftsliv. 

 

Al-Abdi nämner ekonomin som en yttre kapacitet för att kunna bedriva friluftsliv i skolan. I vår 

intervjustudie har vi sett ett samband mellan de intervjuade lärarnas inställning till friluftsliv och 

huruvida de ser ekonomin som ett hinder eller inte. Det som var anmärkningsvärt var att två av 

lärarna i LV tog upp ekonomin som ett hinder för att undervisa i friluftsliv, men ingen av 

respondenterna i SV påtalade detta. Till detta ska det tilläggas att budgeten för 

idrottsundervisningen var av ungefär samma storlek på skolorna, med undantag för R3 och R5, som 

hade mer pengar att disponera. Oavsett budgetens storlek, verkade det ändå vara den enskilda 

lärarens attityd till friluftsliv som i slutändan var avgörande för om ekonomin uppfattades som ett 

hinder eller inte. Under intervjun framkom det flera exempel på detta. Bland annat nämnde en 

respondent i SV (R1) att hon har löst ekonomifrågan genom att fylla på med friluftsutrustning varje 

år och byggt upp ett förråd samt skapat kontakter som gjorde det möjligt att få låna utrustning utan 

kostnader. Samtliga lärarna i SV påtalade att friluftsliv kunde utföras utan större kostnader. I 



kontrast till detta nämnde R6 i LV att han behövde en klassuppsättning längdskidor för att 

genomföra, med hans mått mätt, en god friluftsundervisning.  

 

Att bedriva friluftsliv med begränsad budget är något som vi tror många skolor i Sverige tampas 

med, vilket även framkom i Al-Abdis studie.78 Frågan är om friluftsliv uteslutande måste kosta 

pengar?  Quennerstedt med flera påpekar att friluftslivets centrala syften ska vara 

upplevelsebaserade, innehålla rörelseglädje, sinnlighet och samarbete. 79 Vilket vi tror kan uppnås 

oavsett skolans budget. Upplevelsebaserade aktiviteter som att göra upp en eld samt bygga ett 

vindskydd av en presenning och en bit snöre är för oss en gedigen introduktion till friluftslivet, som 

även rimmar bra med friluftsgruppens definition och där kostnaderna är små. 80   

 

Hur påverkas friluftsundervisningens innehåll av respondenternas erfarenheter och attityder 

till friluftsliv? 

Enligt Al-Abdis studie var den personliga inställningen en avgörande faktor för att kunna bedriva 

friluftsundervisning i skolan. Han menade att den personliga inställningen utgjordes av lärarens inre 

beredskap, där även individens kunskaper, erfarenheter och minnen spelade en avgörande roll.81  

Majoriteten av respondenterna har på något sätt kommit i kontakt med friluftsliv under sin 

barndom. Bourdieu menade att människans habitus är som mest formbar under barndomsåren.82 

Således borde även deras habitus bidragit till ett likvärdigt engagemang för friluftsliv hos lärarna. 

Det kan mycket väl vara så att engagemanget hos majoriteten av respondenterna var likvärdigt. Det 

som skiljde grupperna åt, var snarare deras attityd till hur friluftsliv skulle bedrivas, vilket speglades 

i deras berättelser om tidigare friluftserfarenheter och således påverkat deras habitus. Erfarenheterna 

från friluftsaktiviteter skiljde sig åt mellan respondenterna i SV och LV. Två av respondenterna i 

SV hade erfarenheter från ett upplevelsebaserat friluftsliv, där upplevelsen var i fokus. Detta visade 

sig även i deras undervisning. R1 nämnde till exempel att friluftsundervisningen ska väcka ett 

intresse hos eleven att vara aktiv i naturen och att lärandet ska stå i fokus. "Mitt uppdrag är att få ut 

eleverna och få dem att uppleva hur häftigt det kan vara i naturen, det ger dem möjligheter att göra 

vad som helst ute. Visa dem massa saker för att få upp intresset. Lära eleverna olika saker så de inte 
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blir begränsade, exempelvis åka skridskor, simma. Ge dem förutsättningar för att utnyttja naturen 

som tillgång."  

Mygind framhåller i sin forskning att barns fysiska aktivitet har minskat under de senaste 15 åren.83 

Quennerstedt med flera menar att friluftsliv ska ses som en alternativ form av fysisk aktivitet och 

ska därför vara inriktad på upplevelse och rörelseglädje istället för prestation och tävling.84 Detta 

lyfts även fram i Backmans studier.85 Med bakgrund till dessa studier, tror vi att om 

friluftsundervisningen i skolan skulle inrikta sig mer på upplevelsebaserat friluftsliv skulle den 

totala mängden fysisk aktivitet kunna öka hos barn i skolan. Man kan tänka sig att aktiviteter som är 

inriktade på tävling och prestation motiverar en grupp av barn till fysisk aktivitet och aktiviteter 

utan dessa inslag, där fokus istället ligger på upplevelsen och rörelseglädjen, motiverar en annan typ 

av barn.  

     

Majoriteten av respondenterna i LV angav, i motsats till SV, erfarenheter av friluftsupplevelser från 

barndomen där aktiviteten stod i fokus, vilket även speglades i deras friluftsundervisning. I Coopers 

studie framkom det att lärare som sätter elevens lärande i fokus istället för aktiviteten i fokus 

lyckades med sin utomhusundervisning.86 

 

Alla lärarna i SV samt R5 i LV nämnde just engagemang som en viktig faktor, vilket av Al-Abdi tas 

upp som ramfaktorn inre beredskap.87 Det som skiljde R5 från respondenterna i SV, var att han såg 

sitt bristande engagemang som en bidragande orsak till att det inte utövades mer friluftsliv på hans 

skola. R5 påpekade att faktorerna tid och ekonomi påverkade men att det i slutändan var det egna 

engagemanget som blev avgörande för att ta det sista steget. Vi tror därför att R5s habitus kring 

friluftsliv har påverkat hans inställning till varför han fann det svårt att just ta ”det sista steget” till 

en mer kvalitativ friluftslivsundervisning i skolan. I kontrast till detta uttryckte R1 att: "Finns ett 

hårt slit och engagemang, kommer man vart man vill."  

 

Al-Abdi påvisade i sin studie att den yttre beredskapen var en viktig ramfaktor för 

friluftsundervisningen.88 Ett exempel på detta är de centrala myndigheternas styrning i form av 
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kursplaner. Som enligt våra respondenter uppfattades som ett hinder, men också som en möjlighet 

för friluftsundervisningen.  

 

Det framkom skillnader i vår studie mellan SV:s och LV:s tolkningar av kursplanens innehåll av 

friluftsliv. Dessa skillnader kan förklaras med införandet av den målstyrda läroplanen Lpo-94. 

Svenning menar att ansvaret gavs till läraren i utformandet av friluftsundervisningen.89 Två av 

respondenterna i SV ansåg att den nya kursplanen gav fog för mer friluftsliv i skolan. Den tredje 

läraren i SV nämnde att han har förståelse för att det finns en viss tolkningsfrihet i kursplanen då 

alla skolor inte har samma förutsättningar, till exempel geografiskt sätt. Medan både R4 och R6 i 

LV ansåg att: om innehållet konkretiserades mer kunde de få det lättare att motivera inköp av 

friluftsutrustning. Återigen speglade detta lärarna i LV:s attityder till friluftsliv i skolan, då de ansåg 

att friluftsundervisningen krävde dyr utrustning.  R5 tyckte till skillnad från resterande respondenter 

att momentet friluftsliv tog för stor plats i kursplanen, vilket återigen påvisar ett något bristande 

engagemang för friluftsliv. Sammanfattningsvis framkom det att tolkningarna av kursplanens 

innehåll av friluftsliv skiljde sig mellan SV och LV där respondenterna i SV till övervägande del 

valde att se möjligheterna i kursplanen, medan lärarna i LV snarare framhöll svårigheterna framför 

möjligheterna.  

    

 

4:2 Metoddiskussion 

Då vi bearbetade enkätsvaren valde vi att intervjua tre skolor med få friluftsdagar och tre skolor 

med många friluftsdagar. Efter bearbetning av intervjuerna framkom det att skolornas friluftsdagar 

inte skiljde sig mycket åt, i antal. Däremot anser vi att skolornas friluftsundervisning skiljde sig i 

bredd och variation av friluftsaktiviteter. Utefter detta gjordes indelning i två grupper, SV och LV. 

Se gruppindelningen i resultatdelen. Enligt Erik Backman är det många skolor som endast utövar 

friluftsaktiviteter, som skridskor, orientering och utförsåkning. Där upplevelsebaserat friluftsliv, 

som till exempel göra upp eld, paddla och laga mat i naturen är mer sällsynt förekommande.90 Detta 

är en företeelse som även skiljer våra skolor åt. Det är framförallt SV som bedriver 

upplevelsebaserat friluftsliv. Därför anser vi att skolorna i SV:s  friluftsundervisning även är av 

högre kvalitet än skolornas i LV, vilket också har påverkat gruppindelningen.    

Med en svarsfrekvens på 38% (34 av 89 respondenter) har vi ett bortfall på 62% från den enkät som 

låg som bas för vårt urval. Dock blir detta till synes höga bortfall inte avgörande för vår studie då 
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vår undersökning syftar till att intervjua idrottslärare med mycket respektive lite 

friluftslivsundervisning. Men det är ändå viktigt att analysera varför så många lärare valde att inte 

svara. Bell förklarar att ett stort bortfall kan innebära problem då de respondenter som inte svarat 

med största sannolikhet skiljer sig ifrån dem som svarat.91 De antaganden man kan göra utifrån Bell 

är att de idrottslärare som valde att inte svara förmodligen inte heller bedriver någon 

friluftslivsundervisning. Vilket i så fall skulle ge ännu större fog för vårt syfte med studien. En 

bidragande faktor till vårt bortfall tror vi kan ligga i de svårigheter vi hade med att komma i kontakt 

med idrottslärarna. De telefonnummer vi fick från skolans växel var till idrottslärarens arbetsrum 

där vi oftast inte fick något svar. Vad detta beror på kan vi endast spekulera kring, men vi tror att 

idrottsläraren kan vara svårare att nå under arbetstid än en ämneslärare då idrottsläraren bedriver 

sina lektioner både inomhus och utomhus vilket kan resultera i att han/hon blir mindre kontaktbar.           

 

Det första hindret vi stötte på var det stora bortfallet i enkätundersökningen. Frågorna vi ställde oss 

var direkt; Varför valde så få lärare att svara på enkäten? Kunde det varit på grund av för hög 

arbetsbörda under uppstarten av höstterminen? Är idrottslärare en svår population att få svar ifrån? 

Eller är friluftsundervisningen en känslig fråga för många lärare? Jämför vi Axelsson och Jonssons 

examensarbete som behandlar friluftsundervisningen där enkätstudier har gjorts på idrottslärare, ser 

vi att deras svarsfrekvens är något högre än i vår studie.92 Författarna använder sig även av liknade 

metod för insamlingen av enkäterna som i vår studie. Därför borde själva frågan inte vara en 

bidragande faktor till det höga bortfallet. Inte heller borde idrottslärare generellt sett vara en svårare 

målgrupp att få svar ifrån om man utgår ifrån Axelssons och Jonssons studie som i likhet med vår 

studie genomfördes på höstterminen. Därför tror vi att tidsbristen kan ha varit en bidragande faktor 

till det höga bortfallet. Vid höstterminen sker uppstarten av nya årskullar och mycket tid går 

förmodligen åt att få ihop organisationen. Även Axelsson och Jonsson nämner tidsbristen som en 

bidragande orsak.  Ett annat problem som vi fick förhålla oss till var att lärarnas svar på antal hel- 

och halvdagar friluftsliv skiljde sig mellan deras enkätsvar och intervjusvar. Vissa respondenter 

angav fler dagar i enkäten jämfört med intervjun. Och vissa respondenter svarade att de hade fler 

dagar under intervjun än vad de angav i enkäten. Vad detta beror på kan vi endast spekulera kring, 

men en orsak skulle kunna varit att respondenterna kanske svarar vad de tror vi författare vill höra. 

Vilket i så fall skulle påverkat vårt urval negativt, i form av att vi kom i kontakt med fel 

respondenter.  
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.  

4.3 Framtida forskning 

Friluftsliv är ett av få moment som tydligt står uttryckt i kurplanen för idrott och hälsa. Idag står det 

ingenting i kursplanerna om vilken sorts friluftsundervisning som ska bedrivas. I vår studie har det 

framkommit att friluftsliv undervisas på olika sätt, bland annat beroende på lärarens engagemang 

och attityd till friluftsliv. Det skulle vara intressant med mer forskning kring hur upplevelsebaserat 

friluftsliv och friluftsliv som påminner om vanliga idrottsaktiviteter påverkar eleverna. En 

experimentell studie skulle kunna utföras genom att man använder sig av två randomiserade 

elevgrupper, där den ena gruppen under en tid bedriver friluftsverksamhet med upplevelsebaserat 

friluftsliv och den andra gruppen bedriver friluftsliv med aktiviteten i fokus. Data som behandlar 

elevers upplevelser kan samlas in med hjälp av intervjuer och enkäter. Det skulle även vara 

intressant att göra samla in data med hjälp av stegräknare, för att på så vis se i vilken friluftsfor 

barnen rör på sig mest. Resultatet från denna typ av studie skulle kunna motivera ett förtydligande 

av friluftslivets innehåll i kursplanen. Syftet med en sådan förändring skulle förhoppningsvis 

förbättra friluftsundervisningen och göra den mer likvärdig i skolorna, oavsett idrottslärarens 

engagemang och attityd till friluftsliv.  
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5.1 Litteratursökning 

 
Frågeställningar:  

 Hur skiljer sig friluftsundervisningen åt på skolor med en stor respektive liten variation av 

friluftsaktiviteter? 

 Vilka var de avgörande faktorerna, enligt populationen, för att kunna bedriva friluftsliv inom 

ämnet idrott och hälsa? 

 Hur påverkas friluftsundervisningens innehåll av de intervjuade idrottslärarnas bakgrund 

och attityder till friluftsliv? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Friluftsliv, friluftsundervisning, friluftsdagar, utomhuspedagogik, friluftsliv i skolan, 
friluftsdagar i skolan, outdoor education, outdoor recreation, outdoor activities, Eric 
Backman, Svennings. 

 
Var har du sökt? 
Pubmed, google, sportdiscus 

 
 
Kommentarer 
Utifrån den forskning som vi hittat genom sökningar på google har vi studerat deras 
litteraturlistor för att hitta ytterligare relevanta undersökningar till våra frågeställningar. 
 
 
 
  
 
  



5. Bilagor 

5:1 Intervjuer 

 

 

Respondent 1 (R1) 

 
Bakgrund 

R1 är en kvinna kring 40 år som är uppväxt i en förort söder om Stockholm. R1 tog sin lärarexamen 

på Gymnastik och Idrottshögskolan 1987 och har varit verksam idrottslärare i 23 år. R1 ser sig själv 

som en "frilufsare", då hon gillar att vara ute i skog och natur. Under sin uppväxt spenderade hon 

mycket tid i Stockholms skärgård under sommaren och på vintern åkte hon skridskor och skidor. 

R1s definition på Friluftsliv är; "Kunskaper som gör att du kan vara, ta dig fram eller leva i skog 

och mark." 

 

Hur ser utförandet av friluftsliv på skolan? 

R1 planerar veckovis för kommande läsår, som är strukturerad efter riktlinjer från arbetslaget. 

Hennes förslag om hur friluftsdagar kan bedrivas diskuteras i arbetslaget, där fördelning av 

uppgifter och finplanering sker. Alla i arbetslaget är mer eller mindre delaktiga under 

friluftsdagarna, där personalens olika kunskaper utnyttjas. De flesta friluftsdagarna bedrivs i en 

skog precis vid skolan. De tar en minut för eleverna att vara i skogsmark, för att komma till sjö och 

badstrand krävs en promenad på 10-15 minuter för eleverna. R1 räknar med 8 heldagar varje läsår 

för årskurs 4-6, där aktiviteterna består av vandring, snölek, skridskoåkning, orientering, cykling, 

kajakpaddling och övernattning i kanotbivack. Övernattningen sker i årskurs 6 som avslutning, där 

eleverna veckan innan under lektionstid har fått träna på bygga läger, lagat mat i stormkök och 

studera allemansrätten. R1 strävar efter att eleverna ska få goda positiva upplevelser av friluftsliv. 

Då hon menar att detta är en förutsättning för att eleverna själva ska vilja ta sig ut i naturen på egen 

hand.  

  

"Mitt uppdrag är att få ut eleverna och få dem att uppleva hur häftigt det kan vara i naturen, ger dem 

möjligheter att göra vad som helst ute. Visa dem massa saker för att få upp intresset. Lära eleverna 

olika saker så de inte blir begränsade, ex åka skridskor, simma. Ge dem förutsättningar för att 

utnyttja naturen som tillgång. T.ex. ge dem friluftsteknik  genom att slå upp tält genom 

problemlösning där eleverna måste samarbeta. Pratar allemansrätt om skyldigheter och 

möjligheter."   



 

Finns det någon ämnesintegrering på skolan? 

R1 berättar att ämnesintegreringen sker under temadagar där lärare planerar tillsammans hur det 

rent organisatorisk skall bedriva utomhuspedagogik. Frågor som exempelvis; Vem ansvarar för 

vilka elever? Kan struktureras genom att R1 kan ta hand om eleverna i årskurs ett-tre, medan 

matematikläraren ansvarar för årskurs fyra-sex.    

 

Vilka möjligheter finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

R1 pekar på många olika framgångsfaktorer: eget intresse, bra miljö, god ekonomi och att 

ledningen är idrotts- och friluftsmänniskor som värnar om idrotten. R1 poängterar innebörden av ett 

eget engagemang, hon jobbar själv 50-60 timmar om veckan, men tycker fortfarande att det är roligt 

och att det smittar av sig. Under sina 23 år som idrottslärare har R1 samlat på sig stormkök, 

regnställ, liggunderlag, ryggsäckar etcetera. För varje år har hon köpt in mer och mer 

friluftsutrustning för att bygga upp ett förråd. Externa kostnader som hyra av kanoter och släpvagn 

har hon kommit runt genom att bygga ett nätverk av människor kring sig som hjälper henne med 

detta.  Istället för att alltid köpa nytt material har R1 frågat om föräldrar vill skänka sina gamla 

skridskor, skidor, cyklar etcetera. Hon sammanfattar det hela med att ”Man måste hamstra på sig, 

nu har jag 35 par skridskor för utlåning!”.  

R1 anser att ytterligare faktorer till att hon kan bedriva friluftsliv är att lärarna inte är ämnesbundna 

och att det är en liten skola, vilket gör att personalen är flexibel. "Vi är inte fyrkantiga på vår skola." 

 

Vilka hinder finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

R1 tycker att det egentligen inte finns några hinder på sin skola, men hon påpekar att det krävs tid 

och prioritering. "Finns ett hårt slit och engagemang, kommer man vart man vill." Skulle R1 ge råd 

till lärare på innerstadsskolor så är det först och främst att se till så att ledningen blir flexibel. Även 

om övriga lärare känner sig överbelastade måste de; "Se till att alla är allas barn och alla ämnen är 

lika viktiga, då blir lokaliseringen inte ett hinder" (lokalisering: geografiskt läge, egen anm.) 

 

Tolkning av kursplanens innehåll av friluftsliv 

R1 har en god inställning till den nya kursplanen Lgr 11. Hon tycker att den är lik Lpo94 men ser en 

positiv förändring i innehållet då hon nu kan motivera barnen, föräldrarna och ledningen att få 

komma ut i naturen med eleverna mer, genom att hänvisa till den nya kursplanens innehåll. R1 

tycker att hon nu kan bedriva fler friluftsdagar, vilket hon tycker är jättekul. 

 



Respondent 2 (R2) 

 

Bakgrund 

R2 är en kvinna kring 50 år som vuxit upp och utfört sin lärarutbildning i en storstad utomlands. 

Hon tog sin examen som grundskolelärare 1988. R2 började sitt arbete som lärare i Sverige 1991, 

dessförinnan arbetade hon under ett år som idrottslärare i sitt hemland. Nuvarande bostads ort är en 

närförort söder om Stockholm med närhet till många naturområden. På grund av att friluftsliv inte 

existerar på samma sätt i hennes hemland, har R2 fått komplettera sin friluftslivsundervisning här i 

Sverige. Detta har även lett till att hennes tidigare erfarenheter av friluftsliv är små men ändå 

värdesätter hon vistelse i skogsmiljöer. R2s definition av friluftsliv är att få vistas i skogen och ha 

de egenskaper som krävs för att leva där.  

 

Hur ser utförandet av friluftsliv ut på skolan? 

R2 anser att dagens barn är ute för lite och behöver lära sig mer om allemansrätten, så att de inte 

förstör sådant som växer i naturen. Hon menar att skolan har en viktig roll, då den kan erbjuda 

barnen upplevelser utomhus, så att de på egen hand börjar leka mer utomhus.  

R2 anser att de har för lite friluftsliv i skolan men det är något de vill förändra. Under hösten och 

våren försöker de vara ute så mycket som möjligt men oftast bedrivs lekar som lika gärna kunde 

bedrivas inomhus. Olika friluftsaktivteter som utförs på skolan är skridskor, orientering, en tur för 

årskurs sex med vandring och övernattning i skogsmiljö i tält, isvett, livräddning i vatten i årskurs 

sex och utbildning i HLR. De har även en lekdag ute i naturen.   

Skridskodagarna sker ofta spontant. De två idrottslärarna på skolan sätter sig ner och går igenom 

sina scheman, för att se när det passar. Därefter kontaktas de andra lärarna, där de tillfrågas om de 

har möjlighet att följa med. De har cirka två till tre halvdagar skridskoåkning per läsår. Det händer 

även att övriga lärare använder sin tid till att ge sig iväg och åka skridskor, vilket sker utan 

idrottslärarnas medverkan. 

Under en – två idrottslektioner får eleverna träna på hjärt- och lungräddning (HLR) på dockor. Nu 

för tiden krävs det mer tid till detta moment, då det endast är idrottslärarna som har utbildning i 

HLR. Tidigare var det fler personal på skolan som hade denna utbildning. HLR-utbildningen har 

pågått i tio års tid och är en satsning från kommunens sida och innebär att alla skolor i kommunen 

ska utföra utbildningen. 

R2 anser att skolan satsar mycket på orientering . Varje år har de en orienteringsdag som planeras 

av idrottslärarna. Under utförandet av dessa dagar deltar alla lärarna på skolan. Eleverna orienterar 

under sex idrottslektioner innan orienteringsdagen. Genom idrottslyftet kommer även representanter 

från olika orienteringsklubbar och besöker skolan.     



En ny satsning från skolans sida är en två dagars vandring som eleverna i sexan får vara med om, 

där de får övernatta i tält och lära sig leva i naturen.  Respondenten själv har inte medverkat under 

denna tur och kan inte berätta särskilt mycket om planeringen inför turen. Planeringen har utförts i 

samverkan mellan den andra idrottsläraren på skolan och en idrottslärare på en skola intill, de två 

skolorna tillhör samma enhet. Under turen deltog även andra lärare samt fritidspersonal.  

Eleverna får läsa ett häfte om isvett innan de ska utföra praktiska övningar inom området. 

Utförandet sker på is, inte i isvak. Eleverna får ”rädda” varandra med ”förlängd arm” och med hjälp 

av isdubbar. 

 

Finns det någon ämnesintegrering på skolan? 

Den andra idrottsläraren på skolan utbildar sig i utomhuspedagogik. För tillfället har han en lektion 

i veckan med eleverna där han undervisar i olika ämnen utomhus. Meningen är att han sedan ska 

utbilda de andra lärarna på skolan, vilket kommer medföra att de ska kunna bedriva flera av sina 

lektioner i utomhusmiljö.  

 

Vilka möjligheter finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

R2 anser att de har goda förutsättningar att bedriva friluftsundervisning i området, då skolan ligger 

nära flera skogsområden och sjöar.  Vid orienteringsdagar promenerar de tillsammans med eleverna 

till ett bad och strandområde, som ligger ungefär 30 minuter från skolan 

R2 berättar att nästan all annan personal på skolan är villiga att ställa upp under friluftsdagar. Under 

exempelvis turen med övernattning deltog både fritidspersonal och andra lärare på skolan. R2 

berättar att övriga lärare vill ställa upp trots att tid är en stor bristvara men att det skulle underlätta 

om alla jobbade vanlig kontorstid, 8 – 16.  

Idrottslärarna från olika skolor i området träffas ibland, där de delar med sig av sina erfarenheter i 

bland annat friluftsundervisning. Den skola som R2 jobbar på och en närliggande skola tillhör 

samma enhet, vilket för dem innebär att idrottslärarna på de bägge skolorna samarbetar på olika 

sätt. Bland annat då eleverna åker och badar eller har livräddning i vatten sker undervisningen 

tillsammans med idrottsläraren från den andra skolan.  

Det är även idrottsläraren på den andra skolan i enheten som inspirerat R2 och hennes skola till att 

bedriva mer friluftsliv. Under turen med övernattning följde grannskolans lärare med, då han utfört 

denna tur under många år på sin skola.  

Ledningen på R2s skola är positivt inställd till friluftsundervisningen och turen med övernattning är 

något de satsar på. Turen ska vara något att se fram emot för de yngre eleverna. Ledningen hoppas 

att denna satsning ska innebära att fler elever söker sig till skolan och att färre väljer att lämna den.    



 

Vad gäller ekonomi, anser R2 att friluftsliv inte behöver kosta särskilt mycket. Då det dyker upp 

kostnader, som under turen, skjuter ledningen till pengar. Till idrotten har de en budget på 10000 kr 

och skolan har 260 elever. R2 säger att det är sällan som lednigen säger nej till förslag från 

idrottslärarna. 

  

Vilka hinder finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

På en skala från ett till tio, anser R2 att skolan befinner sig på fem, vad gäller friluftsundervisningen 

i skolan. Hon menar att hon skulle behöva mer utbildning för mer friluftsliv men att det i grund och 

botten bara handlar om att bestämma sig för att utöka friluftsundervisningen. Vidare berättar R2 att 

friluftsliv inte är hennes starkaste område och att man föredrar att undervisa inom sådana områden 

som man känner sig trygg i.  

 

Ytterligare ett hinder som R2 tar upp är föräldrar. Exempelvis vid undervisningen i isvett, är det 

flera föräldrar som inte vill att deras barn ska gå ut på isen. Konsekvensen blir att dessa elever får 

stå vid sidan om och missar viktig kunskapsinlärning. 

Trots att övriga lärare på skolan har en stor vilja att delta under friluftsdagar och ofta kommer med 

egna bra idéer, är det ändå många som drar sig ur när det väl kommer till kritan. Anledningen till 

det är att få lärare vill använda sin egen tid till andras ämnen, vilket i sin tur beror på att de har 

mycket administrativt arbete. Personalstyrkan är många gånger för liten för utomhusaktiviteter. R2 

menar att inomhus går det an att undervisa 50 elever själv, men utomhus är det betydligt svårare. 

 

Tolkning av kursplanens innehåll av friluftsliv 

R2s första tanke när hon studerade friluftsliv i den nya kursplanen för idrott och hälsa var, ”räcker 

fotboll utomhus”? Med det menar R2 att alla kan tolka kursplanen på sitt sätt och det tycker hon gör 

det svårt. R2 vill att aktiviteterna inom friluftslivet ska uttryckas mer konkret än vad de gör. 

 

R2s tolkning av friluftslivet i den nya kursplanen innebär att eleverna ska få vara ute i naturen, och 

att det inte räcker med att spela fotboll eller liknande på fotbollsplanen. R2 menar också att det 

kommer bli svårt att hinna med kursmålen för friluftsliv, då hon utgår ifrån sin egen tolkning. 

Samtidigt menar andra lärare på skolan att det räcker om hon till exempel åker skridskor någon 

gång per år, för att uppnå målen för friluftsliv. R2 poängterar att detta inte är hennes tolkning av 

kursplanen. Ännu svårare tror R2 att det kommer bli för innerstadsskolorna att uppnå kursmålen för 

friluftsliv. 



Respondent 3 (R3) 

 

Bakgrund 

R3 är en man kring 50 år som växte upp i en förort i Stockholm med närhet till skog och natur. 

Under sin uppväxt var han ofta i skogen med sin familj och plockade svamp och bär. Även fiske var 

ett stort intresse. R3 tog sin examen som fritidspedagog på lärarhögskolan i Stockholm år 1984, han 

har jobbat som lärare i idrott och hälsa sedan 1998. R3 är även IT-lärare på sin nuvarande skola.  

R3:s egna definition av begreppet friluftsliv är att vara ute i naturen där man får uppleva lugnet, 

tystnaden och ljuden. 

 

Hur ser utförandet av friluftsliv ut på skolan? 

Samtliga elever i årskurs 6 har vandring med övernattning två gånger per läsår. Den första turen 

sker på höstterminen där man övernattar på vandrarhem, eleverna går hela vägen till området från 

skolan vilket är en vandring på cirka 90 minuter. Under hela turen följer skolans NO-lärare med där 

hon integrerar sitt ämne. Maten får eleverna med sig från husmor. R3 menar att syftet med första 

turen är att eleverna skall få prova på att övernatta i skogen fast i ett hus. Under andra turen under 

vårterminen delas eleverna in i tältlag där de själva får planera maten. Eleverna börjar med att åka 

buss ut till ett okänt naturområde där de bland annat får slå upp sitt tält, bada och laga sin mat i 

stormkök. På morgonen får de vandra tillbaka till skolan vilket tar ungefär 2 timmar. Syftet med 

den andra turen är att eleverna ska få prova på att sova i tält och uppleva friluftsliv på ”riktigt”. 

Utöver de två turerna lägger R3 mycket tid på orientering vilket han anser vara viktigt. R3 är själv 

med i en orienteringsklubb och gör egna kartor. Varje år är alla elever med på en orienteringsdag 

där de promenerar till ett känt naturområde där de har orientering och andra fysiska aktiviteter. Vid 

dagens slut promenerar eleverna tillbaka till skolan vilket tar cirka 45 minuter. Under vinterhalvåret 

åker alla elever i årskurs 4-6 till Romme och åker skidor vilket skolan betalar. Ungefär två timmar 

per läsår är eleverna ute och åker skridskor, och när isen lägger sig på fotbollsplanen vid skolan har 

R3 lektioner kring is-kunskap och isvett. I närheten av skolan finns även en simhall där R3 har prov 

i livräddning.     

 

Finns det någon ämnesintegrering på skolan? 

Hemkunskapsläraren som även är husmor på skolan utbildar eleverna i hantering av stormkök under 

sina lektioner i ett närliggande skogsområde. Detta har R3 stor nytta av då han under sina två turer 

med årskurs 6 vet att eleverna kan hantera stormköken som de använder. NO-läraren som följer 

med under den första turen integrerar sitt ämne under promenaderna till och från naturområdet. R3 

har även fått hjälp av syslöjdsläraren som följt med som resurs. Då både R3 och syslöjdsläraren har 



hand om alla elever på skolan till skillnad från klasslärarna (som har hand om sin klass) har turerna 

bidragit till att de fått bättre kontakt med eleverna. Under R3s IT-lektioner har han integrerat 

mycket av den teorin i ämnet idrott och hälsa så att han får mer tid till aktivitet på 

idrottslektionerna. Teorilektionerna innehöll bland annat, allemansrätt, bad- och isvett samt HLR.       

 

Vilka möjligheter finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

R3 nämner skolans läge där närheten till skogsmiljö underlättar, samt den engagerade 

personalen/ledningen som de viktigaste faktorerna för att han skall kunna bedriva friluftsliv. R3 

känner att skoledningen satsar på friluftsliv och stöttar honom i hans ämne. Sedan 10 år tillbaka har 

R3 haft 10000 kr som är öronmärkta till friluftsundervisningen. När R3 är ute på sina två turer får 

han även 18 timmar kompledigt. Detta har även blivit en morot för övrig personal att vilja följa med 

årskurs 6 som resurs under turerna. R3 nämner också sin anställning som IT-lärare som en 

bidragande faktor, då han kunnat utbilda eleverna under IT-lektionerna i exempelvis allemansrätt 

och HLR.       

 

Vilka hinder finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

Innan R3 hade fått igenom sina två turer med årskurs 6 märkte han ett motstånd från vissa lärare i 

arbetslaget som ansåg att friluftslivsundervisning tog tid från deras ämnen. Detta motstånd finns 

idag inte längre kvar då R3 anser att alla lärare är införstådda i friluftsundervisningens betydelse för 

eleverna.     

Tolkning av kursplanens innehåll av friluftsliv 

R3 tolkar kursplanen som alldeles för ”luddig” vilket han tror kan leda till att oengagerade lärare 

väljer den enkla vägen ut genom att exempelvis välja att innefatta en skridskolektion som täckande 

aktivitet för all friluftsundervisning. R3 vill se att kursplanen blir mer konkret med tydligare 

direktiv om vad friluftsundervisningen skall innehålla. Han förstå dock syftet med den godtyckliga 

kursplanen då exempelvis innerstadsskolor inte har samma förutsättningar rent geografiskt som R3s 

skola. 

 

Respondent 4 (R4) 

 

Bakgrund 

R4 är en man kring 30 år som är uppväxt samt bor i Stockholms innerstad. R4 tog sin lärarexamen 

2008 i matematik samt i idrott och hälsa. Han arbetar på sin nuvarande skola som idrottslärare. 

Under sin uppväxt var hans familj väldigt fysiskt aktiv, under vinterhalvåret fick han uppleva att 



åka längdskidor i Liljanskogen samt fjällvandra mellan fjällstationer. På sommaren var hans familj 

ute på Värmdö på sitt landställe där de vandrade i naturen. När R4 blev äldre minskade intresset för 

friluftsliv då andra intressen kring träning tog större fokus samt att skidspåren i skogen blev färre. 

R4 egna definition på friluftsliv är aktiviteter utomhus i natur och skogsmark, där aktiviteten inte är 

tävlingsbaserad. Människan tar del av vad naturen har att tillgå där tillexempel friluftsliv kan ses 

som träning med naturen som verktyg.       

 

Hur ser utförandet av friluftsliv ut på skolan? 

Varannan tisdag sitter R4 med sin kollega och planerar och sätter upp mål för ämnet idrott och 

hälsa. Planeringen lyfts sedan upp till ledningen. När de har planerat friluftsliv har R4 oftast fått 

backa då ledningen anser att friluftsutrustning är för dyrt. Den friluftsundervisning som bedrivs för 

årskurs 4-6 är enligt R4 en orienteringsdag, simkunskap, en skridskodag på spolad bana, en 

joggardag i skogsmiljö som ligger i anslutning till skolan samt teoretisk genomgång av 

allemansrätten. R4 har även en äventyrsvecka där samtliga årskursers lektioner i idrott och hälsa går 

ut i skogen och kokar enbarrste, gör upp eld samt sätter upp ett tält.  

 

Finns det någon ämnesintegrering på skolan? 

Ingen integrering existerar, de övriga lärarna är endast delaktiga när det är idrottsdagar på en 

idrottsplats där ämneslärarna ansvarar för elevernas närvaro.   

 

Vilka möjligheter finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

R4 berättar att möjligheterna är begränsade, men han betonar att kunskapen hos honom och hans 

kollega att bedriva friluftsliv finns.  R4 förklarar vidare att hans utrustning av tillexempel stormkök 

är en viktig faktor för att kunna bedriva friluftsliv.     

 

Vilka hinder finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

R4 tycker att friluftsundervisningen är svårt, detta menar han beror på flera olika faktorer. 

Friluftsutrustning är dyrt vilket enligt R4 medför att det blir svårt att få resurser från ledningen.  R4 

hade gett förslag om att anordna en övernattning i skogen, men detta avslogs då eleverna inte kunde 

hållas utanför schemalagd tid enligt ledningen. R4 upplever även att han har svårt att motivera 

andra ämneslärare att vara delaktiga under friluftsundervisningen. R4 får oftast höra att ”Det där är 

inte vår uppgift” från lärarna. R4 förklarar det som att; 

 ”Alla lärare är inne på sin egen motorväg, men om alla jobbade tillsammans skulle vi haft hur 

mycket tid som helst”. 

 



Tolkning av kursplanens innehåll av friluftsliv 

R4 anser att kursplanens innehåll av friluftsliv är väldigt tolkningsbar. Han skulle vilja haft 

tydligare direktiv om vilka färdigheter som eleven skall ha uppnått i friluftsliv. R4 hade gärna sett 

ett liknande struktur som finns i målen för simkunskap. R4 förklarar det som att; ” Likadant som 

simvana ska eleverna få friluftsvana.” Han anser dock att det centrala innehållet skall vara att man 

som idrottslärare ska bevara den svenska traditionen av att vistas i naturen, där lek och idrott skall 

kunna bedrivas i skogen på samma sätt som på en idrottsplats.    

 

Respondent 5 (R5) 

 

Bakgrund 

R5 är en man kring 60 år som är anställd på en innerstadsskola i Stockholm, han tog sin examen 

som fritidspedagog på 1970-talet och har sedan dess jobbat som lärare. R5 växte upp i en förort 

väster om Stockholm med närhet till många naturområden. Idag bor han i Stockholms innerstad. 

Under barndomen tältade R5 en del med sin familj vilket han inte fick goda erfarenheter ifrån, han 

uttrycker det själv som att; ” Jag tyckte det var rätt tråkigt att tälta vilket inte gjorde mig sugen på 

friluftsliv, svarare tvärtom.” Skulle R5 definiera friluftsliv skulle det vara att vara ute i skog och 

mark, fika med termos och mys. Alpin skidåkning vill R5 inte definiera som friluftsliv.      

 

Hur ser utförandet av friluftsliv ut på skolan? 

Under vinterhalvåret åker 200 av skolans 600 elever till Romme där skolan bjuder på liftkort och 

bussresan. R5 hart även en första hjälpendag där man har teorilektioner i HLR samt praktisk prov 

på HLR-dockor, och livräddar varandra i en simhall. Eleverna får även åka skridskor någon gång 

per år på en spolad bana i nära anslutning till skolan. Under sommarhalvåret är det främst 

orientering som R5 tycker kan definieras som friluftsliv. Dock anser han att även orientering är 

svårdefinierat då en viss tidsaspekt är nödvändig för att barnen skall komma tillbaka i tid. 

 

Finns det någon ämnesintegrering på skolan? 

R5 har i dagsläget ingen integrering med andra lärare, han vet dock att hans kollega som också 

undervisar i ämnet idrott och hälsa har varit utomhus med skolans NO-lärare under sina lektioner. 

Detta sker dock endast sporadiskt och inget han har någon medverkan i.           

 

Vilka möjligheter finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

R5 anser att skolan har en god ekonomi, där möjligheten till inköp av exempelvis friluftsutrustning 

finns. En uppsättning stormkök finns men har inte använts. Han vet att andra ämneslärare är ute i 



skogen och undervisar vilket tyder på att intresse och möjligheter till ämnesintegrering finns. R5 har 

även en bra kontakt med ledningen vilket gör att han har relativt fria händer att bedriva ett mer 

kvalitativt friluftsliv. R5 nämner exempelvis en heldag ute i naturen med stationer där eleverna 

skulle kunna lära sig att laga mat, sätta upp vindskydd etcetera, denna heldag vet R5 att det finns tid 

för att bedriva. Han har diskuterat detta med sina kollegor och ledningen men det har hittills inte 

genomförts.      

 

Vilka hinder finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

R5 betonar det bristande engagemanget som det största hindret för att bedriva friluftsliv på hans 

skola. Han beskriver att: ”Vi alla brinner halvmycket, och det skulle krävas att någon hade större 

engagemang eller att vi brann ihop för att det skulle fungera” R5 påpekar det faktum att det inte 

krävs mycket för att ta det sista steget, tiden och ekonomin finns förklarar han. R5 lyfter också fram 

det geografiska läget som en bidragande faktor till bristen på friluftsliv, konkurrensen om plats på 

de få naturytor som finns i närområdet gör det svårt.     

 

Tolkning av kursplanens innehåll av friluftsliv 

R5 tycker att momenten friluftsliv och dans tar för stor plats i kursplanen. Detta på grund av att han 

känner att många av eleverna som är duktiga i exempelvis bollspel blir understimulerade. Han 

resonerar som så att han som lärare inte alltid ”får till det”. R5 undrar varför friluftsliv har fått så 

stor plats i kursplanen och varför det blivit så teoretiskt inriktat. Samtidigt tycker han att det finns 

något sunt med kursplanen då fokuset nu ligger på hälsa, att eleverna skall hittar någon aktivitet 

som de vill fortsätta med i framtiden. Den största svårigheten i kursplanen anser R5 är 

bedömningen av momentet friluftsliv. R5 undrar över; ”Vad är det egentligen som skall betygsättas, 

goretexställ? Detta blir ju såklart orättvist då alla elever har olika förutsättningar hemifrån.”   

 

Respondent 6 (R6) 

Bakgrund 

R6 är en man kring 30 år som är uppvuxen i en förort söder om Stockholm med närhet till mycket 

skog och naturmiljö. Under sin barndom åkte han mycket längdskidor. Varje år åkte han upp till 

fjällen med sin familj. Han tillbringade även mycket tid på sitt landställe ute i skärgården, där han 

ofta promenerade i skogen och plockade svamp.  R6 tog sin lärarexamen som grundskolelärare med 

inriktning på idrott år 2008. R6 definierar all slags rörelse i naturen som friluftsliv. 

 

 



Hur ser utförandet av friluftsliv ut på skolan? 

Varje månad har de en idrottsdag, varav tre-fyra är dagar med olika friluftsaktiviteter. Under dessa 

dagar åker de skridskor, har lekdagar i ute i naturen och orienterar. Nästa idrottsdag ska de åka till 

Hellasgården och titta på skogen som brann för cirka ett decennium sedan, vilket de pratat om då de 

haft teori i allemansrätt. Årskurs fyra – sex skriver även prov på allemansrätten. De har även haft en 

heldags vandring i skogen där de hade en tipsrunda om allemansrätten. Efter vandringen hade 

eleverna fri lek i naturen, vilket R6 anser viktigt inom friluftslivet i skolan. 

Utöver heldagarna orienterar de fem–sex idrottslektioner. Under några av idrottslektionerna 

använder R6 20 min till olika teoretiska genomgångar, bland annat då de pratar om allemansrätten. 

R6 planerar även att åka skridskor och undervisa i isvett under sina idrottslektioner. Han tror att 

ungefär nio-tio lektioner kommer gå åt till friluftsliv utöver de inplanerade heldagarna. 

För friluftsdagar föredrar R6 ett naturområde i utkanten av Stockholm. Dit tar det ungefär 50 min 

med kollektivtrafiken. Då han bedriver friluftsliv under sina idrottslektioner går han antingen till ett 

litet skogsområde i närheten eller till sjön som ligger på 10 minuters promenadavstånd från skolan. 

 

Finns det någon ämnesintegrering på skolan? 

Det finns ingen ämnesintegrering på skolan. Oftast planerar R6 själv men vid exempelvis förra 

friluftsdagen utfördes planeringen med två andra lärare på skolan, en för årskurs ett – tre och en för 

årskurs fyra – sex. Han anser även att han får hjälp från de andra lärarna om han ber om den. 

 

Vilka möjligheter finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

På en skala från ett till tio anser R6 att de befinner sig på en tia vad gäller friluftsliv. Han jämför 

med skolan han jobbade på tidigare, där han upplevde att han inte hade samma stöd från den övriga 

personalen på skolan. På hans nuvarande arbetsplats har alla stort fokus på idrotten och R6 upplever 

att ledning och andra lärare ställer upp när det behövs. Han säger att det är sällan man får nej från 

ledningen, om det inte handlar om för stora utgifter.  

R6 tror att det finns möjlighet att motivera inköp genom att hänvisa till kursplanen i idrott och hälsa, där 

det står att elever får prova på kulturella aktiviteter. Han menar att sådana aktiviteter är till exempel 

längdskidor och skridskor.  

R6 tror att ett annat sätt att komma runt kostnader skulle kunna vara att kontakta stora skidorter för att få 

ned priset, då R6 tror att detta skulle leda till att fler då kommer att åker skidor i framtiden. 

R6 har även planer på att försöka låna eller hyra långfärdsskridskor, så att hans elever ska få prova 

på den aktiviteten. 

 



Vilka hinder finns för att bedriva friluftsliv på skolan? 

Friluftsmaterial är en bristvara på skolan och om inköpen blir för dyra, tror R6 att ledningen skulle 

backa. Han menar att materialet som behövs för friluftsliv är dyrt. Till exempel skulle R6 vilja ha en 

klassuppsättning med långfärdsskridskor men han tror inte att han skulle få göra ett så stort inköp. 

Och han menar också att det är ett problem att man inte får be föräldrar om bidrag till diverse 

aktiviteter. 

Ett annat problem som R6 tar upp är bristen på tid. Han menar att en idrottstimme inte räcker till 

den friluftsverksamhet han vill bedriva. Även om de andra lärarna är positivt inställda till idrott och 

gärna hjälper till på de schemalagda idrottsdagarna, ställer de inte upp om de måste delta på något 

utanför deras normala arbetstid. R6 skulle vilja ha fler idrottstimmar för att bedriva ett ordentligt 

friluftsliv. 

 

Tolkning av kursplanens innehåll av friluftsliv 

R6 tycker att den senaste läroplanen är bra och väldigt tydlig med vad som ska bedrivas, även inom 

friluftsliv. Han säger att det står tydligt och klart att eleverna ska vara ute i naturen, och att det 

därför blivit lättare att motivera för elever och föräldrar varför de sådana aktiviteter ska bedrivas på 

idrotten. R6 tycker även att betygskriterierna blivit tydligare.  

Däremot tycker han att det tydligare skulle kunna framgå vad som ska göras inom friluftsliv i 

skolan, vilket skulle kunna medföra att det blir lättare att motivera olika inköp. 

 

 


