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Sammanfattning
Syfte och frågeställningar.
I den nya läroplanen Lgr 11 har friluftslivet fått en ökad betydelse eftersom att friluftsliv blivit
tilldelad en egen rubrik och för att utomhusmiljön betonas allt mer.
Syftet med denna studie var därför att ta reda på hur fem utvalda idrott och hälsalärare nu
upplever möjligheter eller begränsningar med att realisera friluftslivsundervisningen. Dessa
frågeställningar tog jag till hjälp: Hur ser lärarna på den gamla och nya kursplanen gällande
friluftsliv? Hur bedriver lärarna undervisning enligt den nya kursplanen gällande friluftsliv?
Finns det några avgörande möjligheter eller begränsningar som påverkar den nya
friluftsundervisningen?

Metod
Lärare inom idrott och hälsa kontaktades och kvalitativa intervjuer genomfördes med
respektive lärare för att få en mer djupgående inblick kring hur de tänker runt den nya
friluftsundervisningen och friluftslivets nya position. Lärarna valdes av bekvämlighetsskäl då
jag fick kontakt med majoriteten av dem via studiekamrater.

Resultat
Resultaten visar att den nya läroplanen, Lgr 11 är mycket mer tydlig när det gäller friluftsliv,
där framförallt progressionen framhävs som en förbättring.
Faktorer som tid, ekonomi, skolans läge, elevers och lärares inställning och samarbete på
skolan krävs för att det ska underlätta skolans friluftsundervisning, vilket är samma faktorer
som tidigare forskning anger. Nya faktorer som framkommer är att elevers och andra lärares
inställning till att vara ute måste förbättras eftersom att den nya kursplanen betonar
utomhusmiljön i större utsträckning.

Slutsats
Slusatsen som kan dras är att det är svårt realisera friluftslivsundervisningen i den nya
läroplanen, Lgr 11 i nuläget. Lärarna upplever att implementeringsarbetet kring den nya
kursplanen har varit bristfällig och att den nya friluftsundervisningen därför skjuts på
framtiden.
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1 Inledning
Eftersom att jag ska bli lärare i ämnet idrott och hälsa i grundskolan har det fallit sig naturligt
att studera kursplanen för detta ämne. I Sverige finns det en samlad läroplan för skolformerna
som innehåller skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för
utbildningen samt kursplaner för varje ämne som kompletteras med kunskapskrav (Skolverket
2011 s. 3). Under min tid som studerande har jag också varit med om ett läroplansskifte från
Lpo 94 till Lgr 11, vilket har lett till ytterligare funderingar i hur läroplaner och kursplaner
förändras med tiden. Under utbildningen harr jag fått en övergripande inblick i olika
aktiviteter som hör ämnet till. Inom friluftsliv har vi fått vara med om allt ifrån att vandra i
skogen, paddla kajak och åka skridskor samt en massa andra utomhusaktiviter förknippade
med friluftsliv. Just begreppet friluftsliv har tagits upp som en central del av kursplanen i
idrott och hälsa, både i den gamla läroplanen från 1994, Lpo 94, samt i den nya läroplanen
från 2011, Lgr 11. I Lpo 94 är friluftsliv ett av de få moment som tas upp både i målen och
betygskriterierna i kursplanen (Backman E., 2004 s. 175). Från den 1 juli 2011 började den
nya läroplanen gälla och där har friluftsliv blivit tillägnad en av huvudrubrikerna. I och med
den nya läroplanen så har varje ämne även fått kommentarer till den nya kursplanen. Nu
betonas alltmer de möjligheter som utomhusmiljön kan ge ytterligare vilket visar på att
friluftsundervisningen har fått ett större utrymme (Kommentarmaterial till idrott och hälsa.,
2011 s. 9). Jag har själv alltid intresserat mig för friluftsliv och detta väcktes ytterligare när
diskussioner om hur vi själva i vår undervisning kan bedriva friluftsliv. Hur detta görs på
olika skolor är mycket olika och därför vore det intressant att göra en studie på hur lärare
tänker kring undervisning i friluftsliv, speciellt med tanke på friluftslivets högre position i nya
kursplanen. Trots att begreppet friluftsliv har tagits upp i gamla kursplaner för idrott och hälsa
ägnas det inte lika stor del i praktiken (Lundwall, S., Mechbach, J. & Thedin Jakobsson, B.,
2002 s. 19).

Under min studietid har jag i enlighet med tidigare forskning sett att det bedrivs lite friluftsliv
i skolorna i förhållande till kursplanen och andra aktiviteter. Förändringarna enligt kursplanen
i idrott och hälsa lägger mer tonvikt på friluftsliv. Hur ställer sig då lärare till detta och hur
kommer de att jobba med friluftsliv så att alla elever når upp till kunskapskraven enligt
nugällande kursplan och vilka faktorer kan tänkas påverka detta?
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2 Bakgrund
2.1 Begreppet ”Friluftsliv”
Beroende på vilken verksamhet man talar om och vem man frågar verkar det finnas olika
definitioner av vad begreppet friluftsliv är (Backman, E., 2004 s. 175). I en statlig
idrottsutredning från 1969 fick friluftsliv och idrott samma defintion:

...fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå
tävlingsresutat (Lindroth, J & Blom, K-A., 1995 s. 11)

Friluftsrörelsen ville dock att friluftsliv och idrott skulle skiljas åt i sina definitioner. Enligt
Backman, E (2003) är det också denna diskussion som har vållat störst uppmärksamhet när
det gäller friluftsbegreppet (s. 12). Att uppnå tävlingsresutat i en definition av friluftsliv
motsatte sig nämligen Friluftsrörelsen, men att skilja dessa åt var inte heller helt lätt om man
tittar på Idrottsrörelsens definition av sitt område (Backman, E., 2004 s. 176):

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra
(Riksidrottsförbundet., 1995 s. 4)

Enligt Backman, E (2004) lämnar denna definition tolkningsfrågor angående t.ex. att den
faktiskt också skulle kunna inrymma friluftsliv beroende på vad man menar med ordet
”prestera mera” och hur detta kan speglas i begreppet friluftsliv (s. 176). På senare tid vill
man dock poängtera att friluftsliv handlar om att det inte finns något krav på att prestera eller
delta i tävling. (Backman E., 2004 s. 175). En grupp inom Kulturdepartementet som kallas
för ”Friluftsgruppen” har tagit fram en definition av begreppet friluftsliv och som idag anses
vara den officiella svenska definitionen. Definitionen lyder:
Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling (Regeringskansliet 1999., s 15)

Engström, L-M och Redelius, K (2002) vill också belysa detta om friluftsliv:

I denna upplevelseinriktade idrottspraktik är inte fokus riktat mot kroppens
prestanda eller mot själva utförandet utan det centrala är att verksamheten sker
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i naturlig miljö; i skog och mark, på sjön, på naturis, i fjällmiljö etc. Avsikten är
att utövarna ska observera naturens skiftningar samt väder- och
vindförhållanden och samtidigt sätta värde på att få vistas utomhus och
uppskatta de skönhetsvärden som är förbundna med natur och djurliv (s. 278-

279).

Den skillnad som finns mellan idrott och friluftsliv kanske måste läggas i utövarens
definition. Om något är friluftsliv eller idrott kan tyckas vara lätt att avgöra beroende på
namnet av aktiviteten. Men utövaren kan ju ha olika motiv för sin aktivitet. Backman, E
(2004) ger ett exempel på vad som menas med motiv för sin aktivitet genom att t.ex. välja
cykling som sysselsättning:

Att säga att man sysslar med cykling kan ju betyda att man cyklar längs trafikerad landsväg
för att träna sin kondition inför Vätternrundan, men det kan också betyda att man tar en
cykeltur i skogen för att njuta av det vackra vädret (s. 177)

Nilsson, J (2007) tar också upp att Friluftsgruppens definition av friluftsliv är motsägelsefullt.
När definitionen tar upp fysisk aktivitet och utan krav på prestation framhäver han att fysisk
aktivitet, även om den är låg, innebär en prestation i små bemärkelser (s. 142).
Friluftsliv är alltså ett vitt begrepp och kan stå för många olika saker. Begreppet ”friluft” är ett
ord som kan ha kommit för att visa skillnaden mot luften i slutna miljöer inomhus. De flesta
defintioner av friluftsliv handlar också om ett möte med naturen där mötet handlar om
rekreation av fysiska och psykiska värden (Ibid., s. 141-142).

2.2 Friluftslivets historia
Sandell och Sörlin (2008) menar att det var i den senare delen av 1800-talet som intresset för
friluftsliv fick sitt genombrott. Man började ägna sig åt alpinism och stärkande friluftsliv, men
det var fortfarande bara en liten priviligerad grupp av människor som ägnade sig åt detta.
Mer och mer upptäcktes en ny era, en helhetsbild av världens kontinenter blev sammanställd
och den nya miljöövervakningen uppmärksammades. Friluftslivet fick sin frammarsch
beroende på ett antal faktorer. Ett av dem var att man försökte skapa en ny rumslig och social
identitet som skulle ersätta försvinnandet av de lantliga bysamhället. Ett naturskyddsintresse
formades i spåren av de framväxande industrisamhällets påtagliga landskapspåverkan och
människor började också röra på sig och resa mer. Andra faktorer som bidrog till friluftslivets
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intresse var Jean-Jacques Rousseau tankar om att människan var en del av naturen bidrog
också till friluftslivets frammarsch (Ibid)

Kring förra sekelskiftet började en del organisationer att bildas som var av betydelse för
friluftslivet, t.ex. Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige (nuvarande
Friluftsfrämjandet) 1892, Naturskyddsföreningen 1909 och även nya naturskyddslagar
stiftades. Organisationerna stod samtidigt för olika intressen eller ideologiska profiler.
Det rådde sociala spänningar i samhället i början på 1900-talet. Det var rösträttskamper och
många människor motsatte sig kungahuset och kyrkan, men också andra organisationer med
makt som var knutna till den framväxande industrin. Intresset för naturen och det svenska
landskapet kan ha varit en avkoppling mot tidens sociala spänningar (Ibid)

Under hela 1900-talet har idén om att vara naturnära och friluftslivet lyfts fram för olika
fostrande syften. Den moderna svenska nationen formades ofta som ”de naturälskande
svenska folket”, men Sandell och Sörlin (ibid) tycker inte att vi ska överdriva att det var något
svenskt att vara ute i naturen. Både Storbritannien, liksom brittiska koloniområden såsom Nya
Zeeland, Sydafrika och Canada har också haft en friluftstradition (s. 11-13 och s. 27)

Sandell, K (2011) tar upp den snabba industraliseringen och urbaniseringen som en bakgrund
till att människorna började få ett intresse för fysiska fritidsaktiviteter. Många flyttade in till
städerna och man fick en ökad materiell standard. Med den nya semesterlagen som kom i
slutet av 1930-talet medförde detta att man fick mer ledig tid. Som viktiga ekonomiska,
regionala och yrkesmässiga intresseområden utvecklades turism, rekreation och friluftsliv.
Friluftslivet sågs också som en motvikt till de stressiga stadslivet (s. 10). Sandell, K och
Sörlin, S. menar också att intresseorganisationernas frammarsch gällande friluftsliv också
medverkade till en utveckling och breddning av friluftslivet som riktade sig till nya
samhällsgrupper (s. 79)

2.3 Friluftsliv i skolan ur ett historiskt perspektiv
Rousseau förespråkade en tanke om bl.a. att friluftsliv, lek, kroppsövningar och praktiska
aktiviteter skulle dominera barnens uppväxt framför stillasittande och teoretiska studier. Han
ansåg att man skulle kompensera för att många barn satt inomhus och förspråkade därför
fysisk aktivitet ute i friska luften under i alla väder. Ungdomars rörelsebehov skulle
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uppmärksammas och därför poängterades nyttan av att röra på sig. Detta skulle ge en stark
och frisk kropp som skulle bidra till en positiv upplevelse och som skulle påverka ungas
tänkande. Den romantiska idén om att människan är en del av naturen blev en del av
idrottsämnets utveckling (Sundberg, M & Öhman, J., 2008 s. 106).

Från början var det Per-Henrik Lings gymnastiska övningar och tankar om fysisk fostran som
var fokus för idrottsämnet. Dessa övningar kan vara svåra att leda till friluftsliv då det var
enbart konstruerade övningar kopplade till vetenskaplighet, men både simning,
skridskoåkning, skidåkning och ridning som ändå förekom kan härledas till friluftsliv.
Friluftsaktiviteterna, som infördes när ämnet bytte namn till ”Gymnastik med lek och idrott”.
1919 handlade mest om fysisk aktivitet utomhus, t.ex. simning, skidlöpning och
skridskoåkning. Det fanns inga uttalade mål för friluftsundervisningen men att vistas i naturen
har hela tiden lyfts fram som ett hälsomotiv i skolan, men detta gällde alla sorts övningar. År
1942 infördes obligatoriska friluftsdagar i folkskolan där det fanns detaljerade beskrivningar
på hur friluftsliv skulle utföras. Till friluftslivsverksamheten räknade man då in alla aktiviteter
som skedde utomhus, även bollsporter och tävlingar förekom (Ibid., s. 104-105)

En stor förändring gällande friluftsliv kom i andra halvan av seklet. Idrottsrörelsen växte och
idrotten började beskrivas som något resultatinriktat med fokus på tävling och prestation.
Idrott och hälsaämnet i skolan speglades av tidens då utbredda idrottsintresse. Detta medförde
reaktioner och betoningen av friluftsliv gavs mer uttrymme i kursplanen och blev till något
”eget” som skulle skiljas från idrotten och som hade andra värden såsom naturupplevelse och
naturvård (Sundberg, M. & Öhman, J., 2008 s. 102-105) I tidigare läroplaner har friluftsliv
förknippats med friluftsdagar. I 1955 års timplan var friluftsdagarna förlagda till 10-12
heldagar per år vilket motsvarade en och en halv timme i veckan (Backman, E., 2004 s. 178).
I 1955 års läroplan särsiljdes friluftsaktiviteterna ytterligare och handlade inte enbart om
idrottsaktiviteter utomhus, utan terrängvandringar och lägerliv nämns också (Sundberg, M &
Öhman, J., 2008 s. 104)
I 1962 års läroplan för grundskolan står det i kursplanen för ”Gymnastik” att en uppdelning på
lektionsundervisning och friluftsdagar bör göras. I det avsnitt i läroplanen som handlar om
”speciella moment” står det att:

Allmänt bör beaktas, att huvudparten av friluftsdagarna bör utnyttjas för
vistelse i skog och mark och ägnas idrott som inte kan bedrivas på de
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schemabundna lektionerna, såsom simning, terrängvandring, orientering samt
skid och skridskoåkning. Vid planeringen bör även uppmärksammas, att
friluftsdagar bör användas så, att eleverna får tillfälle till aktiv sysselsättning
utomhus (Kungliga Skolöverstyrelsen., 1962 s. 356 och s. 43)

Gemensamt för 1962 års läroplan och den från 1969 är att friluftsdagarna var reglerade och
innehållet planerades av alla skolans lärare men att idrottsläraren var den som var ytterst
ansvarig och som stod för organisation och genomförandet av dessa (Svenning, S., 2001 s. 4).
I 1980 års läroplan hade friluftsdagarna reglerats till att omfatta 4-8 dagar men innehållet är
likt de läroplaner innan:

Friluftstimmarna skall disponeras för aktiviteter utomhus. Speciellt bör de
huvudmoment inom idrott, som inte kan bedrivas på vanliga lektioner,
behandlas. Under friluftsverksamhet kan också ges en naturlig tillämpning av
sådana moment som allemansrätt, naturvård och naturskydd

(Skolöverstyrelsen., 1980 s. 47)

Backman (2004) tar upp att friluftsliv som begrepp alltså inte har funnits i kursplanerna för
idrottsämnet innan 1980, utan begreppet tas bara upp i samband med friluftsverksamheten och
friluftsdagarna (s. 179). Om man tittar på de som står i kursplanerna för ”idrottsämnet” står
det både om skridskoåkning, skidåkning, orientering och simning i de tidiga kursplanerna
men det är inte förrän i läroplanen från 1980 som friluftsliv nämns som begrepp i kursplanen
för idrottsämnet. Där skrivs i målen för undervisningen angående friluftsliv att:

Under vistelse i naturen ska eleverna skaffa sig kunskaper om friluftsliv, få
förståelse för den ekologiska balansen samt lära sig att ta ansvar för naturen
och utnyttja den rätt för rekreation och friluftsliv (Skolöverstyrelsen., 1980 s.

90)
I denna läroplan från 1980 har också friluftsliv fått en egen rubrik som benämns ”Orientering
och friluftsliv”. De som nämns angående friluftsliv här är lekar, utflykter och vandringar i
naturen i olika årstider samt allemansrätten, naturvård och naturvett. (Skolöverstyrelsen.,
1980 s. s. 94).
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2.3.4 Sammanfattning
1919 – Friluftslivsaktiviteterna handlade framförallt om olika övningar utomhus som simning,
skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning.
1942 – Tidigare följde friluftsverksamheten bara idrottsämnets övergripande syften och sågs
som en av alla andra aktiviteter. Nu infördes friluftsdagar som ett obligatoriskt moment i
folkskolan och ett klart syfte formulerades för friluftsverksamheten.
1955 - Här särsiljdes friluftsaktiviteterna ytterligare och handlade inte enbart om
idrottsaktiviteter utomhus, utan både terrängvandringar och lägerliv nämns.
1962-1969 - Gemensamt för 1962 års läroplan och den från 1969 är att friluftsdagarna var
reglerade och innehållet planerades av alla skolans lärare men att idrottsläraren var den som
var ytterst ansvarig och som stod för organisation och genomförandet av dessa
1980 - Friluftsliv nämns för första gången som begrepp i kursplanen för idrottsämnet. De som
nämns angående friluftsliv här är lekar, utflykter och vandringar i naturen i olika årstider samt
allemansrätten, naturvård och naturvett (Sundberg, M & Öhman, J., 2008 s. 104)

2.4 Varför har man friluftsliv i skolan?
Enligt (Huitfeldt, S & Nilsson, L-E, 1995) är ett av de viktigaste argumenten för friluftsliv i
skolan att man vill fånga barn och ungdomars intresse kring miljömedvetenhet. Andra viktiga
faktorer är att man vill att barn ska uppskatta naturen i olika årstider och lära sig klara sig och
leka i naturen. Det handlar också om att kunna vara lugn i en situation då det blir dåligt väder
eller att man går vilse. Är man förtrogen med att göra upp eld, kunna klä sig rätt så ökar detta
självförtroendet i naturen (s. 25-26). Om man blickar tillbaka på friluftslivets historia
ocåterkommer man till två olika friluftsmotiv. Ett av dessa är att friluftsliv setts som en metod
för olika syften och ett annat är att att det setts som ett mål i sig. Friluftsliv som metod har
handlat om kroppslig och själslig hälsa, fosterlandskänsla och den sociala mognaden. När det
gäller friluftsliv som mål vill man framhäva att friluftsliv är en livskvalitet som inte det
moderniserade och industraliserade samhället kan ge (Sandell, K., 2011 s. 16-17). När det
gäller friluftsverksamheten i skolan kan man se att båda dessa pedagogiska förhållningssätt
förekommer. Men att se friluftsliv som metod är det förhållningssätt som är mest vanligt.
Friluftslivet har framförallt angetts som en metod för ökad hälsa. I tidigare läroplaner har det
varit den kroppsliga hälsan som har betonats för att i de senare läroplanerna från 1960 och
framåt handlar mer om naturupplevelse (Sundberg, M & Öhman, J., 2008 s. 112-114)
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2.5 Friluftsliv i dagens skola enligt kursplanerna
Den 1 juli 2011 trädde den nya läroplanen i kraft, Lgr 11. De elever som går i årskurs 9 eller
10 (specialskolan) går kvar enligt den gamla läroplanen från 1994, Lpo 94. Det är sedan
meningen att alla i skolan ska verka under Lgr 11 (Skolverket, 2011).
I båda dessa kursplaner är friluftsdagarna borttagna i läroplanerna och friluftsliv nämns nu
bara i kursplanen för ”idrott och hälsa” som ämnet heter idag. Hur många friluftsdagar en
skola har beror på hur den lokala skolan väljer att organisera detta. Det ligger alltså inte bara
på idrott och hälsaläraren utan på hela skolan att välja hur dessa genomförs och hur många
dessa blir till antal (Backman., 2044 s. 179).
I Lpo 94 är kursplanen indelad i fem rubriker:

1. Ämnets syfte och roll i utbildningen
2. Mål att sträva mot
3. Ämnets karaktär och uppbyggnad
4. Mål som eleverna ska ha uppnått
5. Bedömningens inriktning
Under rubriken ”Ämnets syfte och roll i utbildningen” står det att:
”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan.
Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur
vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt
välbefinnande”.
Under rubriken ”mål som eleverna ska ha uppnått”, är det indelat i mål för årskurs 5 och mål
för årskurs 9.

Under mål för årskurs 5 som handlar om friluftsliv står det att eleven ska:

...ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten,

Under mål för årskurs 9 gällande friluftsliv står att eleven ska:

...kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider (Skolverket., 2011,
Kursplan 94)
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Det man kan se när man studerar läroplanen är att begreppet friluftsliv syns lite överallt och
under alla rubriker, men att det kan vara svårt att få grepp om det när det står utspritt. Det
finns heller ingen definition som anger vad friluftsliv är.
Hur friluftsliv ska bedrivas, hur mycket tid till detta som ska avsättas samt hur man ska gå
tillväga är upp till läraren att tolka (Backman., 2004 s. 180)

I nya kursplanen från 2011 har kursplanen i ämnet gått från ca 4 sidor till ca 11 sidor. De
rubriker som finns i nya kursplanen är:

1. Syfte
2. Centralt innehåll


Rörelse



Hälsa och livsstil



Friluftsliv och utevistelse

3. Kunskapskrav

Friluftslivet har fått en mer framträdande roll vilket styrks med att det blivit tillägnad en egen
rubrik: ”Friluftsliv och utevistelse”, tillsammans med de andra två rubrikerna ”Rörelse” och
”Hälsa och livsstil”. Dessa tre rubriker ska utgöra det ”centrala innehåll” som idrott och
hälsaämnet ska handla om (Skolverket., 2011) Friluftsliv nämns här också i både syftestexten,
centralt innehåll och i kunskapskraven. Istället för uppnåendemål som i Lpo 94 finns här
istället kunskapskrav för 6:an och 9:an och betygsskalan går från F-A (6 steg) istället för IGMVG (4 steg).

I syftestexten som handlar om friluftsliv står att:

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen
under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

De centrala innehållet visar på en mycket tydligare progression för friluftsliv, vilket är
uppdelat i årskurs 1-3, 4-6 samt 7-9.
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Det centrala innehållet och dess rubriker visar på en mycket tydligare progression än Lpo 94
under respektive rubrik. Ett av de friluftsmoment som i årskurs 1-3 under under rubriken
”friluftsliv och utevistelse” handlar om:

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö detta utvecklas till att bli:

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider i
årskurs 4-6 för att slutligen i årskurs 7-9 handla om:

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiserars och genomföras (Skolverket.,
2011).

I kommentarmaterialet (2011) till kursplanen i idrott och hälsa framgår att friluftsliv är en
viktig del av ämnet där man framhäver naturen som plats att få återhämtning och energi. En
förändring jämfört med den förra är också att betydelsen av utemiljön påpekas i allt större
grad i den nya (s. 6).
Den nya läroplanen har dock heller ingen tydlig definition på vad friluftsliv är och det finns
inte utsatt hur många friluftsdagar en skola ska ha. (Se bilaga 4 för kursplanerna, Lpo 94 och
Lgr 11)

2.6 Hur går det till när en ny läroplan introduceras?
När Skolverket får ett regeringsuppdrag om att visa en ny läroplan och omarbeta kursplanerna
sker detta i flera olika steg med hjälp av statliga insatser. Det har bildats grupper i varje ämne
med cirka 5-15 personer bestående av sakkunniga, ämnesdidaktiker, speciallärare och lärare i
just det ämnet (Skolverket., 2009)
Vid själva införandet ska allt implementeringsarbete rikta sig till alla nivåer i en
utbildningskedja, dvs huvudman på skolan, rektorer och enskilda lärare. Man ska också ta
hänsyn till skolornas praktiska möjligheter och ekonomiska resurser.

Tre steg som har vidtagits vid impelmenteringsarbetet:

1. Huvudmän, beslutsförfattare och förvaltningschefer har inbjudits till att delta i
konferenser som behandlat skollagen, bakgrunden och motiv till att förnya läroplanen.
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2. Sedan har skolformsinriktade nationella informationskonferenser genomförts under
hösten 2010 för rektorer, biträdande rektorer och förvaltningschefer. På dessa
konferenser har delar avskollagen som är direkt kopplade till rektorns ansvar, de nya
samlade läroplanerna för grundskolan, specialskolan, sameskolan och den
obligatoriska särskolan samt den nya betygsskalan behandlats.

3. Här har huvudmannen utsett några nyckelpersoner i implementeringsarbetet. Dessa
personer har erbjudits utveckling och stöd av skolverket. Antalet nyckelpersoner har
beräknats dels utifrån antalet skolor och dels utifrån antalet elever inom
huvudmannens ansvarsområde. Kunskapen ska sedan spridas inom den egna
organisationen.
Konferenser har även riktats mot enskilda lärare, men bara för de som undervisar i
särskolan eller jobbar med integrerade elever (Skolverket., 2010)
.

3 Forskningsgenomgång
Min forskningsgenomgång går först in på generella studier om lärare och deras attityder till
olika områden inom skolan som rör det mitt arbete inriktar sig på. Efter detta tar jag upp
undersökningar som behandlar området friluftsliv inom skolan.
Sedan 1999 har Skolverket genomfört attitydundersökningar bland lärare och elever. I den
senaste rapporten från 2009 framgår det att lärare anser att styrdokumenten, dvs. läroplanen
och kursplanen är viktiga dokument för lärarnas arbete. Nio av tio lärare uppger att
kursplanen och läroplanen är av betydelse, ett resultat som ser detsamma ut sedan 2003. Detta
uttrycker speciellt grundskollärarna i större utsträckning än lärare på gymnasiet (Skolverket.,
2010 s. 94) Åtta av tio lärare anser att skolan de jobbar på i stor utsträckning lyckas med att
ge eleverna goda ämneskunskaper, ett reultat som är oförändrat sedan 2006. Däremot visar
reultatet att lärarna är desto mindre nöjda med elevernas förkunskaper. Endast 4 av tio lärare
anger att de upplever elevernas förkunskaper som mycket eller ganska bra, medan tre av tio
anser att elevernas förkunskaper är mycket dåliga (Ibid s. 100). Attitydundersökningen visar
att 31 % av lärarna är negativa till gruppstorleken på klasserna, dock har negativiteten
minskat sedan 2006. Andra faktorer som kan ha inverkan på lärarnas yrkesutövning är
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tillgång till material och utrustning. Tillgången till detta har dock ökat enligt lärarna och nu är
drygt hälften av lärarna nöjda med detta (Ibid s. 84)

Lärarna är också nöjda över sin ämneskompetens inom metodik och didaktik där nio av tio
uppger detta. De lärare med längre erfarenhet är mer nöjda än de lärare med kortare
yrkeserfarenhet (Ibid s. 88)

Stephan Svenning (2001) har studerat friluftslivet i skolan efter borttagandet av friluftsdagar
på uppdrag av Skolverket. Han menar att utifrån Friluftsgruppens definition utav vad
friluftsliv är undervisas det väldigt lite i friluftsliv i skolan. Svenning anser att det viktigaste
resultatet i hans undersökning handlar om betydelsen av att definiera en verksamhet, annars
kan blir det svårt att uppskatta omfattningen. Han anser att friluftsrörelsens definition av vad
friluftsliv skulle kunna vara vägledande. Svenning anser också att förberedelsen och planering
inför friluftslektioner inte bara bör hänga på enbart idrottsläraren utan andra lärare bör vara
inblandade, speciellt då hans undersökning visar att intresset för friluftsliv finns bland andra
lärargrupper också. Även eleverna bör vara inblandade i planeringen av friluftsliv. Förut fanns
friluftsdagar utsatta i kursplanen, men sedan borttagandet av dessa har friluftsundervisningen
minskat. Svennings undersökning visar att friluftsverksamheten i grundskolan består istället
idag mest av idrottsaktiviteter (s. 8-10). En annan faktor som kommer fram är att friluftsliv är
tidskrävande och man tar inte bara timmar från idrott och hälsaämnet, utan även från andra
ämnen. Svenning tar även upp att friluftsdagarna håller på att försvinna från skolan och att
innehållet på dessa friluftsdagar inte består av friluftsaktiviteter utan det är oftast mer
idrottsliga aktiviteter som simning, bollsport eller friidrott. Rapporten visar också att lärare
måste samarbeta mer för att kunna genomföra friluftslivundervining (s. 22)

Erik Backman har gjort en rad av studier som rör friluftslivet i skolan. Backmans studie från
2007 presenteras i hans licensiatavhandling, Teaching and learning friluftsliv in Physical
Education Teacher Education. Där påpekar Backman att idrottslärarutbildningen ger idrott
och hälsalärarstudenterna en friluftsundervining som fokuserar på det exklusiva friluftslivet,
dvs. ett friluftsliv som är en vistelse i en orörd naturmiljö långt ifrån civilisationen. Detta
verkar enligt Backman prägla deras föreställning om friluftsliv när de börjar som lärare. Detta
skapar också problem för lärarna när de kommer ut till skolorna, då det inte kan se det enkla
och tätortsnära friluftslivet. Backman kommer också fram till att det därför är viktigt att ge
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idrott och hälsa lärarstudenterna möjlighet till att reflektera och diskutera friluftsliv utifrån ett
socialt och kulturellt perspektiv. (s. 49-50).

Backmans studie från 2003 är ett delprojekt i en större studie som fick namnet Skola-IdrottHälsa. Backmans studie fick benämningen Är det inne att vara ute?. I denna studie har han
undersökt vad elever i årskurs 9 har för friluftsvanor och vilka faktorer i ungdomarnas sociala
bakgrund som har betydelse för deras vanor kring friluftsliv. Backmans studie ger en
kartläggning på vad ungdomarna har för erfarenheter av friluftsliv både i skolan och på
fritiden. När det gäller fritiden ställdes frågan vilken aktivitet som de provat på fritiden
senaste året. I resultatet av hans studie framkommer det att den aktivitet som kräver minst
utrustning är den som ungdomarna mest har provat på, vilken är att vandra i naturen. Hälften
av eleverna hade provat på att sova i tält och åka skidor. Att åka skridskor och cykla i skogen
uppger lite mer än 40 % av eleverna att de provat. Paddling och ridning har lite mer än 20 %
provat på, medan klättring i berg uppger endast 8 % att de provat. Det var ingen större
skillnad på flickor och pojkar mer än att ridning förekom i mycket större utsträckning mer
bland tjejer (84, 4 % av samtliga). När det gällde frågan om vad eleverna uppger att de provat
på för friluftsaktivitet i skolan (på en idrottslektion, eller under en friluftsdag) någon gång
under de senaste året eller oftare under de senaste året uppger eleverna att orientering är den
mest förekommande aktiviteten. Man kan också konstatera att de aktiviteter som förknippas
med friluftsliv är de som bedrivs sparsamt ute i skolorna. Mindre än 20% har provat på att
paddla, fått kunskaper i friluftsteknik eller åkt långfärdsskridskor. Att vandra i skogen har
40% provat på inom skolan. De aktiviteter som är mest vanliga liknar mer idrottsgrenar än
friluftsaktiviteter (s. 32-33). Annat som framkommer i Backmans studie är att den sociala
bakgrunden spelar roll när det gäller friluftsliv. Elevens sociala bakgrund när det gäller
föräldrarnas yrke eller ekonomi visar på att låg arbetarklass pekar på litet utövande av
friluftsliv medan en elev som kommer från låg eller hög medelklass pekar på att dessa elever
har desto mer har i större utsträckning provat på friluftsaktiviteter på fritiden (s. 41).
Om en elev är född i ett annat land än i Sverige så har dessa elever i mindre utsträckning
provat på friluftsaktiviteter.Av Backmans studie kan man också se att det geografiska läget
spelar roll, tex. Kan man se att de elever som kommer från Norrland har fler provat på
friluftsaktiviteter i jämförelse med övriga Sverige. De vanligaste aktiviteterna var då vandring
i naturen eller att ha sovit i tält. Men man kan också se att det geografiska läget inte alltid
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spelar roll, skridskoåkning och skidåkning gav inte samma genomslagskraft i Norrland trots
deras geografiska läge och tillgång på snö (s. 50-51).

Abdul-Muttalib Al-Abdi (1984) har också studerat hur friluftsverksamheten ser ut på
gymnasieskolan. Här framkommer många faktorer kring vad som påverkar friluftslivets
utsträckning i skolan. De ramfaktorer som påverkar friluftsunderviningen är ekonomiska
resurser då dessa skapar problem gällande friluftsverksamheten. Tidsresurser,
transportmöjligheter, klimat och väderlek är annat som nämns. Men även attityder hos
beslutsförfattare, skolledning och lärares tjänstgöringsskydighet är sådant som påverkar
lärares personliga åsikter, kunskaper och planeringsförmåga samt elevers inställning till
friluftsliv är också viktiga ramfaktorer som inverkar på friluftsunderviningens möjliggörande
eller hinder (s. 43).

Om vi sedan tittar på Backmans forskning kring friluftsliv kan vi konstatera att det är samma
ramfaktorer som framkommer än idag. Backman (2009) skriver i en tidskriftartikel Vad har
idrottslärare för bild av ”riktigt” friluftsliv? där lärarna tar upp som försvar olika hinder kring
varför friluftsliv bedrivs sparsamt i skolorna. De bidragande ramfaktorerna är precis som
innan att både tid, ekonomi, skolans geografiska läge och utrustning är det som stoppar
friluftsunderviningen enligt idrottslärarna. Backman undersöker också lärarnas syn på
begreppet friluftsliv och det är att friluftsliv ska och tycks bedrivas långt ifrån civilisationen
enligt många lärare (s. 14-17). Men Backman (2004) tar också upp friluftlivet som ett begrepp
som är svårt att tolka. Vissa lärare hävdar att all undervisning utomhus är frilufsliv, medan
vissa känner att de inte alls undervisar i det. Backman ger en förklaring av detta med att säga
att han tror att det finns en osäkerhet kring vad friluftsliv är och bör vara och hur man kan
realisera detta i underviningen (s. 186-187).

4 Teoretiskt perspektiv
Det teoretiska perspektivet när det gäller att analysera mitt resultat, eftersom läroplanen är det
styrdokument lärarna ska utgå ifrån när de undervisar. Denna teori ska hjälpa mig förstå hur
lärarna formulerar sig om friluftslivet i skolan gällande gamla och nya kursplanen,
undervisningens eventuella förändringar samt dess eventuella möjligheter och begränsningar
med att implementera friluftslivet i skolan utifrån den nya läroplanen, Lgr 11.
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Jag har valt att utgå från Göran Lindes bok ”Det ska ni veta. En introduktion till
läroplansteori” (2006). Göran Linde, har inspirerats av läroplansteorin utifrån Basil Bernsteins
sats som innebär att läroplaner anger vad som räknas som riktig kunskap. Detta leder vidare
till andra tankar om vem det t.ex. är som bestämmer vad som räknas som riktig kunskap? Är
det den som skriver läroplanen eller den som tillämpar läroplanen? (Linde, G., 2006 s. 5).
Läroplansteorin har gått ifrån att enbart fokusera på de föreskrifter som en läroplan har till att
studera det verkliga innehållet i undervisningen och de faktorer som påverkar den.
Enligt Ekberg anknyter Göran Linde också därför begreppet läroplansteorin till Ulf P.
Lundgrens arbete med ramfaktorteorin (Ekberg, J-E., 2009 s. 66-67). Ramfaktorteorin har
varit ett av de mer dominerande fokus för den nya läroplansteorin (Linde, G., 2006 s. 10).
Med ramfaktorteorin menas de faktorer som gör att lärare upplever begränsningar för sina
handlingsutrymmen. Dessa begränsningar kan handla om antal elever i klassen, utrustning,
betygssystemet, fomella kompetenskrav på lärare samt tiden som finns till förfogande för att
exempelvis diskutera innehållet i den nya läroplanen. Denna tradition i läroplansforskning
bygger på att relationerna mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsande yttre
betingelser undersökts (Ibid s. 15).

En annan aspekt för den nya läroplansforskningen är läraren, dvs. läraren i fokus. Lärare har
oftast en gemensam kåranda med liknande drag för de flesta av dem. Många har t.ex. en ”här
och nu-orientering” som innebär att reagera när något händer, vara uppmärksam under
lektioner och att vara stressad inför förändringar. Men en lärare har också en egen repertoar
om vad för stoff man använder och hur man förmedlar sitt stoff till olika grupper. Detta byggs
upp av lärarens personliga erfarenheter, deras egen utbildning och när den genomfördes. De
som lärarna gör på sin fritid, som att resa och uppleva nya saker beroende på vad läraren vill
med sitt liv och sin undervisning (Ibid, s. 16-17). De som påverkar det verkliga
undervisningsförloppet kan enligt Linde, G (2006) delas upp i arenor. I praktiken är arenorna
inte uppdelade ifrån varandra men för tydlighetens skull har han valt att dela in dem i tre
arenor (Ibid s. 17-18). Dessa är formuleringsarenan, där finns utgivandet av den föreskrivna
läroplanen med dess premisser (Ibid s. 19) som leder till transformeringsarenan, där
läroplanen tolkas med tillägg eller fråndrag (Ibid s. 48) för att slutligen gestaltas i
realiseringsarenan, där händelser eller faktorer inträffar som går mer eller midre enligt
planerna och som gestaltas i undervisningen där kommunikation och aktivitet är i centrum
samt elevers tänkande som en process i tillägnandet av kunskapen (Ibid s. 65)
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Vad som slutligen realiseras i den faktiska undervisningen är därmed en komplex process
med många faktorer inblandade. Jag kommer därför att utgå från dessa arenor när jag gör min
studie. Jag kommer att titta på de förändrade fomuleringarna i kursplanen för idrott och
hälsaämnet för att se hur lärarna tolkar det och vilka eventuella förändringar detta leder till i
den faktiska undervisningen där också olika ramfaktorer inspelar som eventuellt möjliggör
eller begränsar den nya undervisningen

5 Syfte
Syftet med denna studie är att ta reda på huruvida fem utvalda idrott och hälsalärare upplever
möjligheter eller begränsningar med att realisera friluftslivsundervisningen enligt den nya
läroplanen, Lgr 11.

6 Frågeställningar/forskningsfrågor
Hur ser lärarna på den gamla och den nya kursplanen gällande friluftsliv?
Hur bedriver lärarna undervisning enligt den nya kursplanen gällande friluftsliv?
Finns det några avgörande möjligheter eller begränsningar som påverkar den nya
friluftsundervisningen?

7 Metod
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervju som metod i min studie. En kvalitativ
undersökning bygger på att förstå och tolka uppfattningar om t.ex. en kultur och upptäcka
företeelser (Kvale, S & Brinkmann, S., 2009 s. 17). Eftersom att jag har valt att undersöka om
undervisningen i friluftsliv kommer att få förändringar i praktiken när texten i kursplanen
förändrats och vilka faktorer som kan tänkas påverka detta så ville jag att intervjupersonerna
skulle få svara med egna ord utan några fasta svarsalternativ. En kvalitativ intervju har oftast
en låg grad av standardisering där frågorna som ställs ska ge utrymme för en individs
förhållningssätt till olika fenomen och där man vill få fram intervjupersonens uppfattningar
om olika händelser (Patel, R & Davidsson, B., 2003 s. 78) Jag valde därför att inta ett
fenomenologiskt förhållningssätt vilket innebär i en kvalitativ studie att forskaren vill förstå
sociala fenomen gällande intervjupersonens eget sätt att beskriva omvärlden utifrån deras
verklighet (Kvale, S & Brinkmann, S., 2009 s. 42).
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Tanken var att få en bred förståelse av hur intervjupersonerna tänker och agerar utfrån mitt
valda område utan att dra några generella slutsatser om hur idrott och hälsalärare resonerar,
vilket ofta är tanken i kvantitativ studie (Patel, R & Davidsson, B., 2003 s. 106).
Jag har valt att använda mig av en intervjuguide som enligt Bjørndal, R.P C (2002) är en mer
eller mindre detaljerad plan över teman och frågor som ska tas upp under intervjun.
Intervjuformen är en balans mellan att förhålla sig till öppen information och svar samtidigt
som man har fokus på de teman och frågor som man vill beröra (s. 92) (Se bilaga 2).

7.1 Urval och avgränsning
Min undersökning har jag valt att betrakta som en fallstudie, vilket innebär att man gör en
undersökning på en mindre avgränsad grupp. Här försöker man få ut så mycket och täckande
information som möjligt av dem som intervjuas. Fallstudier är ofta användbara när man vill
studera processer eller förändringar (Patel, R & Davidsson, B., 2003 s. 54), vilket är tanken i
min studie då jag valt att undersöka implementeringsarbetet av friluftsliv i nya kursplanen och
de eventuella faktorer som kan påverka detta. Personerna är valda med omsorg eftersom att
undersökningen frågar efter eventuella faktorer som kan begränsa eller möjliggöra den ”nya”
friluftsundervisningen i idrott och hälsaämnet och visa hur det kommer att gestaltas i ämnet.
Det var därför viktigt för mig att välja idrott och hälsalärare på skolor som låg olika
geografiskt sett då det enligt tidigare forskning pekar på skillnader i vilka friluftsaktiviter som
genomförs beroende på var man bor. Jag ville också intervjua lärare som jobbade på olika
skolor. Eftersom undersökningen gäller hur man kommer att arbeta med den nya kursplanen i
jämförelse med den förra var det viktigt att personerna varit verksamma några år. Studien är
avgränsad till att behandla idrott och hälsalärarnas arbete gällande friluftsundervisningen i
ämnet idrott och hälsa i den nya läroplanen, Lgr 11. Denna avgränsning kändes aktuell då
förändringar i texten i den nya kursplanen i jämförelse med den förra är påfallande just när det
gäller friluftsundervisningen. De lärare som valts ut jobbar i årskurs 1-9 eller 7-9 på alla
skolor och följer därför både gamla och nya styrdokument eftersom att eleverna i årskurs 9
fortfarande går enligt den gamla kursplanen från 1994 (Skolverket 2011). Jag lade ingen vikt
vid om det var kvinnor eller män som deltog eller om skolan var i kommunal eller privat regi
eftersom detta inte tillförde något till mina frågeställningar i den här undersökningen.

7.2 Förberedelser och genomförande
Enligt Patel, R och Davidsson, B (2003) börjar ingen forskare som ett oskrivet blad. Min
bakgrund och tidigare känslomässiga erfarenheter är sådant som bidrar till vad man vill
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undersöka. De teoretiska erfarenheterna man har sedan innan och hur man sedan bygger
vidare på dem är viktigt för att kunna genomföra intervjuerna och ställa relevanta frågor (s.
79).

Nästa steg jag gjorde var att berätta för studiekamrater om min undersökning. Jag förklarade
syftet och att jag behövde idrott och hälsalärare till mitt förfogande. Två av lärarna jag valde
att intervjua fick jag kontakt med via mina studiekamrater då de varit deras handledare. En
kontaktade jag då jag varit ute praktik på denna skola, dock inte min handledare utan min
handledares kollega. De sista två sökte jag upp själv genom att konstatera att jag behövde två
lärare till på skolor. Alla dessa lärare uppföljde mina krav på att ha varit verksamma några år,
att de jobbade på olika skolor geografiskt sett och att de arbetade i årskurs 1-9. Alla lärare
som kontaktades ville ställa upp och jag fick därmed inget bortfall.
Just vid intervjuer rekommenderas det ofta att det först ska skickas ett brev där man berättar
vem man är och där man klargör syftet med intervjun (Ibid, s. 70). Pga. tidsbrist var den första
kontakten som togs istället en telefonkontakt. Precis som Patel, R och Davidsson, B (2003)
rekommenderar började jag med att berätta vem jag var, klargjorde syftet med intervjun och
försökte betona vikten av att just den här personens bidrag var viktig för min undersökning.
Däremot ville jag inte vara helt och hållet öppen med exakt vad det var för frågor jag ville
ställa mer än att det skulle handla om friluftsliv i skolan och den nya läroplanen. Precis som
Patel, R och Davidsson, B rekommenderar kan det bli att läraren ställer sig i en
försvarsposition om personen ifråga tror att de handlar om att den blir bedömd eller kritiserad
(s. 71). Jag var därför noga med att berätta hur jag skulle använda mig av personens svar, att
alla lärare och skolor skulle förbli anonyma samt att man när som helst kunde tacka nej till
medverkan (s.70). Alla idrott och hälsalärare blev under telefonsamtalet tillfrågade om de
ville ha ett mail där jag förklarade studien skriftligt. Två av lärarna tackade ja till detta, medan
de andra ansåg att det fått tillräckligt med information. De som tackade ja angav som svar att
de trodde att rektorn på skolan ville se skriftligt vad intervjun handlade om (Se bilaga 3 för
utskick av mejl).

Det rekommenderas att man ska börja med en pilotstudie (Ibid, s. 79) men då tiden inte
räckte till detta valde jag att be några studiekamrater att läsa igenom frågorna, samt att min
handledare fick ge synpunkter på dessa. Intevjun var utformad som en intervjuguide med
olika teman där inga svar fanns angivna (se bilaga 2). Här ville jag att alla frågor skulle gås
23

igenom, men utan inbördes ordning och att jag kunde ställa följdfrågor beroende på hur
intervjun utvecklades.
Idrott och hälsalärarna fick bestämma plats för intervjun och alla genomfördes i anslutning till
skolorna, förhoppningsvis en trygg miljö för intervjupersonen.
Intervjuerna varade i 50-60 min och jag valde att banda varje respondents svar i samtycke
med respondenten, vilket är ett vanligt sätt att registrera en intervju på (Kvale, S &
Brinkmann, S., 2009 s. 194). Samtidigt med detta valde jag att anteckna vissa svar och tiden
när personen sa något som jag ansåg vara extra viktigt för min undersökning.

7.3 Databearbetning och analysmetod
Efter avslutad intervju valde jag att så fort som möjligt transkribera intervjupersonens svar
genom att spela upp intervjun. Detta är enligt Patel, R och Davidsson, B (2003) viktigt då det
kan vara så att det är något svar som är otydligt och jag behöver kontakta respondenten igen.
Detta tog i snitt sex till sju timmar per intervju. Svaren delades sedan upp i kategorier med
intervjuguidens teman som stöd och sammankopplades med mina tre frågeställningar, mitt
teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. Jag valde att skriva ut hela intervjun och klippte
sedan i pappret och sorterade ut svaren under respektive frågeställning och som senare
delades in i teman. Jag ringade även in intressanta citat som jag ville ha med och som passade
bra under respektive fråga eller tema. Eftersom att alla intervjuer innehöll samma frågor, men
de kom i olika ordning blev detta det bästa sättet för mig.
Jag har valt att presentera svaren på mina intervjufrågor under mina frågeställningar och delat
in svaren i teman som uppkom och passade in under respektive frågeställning. De teman som
uppkom var inspirerade av intervjuguiden och de samtalsämnen som kom upp under
intervjuerna. Min analysmetod blir således att jag gör analysen direkt i anslutning till
resultatet. Resultatet kommer att bestå av både citat från intervjupersonerna och
kommenterande text där jag analyserar det som sägs och kopplar ihop detta med mitt
teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. Att göra analysen i slutet efter alla svar och
teman kan bli svårt både för läsaren och för mig att hålla reda på då det inte blir hanterbart att
bläddra fram och tillbaka mellan sidorna. Min analys i förhållande till teoretiskt perspektiv
och tidigare forskning kommer därför direkt under respektive frågeställning och tema efter
eventuella citat och tolkning.
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7.4 Tillförlighetsfrågor
Ett svar är ett svar, eller? När man gör en intervju är det läsaren och forskaren som kommer
att tolka respondentens svar. Även om det handlar om att återge citat kan pauser och
betoningar skapa föreställningar om till exempel en person är osäker. En intervju är enligt
Kvale, S och Brinkmann, S (2009) en social interaktion där tid, tonfall och kroppsuttryck är
tillgängliga för intervjuaren, men inte för den som enbart läser utskriften (s. 200-201). Det var
därför viktigt för mig att transkribrera och skriva ut intervjun och ibland lyssna flera gånger
på de inspelade materialet för att kunna tolka svaret. Jag hade också anteckningar från
intervjutillfället. Viktigt är också att göra ett urval av det muntliga svar intervjupersonen ger
och därför uppstår frågan om man ska transkribera pauser eller skratt och ord som ”ehh” och
”mmm” (Ibid., s. 197). Jag valde att tolka nyanserna i svaret och när jag återger citat använde
jag mig inte av dessa ”fyllnadsord” utan försökte göra det lättare för läsaren genom att enbart
förmedla meningen eller svaret. Man ska vara försiktig när det gäller att tolka en persons
emotionella känslor eller svar eftersom att det kan påverka utskriftens intersubjektiva
reliabilitet (Kvale, S & Brinkmann, S., 2009 s. 201). I en kvalitativ metod som denna är syftet
att få reda på lärarnas uppfattningar och eftersom att jag bandade intervjuerna så fanns det
tillfälle att lyssna igen för att kunna tolka svaret, samt att kunna ringa upp personen ifråga om
det fanns osäkerhet.
Den valda metoden, kvalitativ forskningsintervju passar bra då tanken är att få en djupare
förståelse för dessa personers svar och att jag då fått chansen att träffa dem personligen och
att kunna ställa följdfrågor eller be om förklaringar.
Generaliseringen hos de resultat som finns i en fallstudie beror på hur man har valt sina fall
(Patel, R & Davidsson, B., 2003 s. 54). Generaliseringen av resultatet i denna studie bör
betraktas som relativt låg då endast fem personer varit med i min undersökning. I princip så
gäller därför resultaten bara för de personer som blivit intervjuade även då dessa personer
valdes med omsorg med tanke på geografiskt läge och mångårig erfarenhet.

7.5 Etiska aspekter
Jag har gått efter Kvale och Brinkmanns (2009) fyra osäkerhetsområden och tagit hänsyn till
dessa. Dessa osäkerhetsområden är: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och
forskarens roll. Med konfidentialitet menas att det bara är jag som har tillgång till deras
uppgifter (Patel, R & Davidsson, B., 2003 s. 70) Inga av lärarna eller skolorna nämns vid
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namn och alla inspelningar på min telefon och utskrifter har förstörts efter det att arbetet blivit
klart.
De främsta syftet med undersökningen, att allt kommer att bandas och att de kan dra sig ur när
de vill har varit tydligt från början. Denna information har getts muntligt, men också erbjudits
skriftligt, varav två av respondenterna tackade ja till det. De idrott och hälsalärare som
kontaktades ställde alla upp på min studie och därför betraktar jag detta som att de gav sitt
samtycke till studien och blivit informerade om konfidentialiteten, det vill säga anonymiteten
gentemot andra, endast jag som forskare erhöll deras uppgifter.
De tredje osäkerhetsområde gäller de konsekvenser som denna studie medför för de
intervjuade. Den här studiens konsekvenser upplever jag som små för de deltagande
respondenterna. Jag märkte aldrig av att jag kom in på känsliga områden och efter
intervjuerna har det varit bra stämning. De konsekvenser som studien kan tänkas frambringa
är enbart i positiv mening då både jag och den intervjuade får vidgade perspektiv på
friluftsundervisningen. Min egen roll, forskarens roll kan handla om hur jag väljer att ställa
mina frågor. Jag har velat få fram svar som verkligen ska spegla vad personen tycker och har
varit noga med att inte lägga orden i munnen på någon (Kvale, S & Brinkmann, S., 2009 s.
87-92).
Var och en som gör en studie måste på något sätt gå tillbaka till sig själv för att hitta något
som är moraliskt försvarbart. Även om kvalitativ forskning i mångt och mycket är etiskt i sig
själv är det människor inblandade och allt bygger på tillit och empati och ett fritt utbyte av
åsikter. Man måste som forskare riskera att någon vill dra sig ur eller ta tillbaka kommentarer
(92).

8 Resutat och analys
Frågeställningarna för denna studie, som också utgör huvudrubriker i detta kapitel är:
Hur ser lärarna på den gamla och den nya kursplanen gällande friluftsliv?
Hur bedriver lärarna undervisning enligt den nya kursplanen gällande friluftsliv?
Finns det några avgörande möjligheter eller begränsningar som påverkar den nya
friluftsundervisningen?

De svar och resultat jag har fått fram under intervjuerna för att besvara dessa frågeställningar
har jag valt att presentera utifrån aktuella teman som framkommit under intervjuerna som jag
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strukturerat under respektive frågeställning. Några av citaten har förkortats för att undvika
onödig text och för att koncentrera mig på svaren på frågeställningarna.

De idrott och hälsalärare som varit med i min undersökning har jag valt att kalla lärare 1,
lärare 2, lärare 3, lärare 4 och lärare 5. Jag har valt att använda mig av förkortningen L1,
L2,L3,L4 och L5 där ”L” står för lärare.


L1 är 35 år gammal och tog sin examen vid Gih (Gymnastik och
Idrottshögskolan). Utbildningen var på 3 år och hon är ettämneslärare och
undervisar därför bara i idrott. L1 har varit verksam i 6 år på samma skola. Hon är
behörig i årskurs 7- Gymnasiet och undervisar i årskurs 1-9 på en förortsskola
nordväst om Stockholm.



L2 är 40 år och tog sin examen vid Gih. Utbildningen var på 3 år och han har en
grunskollärarutbildning årskurs 1-7 med inriktning på årskurs 1-9 i idrott och
hälsa. Han arbetar med idrott och hälsaämnet på skolan. L2 har varit verksam på
skolan i 4 år och undervisar i årskurs 7-9. Skolan ligger straxt söder om
Stockholm.



L3 är 33 år år och tog sin examen vid föredetta lärarhögskolan och SU
(Stockholms Universitet) Utbildningen var 4,5 år och han har behörighet i SO upp
till årskurs 9 samt idrott och hälsa årskurs 1-9. Utöver detta har han läst 15
högskolepoäng extra i friluftsledarskap. Han arbetar med idrott och hälsaämnet på
skolan där han jobbat i 7 år och undervisar i årskurs 1-9. Skolan ligger söder om
Stockholm



L4 är 35 år och tog sin examen vid föredetta Lärarhögskolan. Utbildningen var 4,5
år och han är behörig i idrott och hälsa årskurs 1-9, samt utbildad specialpedagog.
Han undervisar i idrott och hälsa på skolan årskurs 7-9. Han har varit verksam 5 år
på skolan. Skolan är belägen innanför tullarna.



L5 är 32 år och tog sin examen vid föredetta Lärarhögskolan. Utbildningen var 4
år och hon är behörig i idrott och hälsa årskurs 1-9, samt i matte och svenska
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årskurs 1-6. Hon undervisar i årskurs 1-9 i idrott och hälsa och har varit verksam i
2 år på skolan, men har undervisat i 6 år och då även på andra skolor. Skolan
ligger straxt väster om Stockholm.

8.1 Hur ser lärarna på den gamla och nya kursplanen gällande
friluftsliv?
8.1.1. Den gamla kursplanen är otydlig gällande friluftsliv
Alla lärare har haft friluftsliv i sin undervisning, men det bedrivs mer eller mindre på de olika
skolorna. Att kursplanen från Lpo 94 har varit otydlig när det gäller friluftsliv framgår av
följande citat:

Vissa bitar uttrycks lite mer än andra, men just när det gäller friluftsliv
är den fri för tolkning. Jag har med det i min undervisning eftersom att
det nämns men det finns inget som står under en samlad rubrik utan
friluftsliv nämns lite här och var. Sen finns ju grejer med som jag kopplar
till friuftsliv, men som kanske inte andra kopplar till friluftsliv (L1)

Överhuvudtaget är läroplanen öppen för tolkning och allting blir så
himla otydligt (L2)

Vissa moment är mer utförliga, men inte när det gäller friluftsliv (L3)

Det står inte exakt vad som ska vara med och jag kan göra lite som jag
vill gällande den biten. Jag tror att det också varierar lite från år till år.
Just friluftsliv är lättare att bedriva när man har lite mer tid på sig.
Ibland får jag inte igenom alla friluftsdagar jag vill ha och då kan jag
känna att det blir lite tunt på den fronten (L4).

Det är svårt att veta ibland om man gör rätt, inte bara när det gäller
friluftsliv. Jag skulle egentligen kunna försvara allt jag gör eftersom att
det går att tolka allt på sitt egna sätt, men jag skulle gärna vilja att det
ställdes mer krav på att alltid diskutera kursplanerna tillsammans med
andra lärare (L5)
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Lärarna ger bild av att de som Göran Linde kallar formuleringsarenan som är den skrivna
läroplanen eller kursplanen (Linde, G., 2006 s. 19) är otydlig när det gäller Lpo 94. Att den är
fri och öppen för tolkning finns det ingen tvekan i efter det svar som ges av lärarna. Känslan
av att inte veta om det gör rätt eller att någon inte heller granskar det som de gör angående
friluftsliv är återkommande beskrivningar av lärarna.

8.1.2 Den nya kursplanen är mer tydlig gällande friluftsliv
Alla lärarna är överrens om att den gamla kursplanen varit alltför otydlig och ger läraren mer
tolkningsuttrymme. Den nya formulerade kursplanen, formuleringsarenan som är den skrivna
läroplanen eller kursplanen (Linde, G., 2006 s. 19) bidrar till att det är lättare för lärare att
tolka det som står, som L3 uttrycker sig:

Det kanske inte är lättare i den mån att jag vet exakt vad som ska läras ut
eller vad jag ska göra, men den nya ger mig mindre tolkningsuttrymme
och är mer tydligare, men jag kan samtidigt känna att ska jag göra allt
som står så blir det svårt (L3).

De andra lärarna är också på samma linje och känner att det är oerhört mycket som ska göras i
den nya. I den förra kunde man göra sina egna tolkningar när det gällde friluftsliv.
När det handlar om det som faktiskt kommer att gestalta sig i undervisningen, i det som av
Linde, G kallas för realiseringsarenan där kommunikation, elevers aktivitet och deras
kunskaper hamnar i centrum (Ibid s. 65) uttrycker sig L4 så här:

Det är mycket tydligare beskrivningar av en idrottslärares arbete, men
jag tror att det kommer att bli mycket tuffare för eleverna, när det gäller
friluftsliv då det numera uttrycks en starkare progression som dessutom
ska bedömas (L4).

L1 tycker att det är bra att den är tydligare, men tycker precis som L4 att den nya kursplanen
bidrar till att eleverna framförallt i de högre årskurserna kommer att få det svårare.

Jag tycker att den nya kursplanen i idrott och hälsa är bra, men det
känns som att idrottsämnet blir mer och mer teoretiskt. Detta gäller
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framför allt i de högre åldrarna sju till nio Det är bra med ett centralt
innehåll så undervisningen förhoppningsvis blir likvärdig på alla skolor
(L1).

Både L1 och L4 säger alltså att lärare i transfomeringsarenan av kursplanen, när den tolkas av
läraren med fråndrag eller tillägg (Ibid, s. 48) inte ger mycket tolkningsuttrymme och att
detta då gestaltas i realiseringsarenan (Ibid s. 65) i form av att elever får det tuffare. Lärarna
anser att de nu måste lära ut allt som står.

8.1.3 Den nya kursplanen kan fortfarande tolkas olika
L2 anser att den nya läroplanen är tydligare för både elever och lärare i förhållande till den
gamla, han anser att den är mer konkret men fortfarande kan vara öppet för relativt hög
tolkning:

Det är mer text, men jag upplever det hela väldigt luddigt fortfarande.
Jag ser hellre att det står mer specifikt vad som ska läras så att jag som
lärare vet ännu mer konkret vad det är jag ska lära ut (L2)

När det gäller formuleringsarenan har ju lärarna alltid samma styrdokument att anpassa sig
till. Det framgår av alla att den nya läroplanen är mer tydlig, men att en av lärarna fortfarande
tycker att den är öppen för tolkning.

Lärare L5 framhäver vikten av att ta emot studenter från universitetet som utbildar sig till
idrott och hälsalärare. Hon säger att hon har fått stor hjälp av sin student som hon handleder
som gjort en tolkning av friluftsliv och andra områden inom idrottsämnet i en uppgift till
universitetet. Detta gjorde att hon och studenten kunde bolla idéer fram och tillbaka. Men det
är också just det som allt handlar om enligt henne:

Jag har tagit mig tiden att hjälpa henne med hennes uppgift för jag visste
att det skulle hjälpa mig i mitt arbete också, då min chef har bett mig att
skriva nya mål för den nya kursplanen. Tolkningen tilsammans med min
student har gett mig ett försprång kring det nya tänket i den nya
friluftsunderviningen. Men jag är glad att vi har kunnat vara två stycken
och att jag inte suttit själv med det här tolkningsarbetet (L5 2012)
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Alla lärare verkar i sina uttalanden visa på en osäkerhet överlag när det gäller tolkningen av
den nya läroplanen även om vissa hävdade att den inte inbjöd till tolkning. Detta visas när
t.ex. när det först säger att den är mer tydlig, men när jag frågar om de känner sig ensamma i
arbetet kring tolkningen svarar alla lärare Ja. Visst upplevs den som mer tydlig men när den
ska transformeras till något eget vill man inte vill vara själv i detta arbete.

8.2 Hur bedriver lärarna undervisning enligt den nya kursplanen
gällande friluftsliv?
8.2.1 Man använder sig i stor grad fortfarande av den gamla
Alla lärarna är verksamma i årskurs 7-9 vilket betyder att lärarna i arbetet med årskurs 9
använder sig av den gamla kursplanen eftersom att årskurs 9 fortfarande går efter den
(Skolverket., 2011). Detta verkar medföra viss grad av osäkerhet kring användandet av den
nya. Lärarna verkar ha inställningen till att när 9:orna gått ut kommer man att koncentrera sig
mer på vad den nya har att säga.

Jag har försökt att tänka på vad den nya innebär och jag och min kollega
har börjat skriva mål för den nya undervisningen både gällande
friluftsliv och andra aktiviteter. Men det är kort och gott 9:orna som är
mest prioritet då dem ska ha ett slutbetyg och det blir därför mest den jag
går efter (L4).

Lärare L3 tar detta ett steg längre då han under intervjun säger att eleverna inte fått ta del av
den nya kursplanen:

Än så länge har inte ens eleverna fått se den nya kursplanen. Jag går helt
enkelt efter den gamla. Men när 9:orna går ut ska detta bli bättre. Jag
tycker synd om mina 8:or, de har blivit åsidosatta (L3).

Fyra av lärarna har dock visat eleverna den nya kursplanen, men att det i det stora hela än så
länge inte blivit någon förändring gällande friluftsliv. Jag upplever det som att det åsidolagt
den nya kursplanen för att senare ta nya tag och koncentrera sig på den.
31

8.2.2 Lärarnas definition av begreppet friluftsliv påverkar
Både nu och inför den kommande undervisningen verkar lärarnas definition av begreppet
friluftsliv vara avgörande för både den nuvarande och kommande undervisningen. När jag
frågar vad de tycker om friluftsgruppens definition på vad friluftsliv är finns det många
åsikter. Gemensamt för alla lärare är att ingen kunde återge den exakt, men att när de sedan
får ta del av den tycker att den är bra. Men sedan när de börjar diskutera kring definitionen
märker man att det skiljer sig åt och att det ibland också ändrar sig.
L3 tycker vid en första anblick att det överensstämmer med hans syn på friluftsliv, men sedan
ändrar han sig.

Det här med kravet utan prestation vet jag inte. Det kan vara med tycker
jag. Inom friluftsliv måste det ju finnas krav på prestation, till exempel
när man sätter upp ett tält (L3).

L2 tycker också att definitionen är bra och på frågan om han kan ge ett exempel på ett
moment i friluftsliv som han bedriver och som överrensstämmer med definitionen ger han ett
exempel på den årliga orienteringstävlingen som bedrivs på skolan. När jag frågar om att det
står att friluftsliv ska bedrivas utan krav på prestation eller tävling om man ser till
friluftsgruppens definition ändrar han sig.

Ja, det finns en poäng där. Det kanske inte är friluftsliv då. Kanske
orientering när det bedrivs i tävlingsform inte är friluftsliv om man ska
se till definitionen. Men jag tycker att det hör till friluftslivet och allt det
teoretiska vi gör innan är ju ingen tävling. Att man avslutar med en
tävling tycker jag inte är så farligt. Fast man skulle ju kunna ta reda på
deras kunskap utan att ha tävlingen. Ja, det är lite svårt det där hur man
ska tänka (L2).

L5 är den lärare vars svar överensstämmer mest med friluftsgruppens definition.

Jag tycker att friluftsliv är precis som friluftsgruppen säger. Den fysiska
aktiviteten ska vara låg och inte inneha krav på prestation och tävling.
Man ska ta sig till en annan plats och bara vara och ta det lugnt (L5).
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Detta svar kändes som att det överrensstämde mest med vad friluftsgruppen vill förmedla,
men även om hon säger det så sa inte friluftsgruppens definition något om att den fysiska
aktiviteten skulle vara låg.
Många lärare börjar också märka orden i defintionen. Lärare L3 säger till exempel detta:

Miljöombyte och naturupplevelse. Om man redan bor i en stuga ute i
skogen kanske inte upplevelsen av naturen blir så stor i sig. Och hur gör
man för att uppleva miljöombytet? Det känns som att defintionen är mer
riktad till de som bor i storstaden (L3).

Lärarna lägger också stor vikt av det som de gick igenom på sin egen utbildning gällande
friluftsliv. De berättar att de varit ute i naturen, paddlat kajak, satt upp tält, eldat, haft
vinterutbildning där de åkt skidor ock skridskor. De efterfrågar också mer diskussion kring
begreppet på utbildningarna och både L3 och L4 uttrycker sig i samma ordalag när de pratar
om att det blir för filosofiskt på deras egen utbildning. Själva upplevelsen av friluftsliv ska
förmedlas, men de frågar sig vem som har rätten att bedöma någon annans upplevelse. Alla
lärare ser positivt på sin egen utbildning, men tycker att det är tråkigt att de inte alltid kan åka
på liknande utflykter med sina egna elever beroende på hur skolsituationen ser ut.
Många av lärarna verkar precis som det som Erik Backman tar upp angående idrott och
hälsalärares exklusiva friluftsutbildning anse att det krävs för mycket av dem för att göra
samma sak för sina elever (Backman, E 2007 s. 49-50). Detta verkar också prägla deras
föreställning av hur friluftsliv bör se ut. Detta speglas i ett citat som ges av L1:

Jag skulle gärna vilja veta hur jag ska lära ut friluftsliv på skolgården.
Att inte låta allt bli ett sådant stort projekt (L1).

De mest gemensamma svaren hos lärarna är att de är överrens om att friluftsliv ska bedrivas
utomhus och överrensstämmer med det som Nilsson, J (2007) tar upp angående definitioner.
Enligt honom finns det många definitioner beroende på vem man frågar men att de flesta
kopplar begreppet till utomhusmiljöer (s. 141-142).
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Svaren kan också härledas till det som Backman tar upp och det är att det finns ingen tydlig
definition nog åt detta begrepp utan det måste läggas i utövarens känsla eller i detta fall hos
lärarens mål och motiv med undervisningen (Backman, E., 2004 s. 177).

Hur lärarna svarar på hur väl definitionen stämmer överrens med vad de själva tycker präglas
till stor del av vad de gick igenom på sin egen utbildning vilket styrks av det som Göran
Linde (2006) tar upp i den nya läroplanforskningen där läraren i fokus får uttrymme. Med
detta menas att lärare har en egen repertoar om vad för stoff man använder och hur man
förmedlar sitt stoff till olika grupper vilket byggs upp av lärarens erfarenheter sen tidigare och
vad de har för utbildning (s. 16-17). Som de själva blev utbildade vill de också utbilda är en
genomgående tendens hos lärarna, men inser när de kommer till kritan att den typ av
utbildning inte alltid går att genomföra i skolan.

8.2.3 Den kommande undervisningen
Lärarna har knappt börjat jobba enligt den nya kursplanen och får därför frågan om hur de tror
att den kommande undervisningen kommer att se ut. Fyra av lärarna svarar samstämmigt med
att de kommer att se en tydligare progression i friluftsliv, vilket blir tydligare för eleverna i
realiseringsarenan där eleverna får erfara undervisningen (Linde, G 2006., s. 65).

Det är det som jag har tänkt på allra mest, att det är en klar uppdelning
på tre nivåer gällande friluftsliv (L1).

Lärare L2 är skeptisk till den nya och tror inte att hans undervisning kommer att ändras så
mycket.

Så länge jag jobbar på samma skola, med samma natur och med samma
budget kommer den vara som den brukar (L2).

De andra lärarna tror sig ägna sig mer åt friluftsliv eftersom att det fått ett uppsving och att det
då känns som att de måste ägna mer tid åt det. Exakt vad som ska göras har lärarna svårt att
svara på, men fyra av lärarna tycker att det är positivt med att den nya läroplanen trycker på
att det ska vara mer utevistelse.
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Det är något som jag tycker är bra, det finns någon sorts tradition i
idrottsämnet om att man bara är utomhus månaden innan sommaren och
månaden efter. Jag vill personligen ändra på det tänket på den här
skolan och det blir lättare att genomföra då jag har kursplanen bakom
mig i detta eftersom att det faktiskt nu står uttryckligen ( L4).

En av lärarna tar upp att hennes idrottsdagar numer kommer att användas till friluftsliv istället
för idrottsliga aktiviteter för att hon ska hinna med allt som ska göras i friluftsliv.

Min framtida undervisning i friluftsliv kommer att ändras på det sättet att
jag tror inte att mina tidigare idrottsdagar kommer att bestå så mycket
av idrottsliga aktiviteter, utan mer om friluftsliv. Hur man njuter av
naturen och hur man kan reflektera kring begreppet då det inte finns
någon allmän definition i kursplanen, trots de utökade formuleringarna
(L5).

Det verkar finnas en osäkerhet i lärarnas svar och det vet inte exakt vad det är som ska läras
ut men att fyra av lärarna kommer att ägna mer tid åt friluftsliv och då genom att vara ute mer.
Lärarnas svar tyder på att formuleringsarenan som är den skrivna läroplanen (Linde, G.,2006
s. 19) är mycket enklare att följa i den nya läroplanen och att det är lättare att visa konkret för
t.ex. en förälder vad det är som ska göras eftersom att den är mer tydlig och mer utförligt
skriven. En lärare tror dock inte att undervisningen kommer att förändras och ger som
exempel en ramfaktor som budget på skolan som ett exempel på att så länge den är densamma
kommer inte dennes friluftsundervisning förändras nämnvärt.

8.3 Finns det några avgörande möjligheter eller begränsningar som
påverkar den nya friluftsundervisningen?
8.3.1 Inställningen kring att vara ute mer
Tre av lärarna påpekar att det krävs en helt ny inställning både av elever och annan personal
på skolan. En lärare tar upp att när hon har varit utomhus när det har varit kallt ute för att köra
”army-training” så har inställningen hos andra lärare varit att de tycker synd om eleverna. Det
är en bidragande orsak till att det blir svårt att få eleverna på sin sida när det gäller att bedriva
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undervisning utomhus i alla väder. En annan av lärarna nämner också att de andra lärarna på
skolan måste ändra sin inställning.

Det kan ibland regna litegrann och då, speciellt när det gäller de yngre
barnen som ibland blir lämnade i gympasalen av sina pedagoger, ger
dem liksom menande blickar och säger något i stil med ”oj oj inte ska
barnen vara ute i det här vädret”. Då kan jag fan bli förbannad, det
bestämmer faktiskt ja och barnen och deras föräldrar vet att vi är ute
oavsett vädret vid denna tidpunkt. Barnen hör ju detta från de andra
lärarna om att de tycker att det är hemskt att barnen ska få vara ute och
ja då tar dem efter ”vi vill inte vara ute, vår andra lärare sa att hon inte
trodde att vi skuille gå ut”. Och ja, då förstör ju dem andra lärarna för
mig. Plus att de då påverkar barnens inställning (L1).

Detta är en ramfaktor som jag inte sett i den tidigare forskningen, att elevernas inställning och
de andra lärarnas inställning har varit en ramfaktor som begränsar friluftsunderviningen. Men
flera av lärarna påpekar detta och det verkar vara ett problem som många av lärarna har stött
på.

8.3.2 Elevernas förkunskaper
Två av lärarna berättar att det är mycket elever från andra länder på deras skolor. De har
absolut ingen erfarenhet av att till exempel åka skridskor eller vandra i naturen för
avkopplingens skull. Det gäller för eleverna att förstå meningen med det. En lärare säger
också att man kanske måste vara lite snällare i sin bedömning och ägna det mycket tid då
uppdraget är att eleverna ska få ett bestående intresse.

Jag har många invandrarelever på min skola. Om vi ska åka skridskor
och han aldrig gjort det så är det lätt att skylla på att det är en
svennebanangrej att åka bara för att han inte vågar. Om han sedan
provar att åka och det första han gör är att ramla och att det inte går
något bra alls kan jag inte bara sätta IG på den eleven, eller? Han
kommer aldrig mer vilja stå på ett par skridskor då (L3).
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De andra lärarna är inne på samma sak, även om man inte jobbar på en invandrartät skola.
Elevernas förkunskaper spelar ändå stor roll. Många är redan vana av naturen och har ägnat
sig åt friluftsliv förr och då har de oftast en bättre inställning och det är lättare att undervisa.
Lärarna framhäver också att eleverna inte vet hur de ska klä sig och att det spelar ingen roll
hur mycket man tjatar. Många av föräldrarna har heller ingen kunskap.

På den här skolan vet inte föräldrarna vad lager-på-lager principen
fungerar, det vet inte vad ett underställ är. Jag kan tjata hur mycket som
helst men likt förbaskat kommer det utan mössa och vantar när de är
kallt ute. Men det är inte elevernas fel, utan alla har inte råd att köpa
underställ och täckbyxor till sina barn (L4).

Alla lärare jobbar på olika skolor, som ligger olika geografiskt, har olika sociala och
ekonomiska förutsättningar. Låg arbetarklass visar på att man inte ägnar sig mycket åt
friluftsliv, medan en elev som kommer ifrån låg eller hög medelklass har ägnat sig mer åt
friluftsaktiviteter. Backmans studie visar på att elevens sociala bakgrund spelar roll när det
gäller friluftsliv. (Backman, E., 2003 s. 41)Vilka förkunskaper eleverna har påverkats alltså
hur mycket friluftsliv de ägnat sig åt tidigare. Lärarna anser att förkunskaperna är viktiga för
att eleverna ska förstå meningen med friluftsliv. Hur pass mycket kunskap eleverna har sen
tidigare verkar bero på i vilket område skolorna ligger i.

8.3.3 Skolans geografiska läge och ekonomi
För att friluftslivet ska fungera tycker alla lärarna att man måste ha närhet till naturen för att
friluftlivet ska kunna ske på idrott- och hälsatimmarna. En av lärarna föreslår att man borde
bygga upp ett område på skolgården där man kan ägna sig åt friluftsliv om man inte kan åka
någonstans.

Om man fick tillstånd att kanske bygga en eldplats på skolgården och
bygga något vindskydd med sittdynor. Det blir lite enklare om man har
en fast plats nära att gå till (L5).

En annan lärare uttrycker sig så här om det geografiska läget:
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Jag känner att jag har tur, vi är nära en sjö där vi brukar simma innan
och efter sommaren och det finns en stor skog bakom skolan (L4)

Ekonomin tar också alla upp. Sedan några år tillbaka får inga skolor ta ut lokala avgifter för
att åka på skidresor eller liknande, utan detta måste hela skolan stå för själva. En av lärarna
påpekar att det kanske var bättre förr när man fick det.

Då kom ialla fall några av eleverna iväg på friluftsliv istället för inga alls (L2 2012)

Detta håller inte de andra med om utan tycker att det är bra att inga avgifter tas ut. Skolan
måste bli bättre på att använda den lokala miljön till friluftsliv.
Det är intressant att det geografiska läget enligt Backmans forskning ibland spelar roll och
ibland inte. Elever från Norrland har provat på fler friluftsaktiviteter, men skridskoåkning och
skidåkning gav inte samma genomslagskraft där (Backman, E., 2003 s. 50-51). Men lärarna
vill skylla på detta och hänvisar till att det geografiska läget är viktigt när det gäller att kunna
bedriva friluftsliv.

8.3.4 Friluftsdagarna bör ägnas åt friluftsliv
Alla lärare säger att de borde bli bättre på att vara nära skolan och jobba med friluftsliv, men
att det i dagsläget inte alltid går på alla skolor. Tre av lärarna framhäver att det mest är
idrottsliga aktiviteter som förekommer på friluftsdagarna och de tror även att de är så på
många andra skolor. Lärarna säger överlag att de är nöjda med antal dagar de får tid till att
disponera. Lärarna säger också detta om friluftsdagarna:

Jag frågar alltid i god tid om dagar som jag kan använda under
terminerna, jag känner alltid att jag har skolledning och rektor bakom
mig i det, det kanske i sådana fall är andra lärare som tycker att jag tar
tid från dem. Men friluftsliv ska prioriteras nu, så det är bara för andra
lärare att acceptera (L1).

Ja i nuläget är det mest orientering på friluftsdagarna, vi kallar dem inte
ens det längre. Här på skolan säger vi idrottsdagar och har till exempel
friidrott. Ganska konstigt, det kan vi ju göra på idrottstimmarna
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egentligen. Men det kommer nog att bli ändring på det till nästa år. Om
friluftsliv ska in mer måste friluftsdagarna gå till detta (L2).

Vi har inte direkt friluftsliv på våra friluftsdagar, utan det är mer att vi
orienterar eller besöker idrottsmuseét och sånt (L3).

Alltså friluftsdagarna är mer orientering, men det är väl friluftsliv
egentligen, bara att det är lite tävling i det också. (L4).

Den här terminen har vi inte haft några faktiskt (L5).

Enligt Svenning har friluftslivet minskat i skolan när friluftsdagarna togs bort (Svenning, S.,
2001 s. 8-10). Men man får fortfarande ta ut friluftsdagar, men de har mer och mer lutat åt att
dem används till idrottsliga aktiviteter enligt tidigare forskning. Det är också så bland dessa
intervjuade lärare, men att de nu finns en tendens till att de vill försöka använda sig mer av
friluftsliv på friluftsdagarna.

8.3.5 Det finns ingen tydlig definition av friluftsliv
Vad som är friluftsliv eller inte har diskuterats under intervjuerna, där lärarna även fick ta
ställning till Friluftsgruppens definition av friluftsliv. De som ägnas tid åt till vissa
friluftsdagar, till exempel orientering eller friidrott är friluftsliv för vissa, medan andra inte
tycker att det är det. Många av lärarna frågar efter en mer tydlig definition av friluftsliv.
Svenning tar upp just detta, att man måste kunna definiera ett begrepp om man t.ex. ska kunna
uppfatta omfattningen av det (Svenning, S., 2001 s. 8-10). Lärarna efterfrågar just detta och
de verkar förvirrade när jag frågar vad friluftsliv är egentligen. Det finns heller ingen
entydlighet bland svaren.

8.3.6 Lärarna är missnöjda med implementeringsarbetet
På frågan om hur implementeringsarbetet har gått till svarar lärarna lite olika:

Vi har avsatt tid på lärarkonferenser angående den nya läroplanen. Då har vi jobbat med
varje ämne var för sig i arbetslagen och tagit fram lokala kursplaner. Vi har sedan
presenterat detta då någon av lärarna i respektive ämne redovisar för rektor och andra
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lärare. Det jag kan tycka är att man fick knappt bu eller bä för detta, vilket man kan tolka som
att jag kan göra lite som jag vill (L1 2012).

Just L1 jobbar som ensam lärare på skolan och förklarar vidare att hon är glad över kontakten
hon har med sina VFU-studenter.

Jag fick nya läroplanen med dess kursplaner stoppat i handen dan efter skolavslutningen
förra året. När hösten började så skulle man ha läst in sig på den nya. Vad är det för sätt?
Jag har ju semester då. Det har fungerat väldigt dåligt. Jag och min kollega ska försöka sätta
oss in mer i detta när 9:ornas betyg är satta. Jag hoppas på lite planeringsdagar när de slutat
(L4 2012).

Precis som L1 som L4 uttrycker sig verkar alla lärarna missnöjda med hur
implementeringsarbetet har gått till. Många uttrycker en irritation över att skolledningen inte
förstår att det tar tid att sätta sig in i en ny läroplan. Skolverkets presenterade
implementeringsarbete är riktade till alla i utbildningskedjan (Skolverket 2010) men när de
kommer till enskilda lärare tycks de enligt svar från de intervjuade lärarna att det finns brister
där.

9 Diskussion
9.1 Resultatdiskussion
De svar jag har fått från mina intervjuer med lärarna har hjälpt mig med mitt syfte att ta reda
på hur dessa idrott och hälsalärare upplever möjligheter eller begränsningar med att realisera
friluftslivundervisningen i den nya läroplanen, Lgr 11.

En av mina frågeställningar var huruvida lärarna bedriver undervisning i förhållande till nya
kursplanen. Denna fråga blev svår att besvara då många av lärarna inte börjat gå efter den nya
kursplanen, vilket jag själv kanske skulle ha förutspått då det inte gått så lång tid sedan
införandet. Svaren på den frågan besvarar istället hur den kommande undervisningen kan
tänkas se ut. Jag skulle kanske istället sökt skolor som aktivt jobbar med den nya läroplanen.
Alla skolor ska ju göra det och tanken är att de ska ha börjat arbeta enligt den nya läroplanen.
Men jag borde kanske ha ställt frågan först hur pass insatta de är angående den nya
friluftsundervisningen innan jag valde att intervjua just dem. Samtidigt visste alla lärarna mitt
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syfte och tackade ändå ja. Nu fick jag istället svar på hur den kan tänkas se ut i framtiden och
att lärarna inte börjat använda den nya kursplanen så mycket, viket är intressanta fakta i sig.
Trots att det är svårt att dra generella slutsatser om studien kan den ändock ses som en
indikation på hur det kan se ut, då jag ser samband mellan min studie och tidigare forskning
(Al-Abdi 1984., Svenning 2001 & Backman 2010) t.ex. när det gäller vilka faktorer som
möjliggör eller begränsar friluftsundervisningen. Ramfaktorteorin som Göran Linde tar upp
handlar just om de faktorer som gör att lärare upplever begränsningar för sina
handlingsutrymmen (Linde, G., 2006 s. 15). Dessa faktorer är som sagt i stort sett desamma i
min undersökning om man jämför med sedan tidigare forskning inom friluftsliv De nya
faktorer som uppkommer och som handlar om den nya friluftsunderviningen i nya Lgr 11 är
att lärare upplever begränsningar med att det ställer större krav på elevernas förkunskaper och
elevers och andra lärares inställning till att vara ute mycket. Det som också framgår i min
studie är att lärarna ser arbetet av implementeringen med nya Lgr som nästan obefintlig och
då är det svårt att ändra sitt arbete med friluftsliv på så kort tid sedan införandet.

Lärarna i studien är överrens om att Lgr 11 är mycket tydligare i förhållande till Lpo 94, men
att en av fem lärare inte tror sig ändra mycket på sin undervisning. Alla är också överrens om
att friluftslivets position lyfts fram i den nya läroplanen, även om vissa är mer eller mindre
insatta i den. Känslan i alla intervjuer med lärarna är att de skjutit den nya
friluftsundervisningen på framtiden då de inte haft tid med att sätta sig in i den.
Detta motsätter sig lite av det som Skolverket kommit fram till i sina attitydundersökningar
med lärare. Enligt Skolverkets attitydundersökning visar denna att nio av tio lärare upplever
att styrdokumenten är viktig för sitt arbete (Skolverket., 2010 s. 94) men ändå säger lärarna i
min studie att de inte börjat arbeta ordentligt efter den nya kursplanen. Lärarna tycker inte att
det helt och hållet är deras fel utan skyller detta på skolledningen. Tanken med
implementeringsarbetet är att den ska rikta sig till hela utbildningskedjan (Skolverket., 2010)
men det verkar som att det enligt lärarna finns en brist där.
Det är därför också intressant att idrott och hälsalärarna hävdar till stor del att den nya
läroplanen är mer tydlig än den andra, men man väljer ändå att forfarande gå efter den gamla
som man tycker har stora brister när det gäller att kunna tolka friluftsliv i den.
Även om den nya inbjuder till mindre tolkning kring friluftsliv vill lärarna inte vara ensamma
i tolkningsarbetet. Jag kopplar detta till Göran Lindes ramfaktorteori där han tar upp att tid,
ekonomi och gruppstorlek etc. tas upp som betingelser som minskar lärarens
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handlingsutrymmen (Linde, G., 2006 s. 15). Att man känner sig ensam i sin tolkning ser jag
som ytterligare en ramfaktor som begränsar lärarens möjligheter till att lära ut rätt kunskaper.
Det är också det som Stephan Svenning är inne på när han säger att hela skolan måste
samarbeta för att bedriva friluftsundervisning (Svenning, S., 2001 s. 22). Svenning syftar
antagligen främst på när det gäller friluftsdagar, men lärarna efterfrågar även samarbete i
tolkningsfrågor kring den nya kursplanen..
En av lärarna säger att friluftsliv innebär att ta det lugnt och bara vara, men hur betygsätter
man då detta moment? Det kanske bara kan vara ett moment man bara kan få g i?
Enligt lärarna är det just själva tolkningen som bör ses över och kanske anpassas till skolornas
olika lokala förutsättningar, vilket man kanske har missat i den nya.
Lärarna påpekar också att undervisningen kan tänkas bli mer teoretisk och tuffare för eleverna
med tanke på de som enligt lärarna uttrycks i den skrivna kursplanen, formuleringsarenan
(Linde, G., 2006 s. 19).

Slusatsen som kan dras är att det är svårt realisera friluftslivsundervisningen i den nya
läroplanen, Lgr 11 i nuläget. Lärarna upplever att implementeringsarbetet kring den nya
kursplanen har varit bristfällig och att den nya friluftsundervisningen därför skjuts på
framtiden.

9.2 Metoddiskussion
En kvalitativ forskningsintervju bygger på att få kunskap om människors uppfattningar,
erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i. Intervjuaren lyssnar till deras
farhågor, drömmar och till deras åsikter (Kvale, S & Brinkmann, S., 2009 s. 15). Hade istället
enkäter använts som metod för att besvara mina frågor hade jag kunnat skicka ut det till en
större mängd människor och därmed kunnat dra mer generella slutsaser gällande idrott och
hälsalärarnas svar. Nackdelen med en enkät är att det kan vara svårt att få fram mer
djupgående svar och det är svårt att i efterhand reda ut missförstånd (Kvale, S & Brinkmann,
S., 2009 s. 99). Nackdelar med en kvalitativ forskningsintervju med intervjuguide som jag
använt är att det ibland kan vara svårt att jämföra med vad en annan person har svarat, det
krävs också bra samtalsfärdigheter av intervjuaren samt att det finns en risk att intervjuaren
kan påverka svaren. Fördelarna är att det är en intervjusituation som bidrar till ett öppet
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samtalsklimat samtidigt som man säkerställer att vissa frågor behandlas (Bjørndal, R.P C.,
2002 s. 113).

Under intervjun använde jag mig av min mobiltelefon som spelade in allt. Detta var bra för
mig då jag under transkriberingen kunde stanna upp eller spola tillbaka. En nackdel med
bandade intervjuer är att det kan bli tekniska missöden (Kvale, S & Brinkmann, S., 2009 s.
195), Jag hade turen att slippa detta. En annan nackdel som jag upptäckte var att personerna
sa en del intressanta saker efter intervjun när ljudinspelningen stängts av. Om det var relevant
för min studie frågade jag helt enkelt om jag kunde skriva upp det som sagts i efterhand.
Alla respondenter var från början informerade om sin anonymitet. Däremot var de inte helt
anonyma i förhållande till mig, då jag visste var de arbetade och vad de hette. Detta
underlättade för mig då jag i vissa fall kunde ringa tillbaka till någon utav dem när jag ville
förtydliga ett svar.

En fördel med att transkribera en text är att jag kunde strukturera upp alla svar, kunde finna
liknande svar och svar som skiljde sig åt. Samtidigt kunde jag klippa och klistra in svaren
unde respektive tema. Nackdelen är att det är oerhört tidskrävande. Fem intervjuer för mig tog
i snitt sex till sju timmar var och blev således cirka fyra arbetsdagar då man bara satt och
skrev. Nackdelen med kvalitativa intervjuer är således att det tar lång tid (Patel, R &
Davidsson, B., 2003., s. 119) och att det egentligen bara är en översättning från talspråk till
skriftspråk. I ett skriftspråk som jag att förmedlat till läsaren kan man inte höra betoningar på
ord, utan detta kan bara markeras utav mig men det är då min tolkning.

När jag informerade respondenterna om vad jag skulle ställa frågor om visste de alltså detta
på förhand när jag sedan kom. Det kan ha påverkat deras svar eftersom att de då kanske valt
att sätta in sig lite extra i ämnet. Däremot skickade jag inte intervjuguiden innan, så det visste
inte mina exakta frågor, men syftet var helt klart för dem.

Nackdelen med min studie är att tiden har varit knapp, och att jag har varit den enda som
tolkat och analyserat svaren utifrån min synvinkel, samt att det kan vara svårt att dra generella
slutsaser om min studie. Styrkan med min studie är att jag fått en insikt i hur dessa lärare
tänker och har för uppfattningar angående friluftsliv i jämförelse med den nya och gamla
läroplanen samt hur deras eventuella nya friluftsundervisning ser ut och vad som kan tänkas
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möjliggöra eller begränsa den. Det finns alltid en risk med kvalitativa studier och det är att
lärarna inte vill ställa upp eller ställer sig negativa till min undersökning och den metod jag
använt mig av, i detta fall att dem blir intervjuade. Alla lärares inställning till att bli
intervjuade och låta mig använda mig av den kvalitativa forskningsintervjun som metod var
en positiv bidragande faktor till att undersökningen kunde genomföras.

10 Fortsatt forskning
Det skulle vara intressant att göra en liknande studie om några år när den nya läroplanen
etablerats mer i skolorna. Då skulle det vara enklare att kunna se de eventuella förändringarna
och vilka faktorer som möjliggör eller begränsar den nya friluftsundervisningen.
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11 Bilagor
Bilaga 1, Litteratursökning

Syfte och frågeställningar: Den nya läroplanen, Lgr 11 ger begreppet friluftsliv mer
utrymme i kursplanen för idrott och hälsaämnet jämfört med läroplanen från 1994, Lpo 94.
Syftet är att ta reda på hur fem utvalda idrott och hälsalärare upplever möjligheter eller
begränsningar med att realisera friluftslivsundervisningen i den nya läroplanen, Lgr 11.
Frågeställningarna följer:
Hur ser lärarna på den gamla och nya kursplanen gällande friluftsliv?
Hur bedriver lärarna undervisning enligt den nya kursplanen gällande friluftsliv?
Finns det några avgörande möjligheter eller begränsningar som påverkar den nya
friluftsundervisningen?

Vilka sökord har du använt?
Friluftsliv, friluftsliv i skolan, begreppet friluftsliv, friluftsfrämjandet,
friluftsgruppen, Al-Abdi, Erik Backman friluftsliv, lärarnas nyheter, friluftsliv
forskning, ramfaktorteorin, läroplansteori, Skolverket friluftsliv, läroplanen, Lgr
11, kommentarmaterial till kursplanen
kursplanerna

Var har du sökt?
DIVA ( GIH:s bibliotekskatalog), Google, Skolverket,
Stockholms Universitet bibliotekskatalog, GIH:s bibliotek,
Publikationsdatabasen på Skolverket
www.uppsatser.se

Sökningar som gav relevant resultat
Stephan Svenning DIVA
Erik Backman friluftsliv DIVA
Friluftsliv DIVA
Friluftsliv i skolan

Kommentarer
Jag har sökt mest på DIVA när det gäller pubilkationer och rapporter. Annars
har jag mest avnänt mig av traditionella böcker som lånats på GIH:s bibliotek,
Stockholms Universitetsbibliotek samt Stadsbiblioteket
Jag ville veta hur det gick till när en ny läroplan introducerades. Detta var till
en början svårt att hitta. Det fanns inget om det på Skolverkets hemsida som jag
hittade och ringde då dit, där fick jag sedan hjälp med att hitta det genom att jag
fick länkar skickade till min mejl efter samtalet.
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Bilaga 2, Intervjuguide med teman
Introduktion
1. Vad har du för utbildning?
2. Vad tycker du om den nya kursplanen i idrott och hälsa?
3. Vad tycker du om Friluftsgruppens definition av friluftsliv?
4. Vad har du för egen utbildning inom friluftsliv?
5. Påverkar din utbildning ditt sätt att bedriva friluftsliv tror du?

Kursplanen
6. Känner du dig säker på båda kursplanernas innehåll gällande friluftsliv, dvs. Lpo 94
och Lgr 11?
7. Tycker du att det är svårt att tolka vad som menas med friluftsliv i kursplanerna?
8. Upplever du att det finns några skillnader gällande friluftsliv i den gamla läroplanen
Lpo, 94 i jämförelse med den nya, Lgr 11?
9. Ser du några fördelar respektive nackdelar med den nya texten i kursplanen gällande
friluftsundervisningen?
10. Har eleverna fått ta del av den nya kursplanen?

Friluftslivsundervisningen
11. Har ni lokala mål för friluftsundervisningen?
12. Vilket moment i friluftsliv kommer du att undervisa i närmast?
13. Hur mycket friluftsliv bedriver du i din undervisning i förhållande till de andra
aktiviteterna?
14. Hur ser era friluftsdagar ut?

Andra skolors friluftsliv
15. Hur tror du att det fungerar i allmänhet ute på skolorna gällande friluftsliv?

Vilka faktorer påverkar friluftslivundervisningen?

16. Hur ser möjligheterna ut att bedriva friluftsliv i din skola?
17. Vad finns det för begränsningar att bedriva friluftsliv i din skola
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Elevernas kunskap gällande friluftsliv
18. Hur tror du eleverna upplever friluftsundervisningen?
19. Hur mycket kunskap tror du att dina elever har i friluftsliv?

Drömscenario gällande friluftsliv
20. Om det inte finns några begränsningar gällande friluftsliv i skolan, hur skulle din
drömundervisning då se ut?

Övrigt
21. Vill du tillägga något?
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Bilaga 3, Mitt mejl

Hej,

Jag är ytterst tacksam för att du tar dig tid och vill delta i min studie om friluftsliv i skolan
enligt nya läroplanen Lgr 11 i jämförelse med den gamla, Lpo 94.
Uppsatsen skrivs på GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan) och är min C-uppsats på 15
högskolepoäng (en halv termin).
Mitt syfte med studien är således med bakgrund av att den nya läroplanen Lgr 11 ger
begreppet friluftsliv mer utrymme i kursplanen för idrott och hälsaämnet jämfört med
läroplanen från 1994, Lpo 94 att ta reda på hur idrottslärare upplever möjligheter eller
begränsningar med att realisera friluftslivsundervisningen i den nya läroplanen, Lgr 11.
Det är här du kommer in som den mest bidragande faktor till att studien kan genomföras och
det är dina tankar och erfarenheter som kommer att hjälpa mig att svara på mina
forskningsfrågor som lyder:

Hur ser lärarna på den nya och gamla kursplanen gällande friluftsliv?
Hur kommer lärarna att bedriva undervisning enligt den nya kursplanen gällande friluftsliv?
Finns det några avgörande möjligheter eller begränsningar som påverkar den nya
friluftsundervisningen?

När vi bokat in tiden för intervju så har jag med mig en intervjuguide med frågor som
kommer att ställas kring detta.
Du som person och den skola du arbetar vid är helt konfidentiella uppgifter som endast jag
har tillgång till. Du och din skola är alltså helt anonym för andra läsare av mitt arbete.
Intervjun kommer att spelas in på min mobiltelefon och allt som sägs kommer jag att radera
efter det att arbetet skrivits klart.
Det går självklart att hoppa av om du skulle vilja det.
Det ska bli intressant att få ta del av dina erfarenheter och tankar kring friluftsunderviningen i
skolan.
Med vänliga hälsningar,

Ulrika Ivetun
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Bilaga 4, Kursplaner

Lpo 94

Ämnets syfte och roll i utbildningen
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn
och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor,
regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga
samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.
Under generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger
kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att bedriva
dem. Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande
syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina
egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för
andra.
Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott och
hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett
mångkulturellt och internationellt samhälle.

Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven
– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild,
– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa,
– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och
värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för
regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa,
– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck
för fantasi, känslor och gemenskap,
– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med
andra,
– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband
med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt
ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor,
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– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter,
– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar,
danser och idrottsformer i olika kulturer,
– utvecklar kunskaper om och beredskap för handlande i nöd- och katastrofsituationer både på
land, i och vid vatten.

Ämnets karaktär och uppbyggnad
Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser
utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla
upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är ett
hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet
förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för både uppväxttiden och
senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att själva ta ett ansvar för
uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning.
Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet
förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I
ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid
olycksfall.
Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är
beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning
utvecklas. Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl
hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv. Tillsammans med
kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids kroppsövningskultur ger ämnet
möjligheter att bl.a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv ifrågasätta de idealbilder som sprids
via olika medier. I ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse för människors olika
förutsättningar när det gäller fysiska aktiviteter. Ett kulturellt perspektiv i ämnet speglar såväl
egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och rörelseuttryck i andra kulturer.
Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig rörelserepertoar kan
lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv upplevelse av rörelse och rytm
är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den
improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att
utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och
rörlighet.
Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att
vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna
upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv,
natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att
skydda och vårda natur och miljö.
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall
– behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll
samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik,
– 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,
– känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan,
– ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och om
hur skador kan undvikas.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall
– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i
vardagliga sammanhang,
– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga
rörelseuppgifter,
– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion,
– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna
planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider,
– kunna hantera nödsituationer i och vid vatten,
– ha kunskaper i livräddande första hjälp,
– ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt.

Bedömning i ämnet idrott och hälsa
Bedömningens inriktning
Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna kroppen
fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan
bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att elevens kunskaper om
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vilka faktorer som påverkar den egna hälsan är en viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga
att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt
liksom bredden av fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen.
Ytterligare en bedömningsgrund är elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll och
precision liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och stämningar.
Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil
och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv är av vikt vid bedömningen.

Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och
välbefinnande kan bibehållas och förbättras.
Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa.
Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska aktiviteter.
Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider.
Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska
aktiviteter.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika
idrotts- och friluftsaktiviteter.
Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt motionsprogram.
Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med
hänsyn till olika deltagares behov.
Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på
exempelvis balans, precision och tempo.
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