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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka möjliggörandet av friluftsliv i skolor i Stockholms 

innerstad och förorter. Vi har undersökt hur lärare bedriver friluftsliv samt hur de förhåller sig 

till begränsade faktorer som uppkommer vid friluftslivundervisningen. Följande frågor har vi 

formulerat för vår studie: Hur bedriver lärare i idrott och hälsa friluftsliv i Stockholm? Vad 

anser lärare i idrott och hälsa att friluftsliv bidrar till? Hur ser lärare i idrott och hälsa på stöd 

från andra parter i skolan som begränsande faktor? Hur ser lärare i idrott och hälsa på 

begränsande faktorers betydelse för friluftslivsundervisning? 

 

Metod 

Vi genomförde denna studie via en kvalitativ metod med ett handplockat och 

bekvämlighetsurval. Vi valde att handplocka fem verksamma idrottslärare som bedriver 

friluftsliv i skolan samt använda oss av ett bekvämlighetsurval eftersom vi tidigare haft 

kontakt med dessa fem verksamma idrottslärare. Ramfaktorteorin har utgjort studiens 

teoretiska ramverk. 

 

Resultat 

De intervjuade lärarna menar att undervisningen i friluftsliv bidrar till en god psykisk, fysisk 

och social hälsa samt kunskap i, om och genom friluftsliv. Resultatet visar också att friluftsliv 

endast bedrivs till viss mån eftersom det finns begränsade faktorer som hindrar en mer 

omfattande undervisning i friluftsliv. Ramfaktorteori bygger på faktorer som oberoende av 

lärare som kan begränsa undervisning av i detta fall friluftsliv. De begränsade faktorerna i 

denna studie är till största del, tid, geografiskt läge, kollegialt samarbete, tillgång till material, 

ekonomin samt att friluftsliv definieras vagt i kursplanen. Lärarna hävdade olika gällande 

samarbete med ledningen och kollegor, hos de flesta fungerade samarbetet bra dock fanns det 

hierarkiska svårigheter som präglat en del lärares undervisning. 

 

Slutsats 

Trots att friluftsliv poängteras i styrdokumentet bedrivs det inte i den utsträckning den skall. 

Det finns bakomliggande ramfaktorer kring detta som begränsar friluftslivsundervisningen. 

De största faktorerna är tid och geografiskt läge. Om lärare har möjlighet att överkomma 

dessa två faktorer bidrar det till bättre förutsättningar för möjliggörande av friluftsliv. 
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1. Introduktion 

Denna uppsats skrivs eftersom vi vill få kunskap om hur friluftsliv bedrivs i skolor. Tidigare 

forskning pekar på att friluftsliv inte bedrivs i den utsträckning den skall samt att det finns 

svårigheter i att bedriva friluftsliv i skolan. Vi vill undersöka hur lärare i idrott och hälsa 

möjliggör bedrivandet av friluftsliv i skolan. Det huvudsakliga syftet är att via en kvalitativ 

metod, intervjua fem verksamma idrottslärare i Stockholmsområdet för att undersöka hur 

skolor möjliggör friluftslivsundervisning. Vi har valt att använda oss av ett handplockat- och 

bekvämlighetsurval eftersom vi vill förhålla oss till tillgängliga skolor som vi vet bedriver 

friluftsliv. Genom att använda oss av ett handplockat urval kommer djupare kunskap om 

bedrivandet av friluftsliv i ämnet idrott och hälsa genereras. Studien kommer lägga fokus på 

skolor i Stockholmsområdet vars lärare i idrott och hälsa arbetar med friluftsliv. Studien utgår 

ifrån behovet av kunskaper om hur friluftsliv kan utövas i skolan eftersom Skolverket 

beskriver i ämnets syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven att friluftsliv i årskurs 4-6 

skall bedrivas (Skolverket 2011, ss. 1-5). Utifrån intervjuerna kommer en tematisering ske, 

var på kategorier som ger möjlighet till friluftslivsundervisning presenteras.  

2. Bakgrund  

Detta avsnitt beskriver styrdokumentet och kommentarmaterialet för LGR 11. Detta för att se 

vad dessa dokument anger för undervisningens inriktning i skolan och för att få insikt i hur 

friluftsliv formuleras i styrdokumentet för lärare i idrott och hälsa. 

2.1  Styrdokument för idrott och hälsa 

Undervisningen i idrott och hälsa har ändrats en del från LPO 94 då Skolverket år 2011 kom 

med en ny kursplan LGR 11. LPO 94 innehöll mål var på ämnet idrott och hälsa riktade in sig 

på friluftsliv på detta sätt: 

 
Ämnet skall bidra till att väcka engagemang för och skapa medvetenhet om natur- och miljöfrågor. 

Genom regelbunden vistelse i naturen och genom friluftsverksamhet får eleverna upplevelser, kunskaper 

och erfarenheter som kan stimulera intresset för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Undervisningen 
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anknyter till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistats i och ta vara på 

naturen. 

(Utbildningsdepartementet 1994, s. 31) 

 

Här beskrivs friluftsliv som något vars syfte är att öka kunskapen och intresset för friluftsliv 

samt betona vikten av de kulturarv friluftsliv frambringar. I LGR 11 betonas däremot vikten 

av praktiska förmågor samt hantering av nödsituationer och värdet av att utöva friluftsliv 

(Skolverket 2011, s. 40). Den primära skillnaden från LPO 94 till LGR 11 är att texten går 

från vad som kallas mål till det som nu kallas förväntade studieresultat vilket även medföljt en 

centralisering i och med utformningen av det centrala innehållet.  (Ibid s. 41 f.) 

 

De mål eleverna skulle uppnå i LPO 94 i slutet av årskurs 5 var att man skulle ”kunna simma 

och hantera nödsituationer vid vatten” (Utbildningsdepartementet 1994, s. 32). ”ha kännedom 

om lämplig klädsel och utrustning för friluftsliv under olika årstider” (Ibid) ”kunna orientera 

sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel” (Ibid). Däremot i LGR11 är det 

mer styrt i och med det centrala innehållet där fokus ligger mer på att klara av att vistas i 

naturen samt rättigheter och skyldigheter i naturen. Fokus läggs även på lärarens kunskaper 

eftersom säkerhet betonas i både lekar och spel som hantering av nödsituationer. (Skolverket 

2011, s. 43) 

 

Det Skolverket vill att undervisningen skall bidra till presenteras på detta vis inom det 

centrala innehållet för årkurs 4-6 friluftsliv och utevistelse. 

 

• ”Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors 

uppbyggnad och symboler.” 

• ”Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika 

årstider.” 

• ”Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.” 

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

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

hjälpredskap.” 

(Ibid, s. 42) 
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Det går att se vissa skillnader mellan LPO 94 och LGR 11 dock den mest synliggjorda i denna 

studie är att övergången till LGR 11 medföljt en starkare centralisering via det centrala 

innehållet. 

2.2  Kommentarmaterial för LGR11 

Kommentarmaterialet är ett dokument för att underlätta lärares och rektorers tolkande av de 

ställningstaganden och innehåll kursplanen erbjuder. Syftet med kommentarmaterialet är att 

ge bredare och djupare kunskap om vad undervisningen i idrott och hälsa skall innehålla och 

hur urvalen av undervisningens innehåll kopplat till kursplanen skall se ut. 

(Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa 2011, s. 4)  

2.1.1 Att orientera 

I kommentarmaterialet har man valt att använda sig av begreppet ”att orientera” (Ibid). Istället 

för orientering. Genom att använda detta begrepp är förhoppningen att det leder till att lärarna 

inte ser orienteringen som en sport utan mer som en kunskap där eleverna lär sig att följa 

kartor. ”Kunskap om hur man följer kartor och skisser är nödvändig för att eleverna ska kunna 

orientera sig i olika miljöer. Miljöerna som de ska kunna orientera sig i kan vara allt från ett 

köpcentrum till skogar och ängar.” (Ibid). I undervisning i orientering för årskurserna 4-6 

skall även kartors uppbyggnad gås igenom där bland annat färger skala och symboler skall 

betonas. (Ibid) 

2.1.2 Natur och utemiljö  

I kommentarmaterialet beskrivs natur och utemiljö för årskurserna 4-6 som att de skall få 

erfarenheter av att vara utomhus i olika miljöer och årstider. Detta är en viktig utgångspunkt 

eftersom eleverna får uppleva blandad aktivitet utomhus under de olika årstiderna, vilket 

kommer att genera erfarenheter om vad som kännetecknar vardera årstid samt vad de kan 

erbjuda. (Ibid s. 17) 

2.1.3 Rättigheter och skyldigheter i naturen  

Kommentarmaterialet påpekar skyldigheter och rättigheter i naturen som något centralt där 

kunskaperna skall betonas med grund i hänsynstagande till olika platser och miljöer. 

Exempelvis kan detta handla om var man får elda. Skillnaderna från årskurserna 1-3 i detta 

avseende blir att fokus inte endast ligger på ens eget beteende, utan också mer på hur eleverna 

tar hänsyn till platserna och miljöerna de vistas i. (Ibid) 
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2.1.4 Säkerhet och hänsynstagande 

I kursplanen står det skrivet att ”I årskurserna 4–6 vidgas hänsynstagandet till att inte bara 

omfatta jaget utan även kamraterna och omgivningen för att undvika skador på personer och 

egendom” (Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa 2011, s. 18). Genom att 

skapa sociala band mellan eleverna skall eleverna i dessa årskurser utveckla ett större 

hänsynstagande till sina kamrater och inte bara se över sitt eget beteende. (Ibid) 

2.1.5 Badvett och säkerhet vid vatten 

I årskurs 4-6 skall fokus ligga på grundläggande principer för hantering av nödsituationer. 

Exempelvis skall elever ”I årskurserna 4–6 [...] få lära sig att agera med hjälp av [...] livboj 

eller livlina.” (Ibid) Hantering av nödsituationer innefattar även kunskaper om hur eleverna 

skall bete sig i badhus eller när de badar vid stränder. Exempelvis skall eleverna inte bada 

ensamma samt inte dyka från stränder. Vid vintertid skall elever även få ta del av kunskaper 

om relevans för rätt utrustning och hur de kan analysera bärigheten av isar. (Ibid) 

 

Kommentarmaterialet för LGR11 beskriver olika delar som skall bidra till elevers lärande i 

friluftsliv. Där diskuteras även ingångar kring undervisningen och vad den skall innehålla 

kopplat till kursplanen för idrott och hälsa.   

3. Existerande forskning 

I följande avsnitt diskuteras begreppet friluftsliv, detta för att skapa en bild för hur denna 

studies författare ser på friluftsliv. Genom att problematisera begreppet vill vi skapa förståelse 

för det urval som gjorts och visa hur vi motiverar att de intervjuade lärarna bedriver friluftsliv. 

Sedan följer ett avsnitt som redogör för forskning redan gjort på friluftsliv central för denna 

studie. 

3.1 Begreppsdiskussion om friluftsliv 

Backman (2011a) diskuterar begreppet friluftsliv utifrån perspektiv som karaktäriserar det 

skandinaviska friluftslivet. Begreppet friluftsliv är svårdefinierbart och förändras ständigt med 

tiden. Norges regering myntade följande definition år 1972: ”Friluftsliv entails living and 

engaging in physical activity in the open air during leisure time in order to achieve a change 

of setting and to gain experience of our natural surroundings.” (KUF 1972, se Backman 

2011a, s. 270). Backman (2011a) hävdar att den svenska definitionen bygger till stor del på 
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den norska, dock skiljer den sig till en viss del eftersom svenska definitionen betonar även att 

friluftsliv skall bedrivas,”without the demands of competition’ (Kulturdepartementet 1999, se 

Backman 2011a, s. 270 f.).  

 

Fält (2007) definierar begreppet friluftsliv som, ”ett enkelt liv på färd ute i naturen, där färden 

är förutsättning för upptäckter och intellektuell stimulans i en naturlig miljö. Vistelsen ska 

vara naturnära och så ursprunglig som möjligt.” (Fält 2007, s. 7). 

 

Till skillnad från vad Fält (2007) betonar i sin definition av friluftsliv det vill säga att 

”vistelsen ska vara [...] så ursprunglig som möjligt” (Ibid) anser vi inte att friluftsliv behöver 

bedrivas på svårtillgängliga platser utan att friluftsliv kan bedrivas på platser nära tät bebodda 

områden. Dock skall friluftslivet bedrivas i någon utsträckning i naturlig miljö för främjandet 

av elevers upplevelse av trygghet, rekreation och främjande av deras identitetsskapande. 

Friluftsliv för oss lägger fokus på upplevelse och inte på friluftsliv som en arena för 

betygsättning av fysik prestation. Vi delar i detta avseende Backmans (2008) syn på friluftsliv 

där han betonar att friluftsliv inte skall karakteriseras av tävling och fysisk prestation eftersom 

det kan leda till onödig press på utövarna. (Backman 2008, s. 62) Exempelvis anser vi inte att 

orientering på tid eller med fokus på prestation är friluftsliv. Däremot kan kunskaper i om och 

genom att orientera sig i miljöer vara ett grundläggande inslag inom ramen för vår definition 

av friluftsliv.  

 

Vi ansluter oss även till Engströms (2014) principer eftersom de är betydelsefulla för vår 

studie samt vår syn på friluftsliv. I friluftsliv kan dessa tre principer, ”prestation, träning och 

upplevelse” (Engström 2014, ss. 53-66) speglas inom ramen för friluftsliv. Vi anser dock att 

prestation och träning endast till viss del går att tillämpa på friluftsliv. Detta eftersom vi anser 

att prestation inte har någon plats inom friluftsliv eftersom friluftsliv skall bidra till upplevelse 

och koppling till naturen. Inom vår definition kommer träningsprincipen sekundärt, dock går 

det att använda friluftsliv som en arena för fysisk aktivitet i form av träning och motion 

förutsatt att upplevelsen ligger i fokus.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att i bedrivandet av friluftsliv krävs moment av upplevelse och 

rekreation. Fysisk aktivitet kan vara ett inslag av friluftsliv men det är inte nödvändigt. För att 

bedriva friluftsliv anser vi att det skall bedrivas i naturmiljö. Dock krävs ingen svårtillgänglig 
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naturmiljö utan tätortsnära friluftsliv fungerar för att nå syftena med 

friluftslivsundervisningen. Vi anser inte att fokus på prestation ska tillhöra friluftsliv. 

3.2 Friluftsliv förr i Sverige  

Förr i tiden hade människan mer fritid och det var då viktigt att människan utnyttjade den 

tiden för att få en värdig rekreation. Den tidigare synen på friluftsliv var att man såg 

friluftslivet som en rekreation. Man behövde friluftslivet mer för att ”stärka den utarbetade, 

moderna, urbana människan”.(Sandell & Sörlin, 2008, s. 111)  

 

Sandell och Sörlin menade, för att uppnå kraven som ställdes på arbetslivet, kunde människan 

genom att vara ute i naturen bygga upp sin kroppsliga och själsliga hälsa. Eftersom friluftsliv 

ansågs vara ett medel för människans hälsa, framförallt för individen och för senare, 

folkhälsan, ansåg myndigheterna att man ville främja ett rekreationskapande friluftsliv. Vid år 

1955 kom begreppet rekreation in i kursplanen för skolämnet Gymnastik med lek och idrott. 

Detta var både ett kortsiktigt och långsiktigt mål. (Ibid) Genom skolans aktiviteter skulle 

eleverna få den kunskap de behövde för att sedan rekreera sig mer för att då kunna behålla sin 

arbetsförmåga. Utifrån Gymnastik, lek och idrott fick eleverna förutsättningar för att utnyttja 

och använda sig av samhällets idrottsliga arenor. Genom detta skapande man en 

framtidsvision där friluftsliv var lösningen på allmänhetens rekreationsbehov. Vid kursplanen 

år 1994 ansåg man fortfarande att ”idrott, motion, rekreation och friluftsliv har en stor 

betydelse för folkhälsan”.(Ibid s. 112) 

3.3 Friluftsliv i nya zeeländska skolan 

I Søren Andkjærs (2012) studie, tar hen upp oklarheter och kontraster som uppstår i friluftsliv 

i Nya Zealand. Äventyr, risker och utmaningar verkar vara viktiga ”problem” inom friluftsliv.  

Författaren menar att “Risk is a major attraction and was closely linked to a more 

philosophical understanding of what life is all about”. (Andkjær 2012, s. 126)  

 

Via en kvalitativ studie som Andkjær utförde hävdade hen att ta risker och utmana sig inom 

friluftsliv är ”challenge and activities that seem risky are obviously attractive and provide a 

great bodily experience and satisfaction. At the same time challenge represents a constant 

search for stimulus, excitement and new experiences”.(Ibid) Genom att ta risker och våga 

utmana sig själv får människan en god kroppslig förmåga och formar en bättre stimulans i 

kroppen. (Ibid) 
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Något som kan symboliseras med friluftslivet i Nya Zealand är lektioner med rep utomhus i 

skogen. Genom att ha rep lektioner är det ”possible, in a very controlled and effective way, to 

involve children and young people in challenge and to create or design an experience of 

risk”.(Ibid, s. 128)   

 

Författaren anser att det finns en kontrast och motsägelse eftersom naturen och landskapen 

väldigt speciell för en del Nya Zeeländare.”Many people have a personal relationship to 

nature and to being in the outdoors and this connection seems linked to identity and to the 

understanding of being a (real) New Zealander”.(Ibid, s. 129)  

3.4 Friluftsliv i svenska skolan 

Backman (2011a) hävdar i sin studie, som är baserad på LPO 94, att undervisning i friluftsliv 

kan generera till jämställdhet. Författaren anser även att det finns möjlighet i friluftsliv att 

involvera alla elever i undervisningen utan krav på prestation samt att det kan bidra till 

ändringar i sociala relationer mellan elever (Backman 2011a, s. 269). 

 

Friluftsliv är enligt läroplanen obligatoriskt, dock ignoreras ämnet utan att det noteras. 

Friluftsliv i idrott och hälsa hävdas vara problematiskt eftersom ”it appears as though there is 

a hidden curriculum working alongside the manifest one.”(Ibid, s. 284). Detta hävdar 

författaren eftersom detta kan bero på att lärarna i idrott och hälsa har svårigheter med att 

utföra friluftslivsundervisning. Det kan också bero på att lärarna inte känner sig trygga med 

att undervisa i friluftsliv. (Ibid) 

 

I förhållande till det fokus i friluftsliv som nu ligger på fysik aktivitet och prestation inom 

aktiviteter i naturmiljö menar Backman (2011a) att ”friluftsliv could represent an alternativ 

movement-culture, characterised by joy of movemet, sensibility and cooperation”. (Ibid) Här 

hävdar Backman (2011a) ett arbetssätt mot sportifieringen av friluftsliv och belyser vikten av 

att uppleva naturen och skapa en koppling till kulturarvet. Författaren hävdar även att 

friluftsliv skall gå emot fokus på prestation och tävling eftersom “when friluftsliv is 

transformed into sport practices it is doubtful whether one reaches other groups of children 

than those already active in the voluntary Swedish sports movement” (Ibid). Författaren 

menar vidare att de element (dans, simning, orientering, friluftsliv, ergonomi och säkerhet vid 
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bad och vett) som är betonade i läroplanen för idrott och hälsa inte utövas, men istället 

dominerar populära idrotter ämnet. (Ibid) 

 

Lundvall (2011) betonar vikten av att vistas utomhus och bedriva friluftsliv eftersom det 

”finns ett värde i att vara utomhus, att naturens mångfald kan ge barn möjlighet att utvecklas 

både motoriskt, emotionellt och kognitivt.” (Lundvall 2011, s. 14). Friluftsliv bidrar även till 

”att förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp och att lära känna sin närmiljö.” (Ibid). 

Elever som inte vistas ute i naturen kan påverkas av ”koncentrationssvårigheter, minskad 

mental ork, utöver infektionsrelaterade åkommor.” (Ibid). Lundvall (2011) betonar vikten av 

utevistelse eftersom utövandet av friluftsliv skapar välbefinnande, motorisk utveckling och 

möjligheten till organiserad och oorganiserad fysisk aktivitet. (Ibid) 

 

Backman (2011b) redogör, i en annan studie, också den baserad på LPO 94 för fyra punkter 

där problem kring undervisningen beskrivs av intervjuade lärare i idrott- och hälsa.  

 

1. “constructions of meaning in curricular text documents; 

2. time, equipment and finances; 

3. location of the school and risks; and 

4. a common project.” 

(Backman 2011b, s. 56) 

 

Författaren menar under punkt ett i sin studie att kursplanen satt för undervisning i idrott och 

hälsa anses av lärare vara för vag, vilket leder till svårigheter i undervisningen och i vissa fall 

till undervisning utan stöd från kursplanen. “When some Swedish PE teachers are left with 

little or blurred governance from the state representatives, they appear to construct their own 

curriculums” (Ibid s. 57). Den andra begränsande faktorn författaren redogör för är att det 

krävs tid, material och ekonomiska resurser för att utöva friluftsliv (Ibid). “Time, equipment, 

financial resources [...] may have a controllimg influence on pedagogic communication.” 

(Ibid) Här beskriver Backman (2011b) att det finns ett negativt samband mellan tid, material 

och ekonomiska resurser för bedrivandet av friluftsliv och detta kan bero på att “all school 

activities be free of charge” (Ibid, s. 58). Författaren beskriver att en del av de intervjuade tar 

upp skolans geografiska läge och risker som ett problem där “nature as an environment for 

teaching friluftsliv that has to be remotely located in relation to civilization” (Ibid). 
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Författaren betonar därför vikten av att idka friluftsliv i skogar eller parker nära skolan. (Ibid) 

Det fjärde och sista problemet artikeln redogör för är ett gemensamt projekt. ”Friluftsliv 

requires co-operation between subject teachers and shared responsibility in order to be 

realized” (Ibid, s. 60). Här menar Backman (2011b) att det inte endast är idrottslärarens 

ansvar att undervisning i friluftsliv bedrivs. Det är viktigt att ha ett samarbete mellan lärare i 

idrott och hälsa samt lärare i andra ämnen. (Ibid) 

 

Backmans (2011b) artikel är betydande för denna studie eftersom de problem författaren 

presenterar ligger till grund för studiens infallsvinkel, om hur skolor vars lärare bedriver 

friluftsliv överkommer dessa hinder. Den tidigare forskningen pekar på att trots viktiga 

hälsoaspekter, främjandet av sociala samband, koppling till naturen och jämställdhet bedrivs 

inte friluftsliv i den utsträckning den skall i skolan på grund av olika ramfaktorer. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att definitionen av friluftsliv är att friluftsliv bedrivs 

ute i naturmiljö, där fokus ligger mer på upplevelse och rekreation. Tävling och prestation 

utesluts helt från friluftslivet. Tidigare i Sverige ansåg man att friluftslivet behövdes för att 

stärka den urbana människan. Dock har friluftslivet i Nya Zealand ett annat tänkt, genom att 

ta risker och utmana sig själv. På detta sätt gynnas den kroppsliga förmågan samt att man får 

en annan njutning och formar en bättre stimulans i kroppen. Det skall även poängteras att 

friluftsliv är obligatoriskt enligt den svenska läroplanen dock ignoreras detta eftersom 

populära idrotter dominerar ämnet. Friluftsliv har ett positivt värde eftersom att befinna sig 

utomhus ger möjlighet för barn och ungdomar att utvecklas motoriskt samt att det skapas ett 

välbefinnande. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt  

Ramfaktorteori är ett tankeverktyg för utbildningsplanering som användes under 

efterkrigstiden för formuleringen av 1980- 90 talets skolreformer (Lundgren, 1999 s. 31). 

Ramfaktorteorin utformades redan under år 1967 av Urban Dahllöf men etablerades främst 

som ett tankeverktyg under 1970-talet. Efterkrigstidens utbildningsreformer medförde att allt 

fler fick gå i skolan eftersom målet var att skapa en likvärdighet inom skolväsendet (Ibid, s. 

36). I och med det stora inslaget av likvärdighet inom skolan skapades en styrning där 

fördelandet av resurser reglerades. Reglerandet av resurser skapade tankar om ”vad som är 
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möjligt att styra och hur det går att politiskt styra och inte minst vad som är likvärdighet.” 

(Ibid, s. 37).  

 

Förändringarna i samhället under 1960- talet samt i och med utformning av grundskolan 

synliggjordes problematiken med reglering av resurser. Där av tankeverktyget ramfaktorteori 

som präglat utbildningsplaneringen under trettio år och formats utav frågor om 

skoldifferentiering och likvärdighet. (Ibid s. 37 f).  

 

Broady & Lindblad (1999) menar att ramfaktorteori inte är någon teori i vanlig benämning 

utan ses mer som ett sätt att tänka på eller ett tankeverktyg på ett spektrum av 

forskningsansatser. Ramfaktorteorin är ett viktigt verktyg eftersom den förklarar 

förutsättningarna för läroplanens genomslag, den ojämlika behandlingen av olika elevgrupper 

samt verksamheten i klassrummet. Ramfaktorteori är inte bara ett verktyg för att skapa 

förståelse om skolans förändringar utan den har även bidragit till reformering via 

decentralisering och målstyrning. (Broady & Lindblad 1999, s. 1 f.) 

 

Ramfaktorteorin utvecklades till ett modellbaserat arbete kring ”styrning av utbildning och 

undervisning inte som effekter av insatser – av ramar – utan av möjligheter inom givna 

ramar.” (Lundgren 1999, s. 39). Ramar i detta avseende ska inte ses som hinder utan frågor 

om vad, när och hur det vill säga pedagogiska frågor som behandlar undervisningen där 

ramarna gestaltas utifrån aktivitetens innehåll och förutsättningar (Ibid). 

 

Ramfaktorteori bygger på externa faktorer som lärare inte har någon kontroll över men som 

ändå påverkar undervisningen. Lundvall & Meckbach (2008) beskriver exempel på sådana 

ramfaktorer på följande sätt. 

 
…lack of time, few or to small facilities, below standard equipment, group size, lack of subject-matter 

knowledge, unmotivated students, a poor psychosocial working environment, lack of management 

support and a lack of teacher knowledge.  

(Lundvall & Meckbach 2008, s. 354 f.) 

 

Dessa faktorer ligger till grund för förståelse kring en problematik i undervisningen i idrott 

och hälsa. Ramfaktorerna beskrivs i artikeln som ”limiting factors” (Ibid, s. 354) vilka ses 

som faktorer för motverkandet av lärare i idrott och hälsas arbete. Våra intervjuer lutar sig till 
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viss del mot dessa ramfaktorer eftersom vi vill undersöka hur idrottslärare handskas med 

ramfaktorer i förhållande till möjliggörande av friluftsliv. I förhållande till friluftsliv kan 

faktorer som exempelvis tid som inte går att ändra för en lärare, det går däremot att ändra 

innehållet i undervisningen mer tidseffektivt, exempelvis bedriva friluftsliv närmre skolan. 

Ramfaktorer är faktorer som externt påverkar läraren men med förståelse om det kan läraren 

utnyttja detta till sin fördel. 

 

Den teoretiska utgångspunkten denna studie utgår ifrån är ramfaktorteori. Utifrån ramar 

(hädan efter kallade begränsande faktorer) styrs undervisningen i skolan utan att dessa 

faktorer kan påverkas. Studien syftar till att granska undervisningen i en del skolor för att 

undersöka hur dessa begränsande faktorer styr undervisningen i friluftsliv.  

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fem idrottslärare i årskurs 4-6 i Stockholms 

innerstad samt förorter bedriver friluftsliv och hur de förhåller sig till faktorer som begränsar 

friluftslivsundervisningen. 

 

Frågeställningar  

• Hur bedriver lärare i idrott och hälsa friluftsliv i Stockholm? 

 

• Vad anser lärare i idrott och hälsa att friluftsliv bidrar till? 

 

• Hur ser lärare i idrott och hälsa på stöd från andra parter i skolan som begränsande 

faktor? 

 

• Hur ser lärare i idrott och hälsa på begränsande faktorers betydelse för 

friluftslivsundervisning? 

 

6. Metodik och arbetsplan 

Denna studie genomfördes via en kvalitativ metod med ett handplockat och 

bekvämlighetsurval. Insamlingsmetoden innefattade intervjuer av lärare i idrott och hälsa i 

centrala Stockholm samt förorterna. Materialet vi använt oss av är frågor med en hög grad av 
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standardisering och hög grad av strukturering styrda av studiens syfte och genomförda med en 

ljudinspelare.  

6.1 Urval  

Vi har valt att intervjua fem verksamma lärare i idrott och hälsa, utifrån perspektiven för 

handplockat urval samt bekvämlighetsurval. De intervjuade lärarna har olika geografiska 

lägen där lärare A, B och C arbetar utanför Stockholms tullar varav två av dessa i Nacka 

kommun och en i Sundbybergs kommun. Lärare D och E arbetar däremot i centrala 

Stockholm. Samtliga lärare har varit verksamma inom yrket mellan 6 till 20 år. Studiens syfte 

förhåller sig till möjligheter för bedrivande av friluftsliv i skolan. Vi har valt att handplocka 

fem lärare som bedriver friluftsliv i skolan eftersom vi anser dem kunna ge oss mest relevant 

information utifrån studiens syfte. 

 

Det finns olika faktorer som styrt vårt val att använda oss av handplockat urval. En faktor som 

har lett oss till detta urval är att ”nå så stor spridning och variation som möjligt vad gäller det 

undersökta fenomenet” (Hassmén & Hassmén 2008, s. 110). Detta eftersom vi vill ha lärare 

som bedriver friluftslivsundervisning på olika geografiska lägen inom Stockholmsområdet. 

Enligt författarna kan det vara viktigt att hitta ”deltagare som är extrema och avvikande i sina 

erfarenheter” (Ibid). Eftersom våra intervjuade aktivt bedriver friluftsliv i skolan skulle vi 

säga att de är ”intensiva fall” (Ibid) som bidrar till större informationsrikedom som förmedlas 

till oss via intervjun. En annan bidragande faktor till valet av ett handplockat urval är att vi 

hade ett så kallat ”kriterium”, det vill säga att de valdes ut eftersom de förhöll sig till något 

specifikt centralt till studien nämligen aktivt bedrivande av friluftsliv. (Ibid) 

 

Bekvämligheturval är det andra urvalet som vi kommer att använda oss av eftersom ”detta är 

ett enkelt, effektivt och ekonomiskt sätt” att hitta deltagare till studien som vill medverka 

(Ibid, s. 109). Genom att förhålla oss delvis till detta urval gynnas vår studies effektivitet 

eftersom vi tidigare haft kontakt med de verksamma idrottslärarna på skolorna. Vi kommer 

använda oss av bekvämlighetsurval på grund av att studien handlar om information från 

lärarna, vilket leder till en bredare kunskap kring hur skolor möjliggör friluftslivsundervisning 

(Ibid). 
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6.2 Genomförande 

I början av denna studie skrev vi en inledning till uppsatsen, ett så kallat PM för att få större 

insyn på friluftsliv i skolor. Utifrån detta fastnade vi för de problem som uppkom för lärarna i 

idrott och hälsa. Genom detta valde vi att vända detta till något mer positivt. Vi ville sedan 

veta vad dessa lärare ansåg vara för problem samt hur de har handskats med problemen. Med 

PM:et nedskrivet, valde vi att använda oss av en kvalitativ metod genom att intervjua fem 

verksamma idrottslärare, varav två på innerstads skolor i Stockholm och tre på skolor i 

Stockholms förorter. Efter detta bestämde vi oss för att skriva ned intervjufrågor som var 

relevanta för vår studie. Vi skrev ned 16 frågor som innefattade friluftsliv. När frågorna var 

skrivna ansåg vi att vi behövde skriva ett samtyckes blankett till intervjupersonerna eftersom 

det var av etiska skäl. Vi bestämde oss för att skicka iväg samtyckesblanketten via mejl till de 

fem skolor som vi själva valt. Alla fem lärare godkände vår förfrågan till att ställa upp på en 

intervju. När vi intervjuade idrottslärarna använde vi oss av en ljudinspelare samt vår 

utskrivna intervjuguide. Eftersom vi fick ned allt som sades på ljudinspelaren ansåg vi att vi 

inte behövde anteckna ned idrottslärarnas svar. Efter varje intervju sammanställde vi 

intervjuerna genom transkribering. Vi fick lyssna på intervjun och anteckna ner allt som sades 

för att sedan kunna arbeta med att få fram resultatet skriftligt. Vi genomförde dessa intervjuer 

inom loppet av tre veckor. Intervjuerna hade ett tidsspann mellan 30-70 minuter. Vi hade 

tänkt och planerat med lärarna att intervjun skulle ta mellan 30-40 minuter men det blev 

längre än planerat eftersom vi ställde några följdfrågor samt att vi kunde gå ur ämnet vid vissa 

tillfällen.  

6.3 Bearbetning och analys 

Arbetet tog form när utformningen av intervjufrågorna började, efter detta kom studien att gå 

vidare när de tilltänkta skolorna godkänt att ställa upp på intervju. När intervjuerna var gjorda 

sammanställdes och presenterades svaren via transkribering.  

 

Vi utgick utifrån det redan transkriberade materialet och strukturerade upp det genom att 

skala av det som sagts och endast fokusera på de utsagor som var mest relevanta i relation till 

studiens frågeställningar. Efter det sammanförde vi de utvalda citaten till en tematisering, där 

vi utgick från olika perspektiv i svaren som kunnat kopplas samman i teman, kategorier och 

koder. Kvale (1997) påpekar att det väsentliga och oväsentliga som sagts i en intervju beror 

på studiens syfte samt dess teoretiska utgångspunkt (Kvale 1997, s. 171). När tematiseringen 
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var gjord använde vi oss av de olika temana för att bilda ett mönster mellan de intervjuandes 

svar och vårt syfte samt våra frågeställningar. Dessa teman presenterar vi som vårt resultat. 

Det generella som gjordes under denna del av bearbetningen av materialet, utgick från 

begreppen beskrivning och tolkning. Svaren de intervjuade gav beskrivs genom vårt resultat 

samt den tolkning vi gjort av materialet. Utifrån resultatet som vi fick analyserade vi 

idrottslärarnas svar gentemot tidigare forskning och våra egna åsikter.  

6.4 Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet bygger på huruvida studien är upprepbar, det vill säga att studiens metod är 

beskriven på ett sådant sätt att den går att upprepa och leda till liknande svar. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 135). I denna studie förhålls reliabilitet ur ett intervju perspektiv där de 

intervjufrågor som ställs skall vara enhetliga vid samtliga intervjuer. Reliabiliteten kan 

problematiseras, eftersom en intervjustudie är konstant förändrande beroende på de olika 

intervjupersonernas bakgrund och värderingar. Eftersom att vi använde oss av en 

intervjuguide med en hög standardisering och strukturering fanns det en större möjlighet till 

att reliabiliteten blev hög.  

 

Validitet syftar till att granska huruvida studien undersöker det som är menat att undersöka. 

Hassmén & Hassmén (2008) redogör för begreppen: 

 

• Credibility  

• Dependability 

• Confirmability 

• Transferability 

(Ibid, s. 155). 

 

Credibility hävdar till att studien skall vara trovärdig det vill säga huruvida insamlad data och 

analys är trovärdig. Dependability syftar till stabilitet vilket i detta avseende betyder stabilitet 

av data över tid samt över förhållande och situationer. Med confirmability menar man 

neutraliteten i data vilket syftar till datas mening, relevans och riktighet. Transferability 

betonar överförbarheten hos data det vill säga huruvida studiens resultat och slutsatser är 

generaliserbara. (Ibid, s. 155 ff.) 
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Validiteten för vår studie förhåller vi oss till genom att ställa samma frågor till samtliga som 

ställt upp i intervjuerna, detta för att betona vikten av credibility. Utifrån confirmability 

hävdar vi att de tidigare forskning som gjorts varit kopplad till mycket forskning gjord på 

området. Även har data som samlats in via intervjuerna endast ändrats vid språkliga behov 

som inte ändrar innebörden av det som sagts. Eftersom studien är gjord på endast fem lärare i 

idrott och hälsa går det inte att generalisera slutsatserna överlag. Detta hävdar till 

transferability kvalitativa studier oftast inte lägger grund för mer generella slutsatser, dock 

går det att dra slutsatser för hur denna studies intervjupersoner förhåller sig till vårt syfte och 

våra frågeställningar.(Ibid) 

 

6.5  Etiska överväganden 

De etiska övervägandena denna studie har förhållit sig till var under intervjun, eftersom det 

var den perioden av skrivprocessen som ställde högst krav på etiska förhållningsätt. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) redogör för tre olika begrepp som är viktiga att tänka på när en 

studie bygger på intervju som insamlingsmetod. ”Informerat samtycke betyder att man 

informerar undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen, om hur 

den är upplagd i stort och vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i 

forskningsprojektet” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 107). Detta har vi använt oss av för att 

forskningen skall vara etiskt upplagd genom att informera om samtycke och studiens upplägg 

ger vi de intervjuade möjlighet att avböja förfrågan om deltagande. ”Konfidentialitet [...] 

privata data som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer avslöjas. Om man i en 

undersökning kommer att publicera information som potentiellt kan kännas igen av andra bör 

undersöknings personerna godkänna att denna identifierbara information lämnas ut”(Ibid, s. 

109). Konfidentialitet har vi använt oss av genom att vi inte angivit distinkt information som 

kan ge upphov till att identiteten av de intervjuade avslöjas. ”Forskarens roll [...] Det innebär 

att de publicerade resultaten ska vara korrekta och representativa för forskningsområdet som 

möjligt. De ska vara kontrollerade och validerade i största möjliga utsträckning, och de 

procedurer genom vilka de har erhållits ska vara genomskinliga.” (Ibid, s. 111). Genom att vi 

förhåller oss till detta, har inte osann fakta publicerats och de svar vi fått utav intervjuerna inte 

är vridna. Försökt att få en större spridning av intervjupersoner har vi även delvis skapat 

förutsättning för att få representativa svar för forskningsområdet.  
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Vidare presenterar Vetenskapsrådet ett begrepp, nyttjandekravet som är ett av deras fyra krav 

för hur forskning skall utföras för att uppfylla olika etiska krav. Nyttjandekravet bygger på att 

data eller annat empiriskt material som samlats in med forskningsändamål, inte får användas 

med syfte för kommersialisering eller andra ickevetenskapliga syften. Även betonar 

nyttjandekravet att personuppgifter av de intervjuade endast får delas ut till andra forskare 

som även dem förhåller sig till samma förbindelser inom nyttjandekravet.  

 

Personuppgifterna till de intervjuade får inte heller användas för besluttagande eller åtgärder 

för angående vård, tvångsintagning eller dylikt om inte de intervjuade gett sitt medgivande.  

 

De intervjuade har informerats om ett samtycke, där de gav sitt godkännande till att delta i 

studien. Den information som presenterades var studiens syfte, hur informationen samlats in 

och bearbetats, att deltagandet var frivilligt, det vill säga att de har kunnat avbryta medverkan 

i intervjun utan att ange orsak samt att de informerats om Konfidentialitet. 

7. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultat kopplat till studiens syfte och frågeställningar där syftet 

var att göra en kvalitativ undersökning om hur lärare i Stockholms innerstad och förorter 

bedriver friluftsliv och behandlar begränsande faktorer. Lärare A, B och C arbetar på skolor i 

Stockholms förort och lärare D och E arbetar centralt i Stockholms innerstad.  

 

I följande avsnitt presenteras resultatet strukturerat efter temana kopplade till studiens syfte 

och frågeställningar: Lärares arbetssätt vid undervisning av friluftsliv beskrivs nedan för att 

belysa frågeställning ett. Friluftslivsundervisningens främjande hos elever, Holistisk syn på 

hälsa, Lärande av friluftsliv belyser olika aspekter kring frågeställning två. Undervisningens 

påverkan av andra parter i skolan presenteras kopplat till fråga tre. Begränsande faktorer som 

påverkar friluftslivsundervisningen betonas i resultatet kopplat till frågeställning fyra. 

7.1 Lärares arbetssätt vid undervisning i friluftsliv 

De intervjuade lärarna i idrott och hälsa hade olika sätt att bedriva friluftsliv i skolan. 

Friluftsliv nämndes i form av olika aktiviteter samt att friluftsliv ofta bedrivs under längre 

sammanhängande lektioner eller friluftsdagar. Dock ska det betonas att få lärare bedrev 
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friluftsliv under kortare undervisningstimmar. De största begränsande faktorerna i detta 

avseende för utövandet av friluftsliv under skoltid var knappa undervisningstimmar och 

geografiskt läge.  

 

Lärare A satte fokus på att under kortare undervisningstimmar väva in det teoretiska i form av 

allemansrätt och orienteringskunskaper, detta i enklare utemiljöer.  

 
Allemansrätten, man kan titta på filmer man kan ehh orientera och sådant för att lära känna skog och … i 

enklare miljö (Lärare A) 

 

Detta gjorde lärare A för att kunna skapa en grund för fortsatt utveckling av kunskap inom 

friluftsliv under längre dagar. Genom att lägga friluftslivsundervisningen på friluftsdagar 

skapas större förutsättning för bedrivandet av friluftsliv. 

 
Jag försöker väva ihop det oftast på lite större dagar för att komma till skogen […] på idrottsdagar går 

man ju lite... då kan man ju hinna med lite mer som att laga mat, trangiakök, vindskydd och sådana saker. 

(Lärare A) 

 

Lärare E har ett liknande arbetssätt som lärare A eftersom hen arbetar med såväl teoretisk 

kunskap som praktik kunskap inom undervisningstimmar. Större delen av friluftsdagar 

fokuseras på praktisk och teoretisk kunskap. Parken som nämns här nedan är närliggande i 

förhållande till skolan. 

 
Så 4:or och 5:or kör i denna park, 5or kör lite orientering också i den här parken för att få något annat, ny 

miljö helt enkelt. (Lärare E) 

 

Hen arbetar även med längre dagar, dock har hen inte fokus på bara en friluftsdag utan denne 

har ett upplägg med friluftsliv under en hel vecka.  

 
Jag brukar ha en vecka som heter friluftsliv och då pratar vi om hur man ska klä sig … aa allemansrätten, 

och ibland så är det samma, man går till parken, sen är det något barn som knäcker någon kvist eller 

någon gren och då brukar jag stoppa och så pratar man om det (Lärare E) 
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Lärare B har tagit en annan väg i möjliggörandet av friluftsliv under skoltid där hen frisätter 

tid till undervisning utomhus via en schemaändring. Denna skola har därför ordinarie 

undervisningstimmar med friluftsliv eftersom de valt att minska antalet lektioner per vecka, 

men valt att var tredje vecka skapa ett längre pass som kan liknas till en friluftsdag, men som 

ändå faller in under ordinarie undervisningstimmar.  

 
Vi har ju på den skolan ändrat om schemat tekniskt för att förlösa tid för friluftsliv, för upplevelsebaserat 

lärande utomhus så att säga.  Istället för att ha en ordinarie undervisningstid på 2 x 50 min eller för 6:orna 

2x 55 min i veckan ... så har ju vi en gånger 50 eller en gånger 55, det är lite, tidsplanen ser ju lite olika ut 

där. Ehh och sen var tredje vecka har vi lektion på 2 timmar och 30 min långa lektioner för att möjliggöra 

för aktiviteter som är tidskrävande som till exempel vandring, eller skridskoåkning, eller orientering 

(Lärare B) 

 

Lärare C arbetar på liknande sätt som lärare B var på även hen frigör längre 

undervisningstimmar för att möjliggöra friluftsliv på ordinarie skoltid.  

 
Vi har långa lektioner så att vi kan komma ut under en längre tid än då kanske 40-50 minuter så att vi 

bedriver i skolan kan vara en vandring vi kan åka i väg och hinna göra en vandring på en eftermiddag 

som man kanske inte gör på en vanlig lektion. (Lärare C) 

 

Det står klart att lärarna har olika sätt att tackla problemet med få undervisningstimmar. Dock 

uppenbarar sig ett klart mönster via möjliggörandet av friluftsliv under längre lektioner samt 

friluftsdagar. Det märks även att det är ett klart problem att lektionstimmarna är korta vilket 

kräver ändringar i schemat, genom förlösning av tid. I exemplet som tas upp av lärare B kan 

detta dock möjliggöras under de ordinarie skoltimmarna. Det ska dock poängteras att den 

undervisningen som sker på större friluftsdagar kräver större planering och involverande av 

andra lärare vilket kan leda till problematik för läraren. Det blir även problematiskt eftersom 

undervisningen inte faller in under de schemalagda timmarna läraren har att förhålla sig till. 

Friluftsdagar blir svåra att bedöma därför att det ofta är andra lärare inblandade och ofta flera 

elevklasser. 

7.2 Friluftslivsundervisningens främjande hos elever 

Det lärarna beskriver är att eleverna ska få ut på lång sikt är fysiska aspekter inom hälsa. 

Endast en liten del betonar den kortsiktiga vinningen av friluftslivets upplevelser i nuet.  
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Lärare B betonar som beskrivet ovan vikten av att skapa ett bestående intresse för att hitta en 

motionsform som fungerar i äldre åldrar som kan leda till en livslång hälsa. 

 
En viktig roll att skapa ett bestående intresse för friluftsliv tittar man på om man jämför med exempelvis 

fotboll sådär om man tittar på befolkningen i stort så är det väldigt få vuxna män och kvinnor som faktiskt 

använder fotboll som sin huvudsakliga motionsform i vuxen ålder medan dem däremot löper åker skidor, 

åker skridskor eller cyklar eller vad det nu kan vara. (Lärare B) 

 

Lärare C och A i kontrast till ovanstående betonar känslan av att vara utomhus och uppleva 

naturen mer kortsiktigt. De betonar även vikten av att friluftsliv främjar den psykiska hälsan 

genom att individer mår bra av att vistas i naturen. 

 
Att få en vana att vara ute och som vi var inne på förut att liksom upptäcka den rättigheten man har att 

utnyttja skog och mark att plocka bär att veta att det är något man får göra att man får plocka blåbär även 

om man inte är på sin egen tomt. (Lärare C) 

 
Glädje av att vara ute i naturen alltså det är enkelt att bara vara och det blir oftast väldigt bra av att bara 

gå ut i naturen. (Lärare A) 

 

Lärare verkar ha enkelt att beskriva vad eleverna skall få ut av friluftsliv på lång sikt via 

fysiska hälsoaspekter eftersom de betonar att många använder friluftslivsaktiviteter som 

motion i äldre åldrar. Men de framhåller även att det finns en kortsiktig vinning av friluftsliv 

genom att de mår bra av att vistas i natur och uppleva friluftsliv i kontrast till aktivitet 

inomhus som oftast är lika föreningsidrotter. 

7.2.1  Holistisk syn på hälsa 

Samtliga intervjuade framhävde olika perspektiv inom hälsa som främjas av friluftsliv. De 

begrepp som betonades inom hälsa var det psykiska, fysiska och sociala perspektiven. Dock 

belystes inte alla aspekter av samtliga intervjuade. Däremot anslöt sig lärare B och C till alla 

tre aspekter inom hälsa. 

 
Jätte viktigt just mental och social hälsa och sen även fysisk hälsa jag vet inte hur många man tänker som 

hellre springer på ett löpband eller som springer i skogen. (Lärare B) 
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Då blir det egentligen… man skulle kunna säga att det blir tre delar och med att det blir både fysisk 

psykisk och social hälsa. (Lärare C) 

 

Ovanstående visar på att lärares kunskaper kring hälsoaspekter är nyanserad i det avseende att 

de tar avstamp i tre olika delar av hälsa det vill säga det sociala, psykiska och fysiska. De 

betonar även vikten av att dessa hör ihop i form av att friluftslivet bidrar till samhörighet, 

upplevelse och fysiskt arbete. Nyanseringen av hälsoperspektiv speglar en förutsättning för att 

jobba med olika delar av kursplanen parallellt där friluftsliv och utevistelse leder till samband 

mellan hälsa och livsstil. 

7.2.2 Lärande inom av friluftsliv 

Vid samtal om vad eleverna skall lära sig inom friluftsliv blev det diverse korta svar med 

fokus på enklare delar som poängteras i kursplanen. Exempelvis betonas vikten av säkerhet, 

hur man klär sig, allemansrätten och eldning. Det väcktes ingen konkret diskussion om olika 

aspekter kring exempelvis jämställdhet, miljömedvetande, fysisk förmåga, hälsa eller mer 

nyanserade tankar. 

 

Lärare B och lärare C betonar allemansrätten och hur den i grunden bygger på sunt förnuft 

samt hur den tydligt representerar vad man får och inte får göra i svenska skogar. Säkerhet är 

även något centralt som de anser elever ska lära sig. Lärare B betonar upplevelsen i form av 

diskussion och hur elever på ett bra sätt förbereder sig med utrustning. 

 
Man måste lära sig hur man beter sig när man är ute alltså vad är det jag kan göra vad är det jag inte kan 

göra vad är det jag får göra vad är det jag inte får göra. Där är ju allemansrätten guld värd den är ju 

väldigt tydlig som berättar vad man får och inte får göra men det den alltid bottnar i är ju liksom sunt 

förnuft det är ju alltid det den handlar om. (Lärare B) 

 
Sen framförallt då säkerhet det är ju jätte viktigt sen också hur man för vi pratar om upplevelse och där 

för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt så gäller det ju att vara förberedd just det här med kläder 

och utrustning. (Lärare B) 

 
Det handlar ju om allemansrätten, att det handlar om det är det här dem ska lära sig, det här är okej och 

det här är inte okej … sen nödsituationer naturligtvis, lära sig vad händer om någon gör illa sig här eller 

där. (Lärare C) 
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Det är värt att påpeka att lärandet inom friluftsliv i perspektiv till de svar vi fått ofta speglar 

det praktiska och inte det upplevelsebaserade eller de hälsoaspekter som betonas i tidigare 

frågor. Kursplanens upplägg kan ligga till grund för detta strukturen i det centrala innehållet 

ser ut på det sättet med mycket praktiska färdigheter betonat under friluftsliv och utevistelse. 

7.3 Undervisningens påverkan från andra parter i skolan 

I detta avsnitt av resultatet presenteras två liknande delar som går in en del i varandra, det vill 

säga stöd från ledningen på skolan samt stöd från kollegor på skolan. 

7.3.1 Stöd från ledningen i undervisning av friluftsliv 

Prioritering av skolans ledning i stort gav olika svar var på lärare A, B och C har stöd från 

lärarna i någon form, dock har lärare B och C friare tyglar där de själva bestämmer till en stor 

del över undervisningen och har stort förtroende. 

 

ja, alltså jag tycker jag har en bra ledning, då jag får sätta fritt idrottsdagar nästan vart jag vill. (Lärare 

A) 

 

Vi får fria händer vi är som en autonom del av skolan kan man säga vi sköter oss själva helt så. (Lärare 

B) 

 
Vad ska vi säga frihet under eget ansvar, jag känner att vi har fullt förtroende och att de inte lägger i sig 

så mycket. Jag tror att de hm... utgår från att vi ger de alla delar från läroplanen och den tid som den ska 

ha… och vi har stödet. (Lärare C) 

 

Dock har lärare D svårare att få stöd till undervisningen av friluftsliv av ledningen.  

 
Skolans ledning har jag inte sådan kontakt med eftersom vi pratar i den här ordningen, den hierarkiska 

ordningen, dit går man om man har ett ärende, som tillexempel om eleverna, eller om jag har gjort något 

fel där vi måste prata, sådana saker ... vi pratar inte i liksom pedagogiskt eller någonting sådant där. 

(Lärare D) 

 

Det samband som kan ses ovan är att lärarna får stöd av ledningen i förhållande till vad som 

händer i deras egna idrottshallar. Dock när det gäller stöd vid större dagar som friluftsdagar 

skapas problematik och där skiljer det sig mycket mellan skolorna på det planet.  Lärare D har 

ett konkret hieratiskt system där ledningen tar avstånd från involvering i pedagogiska frågor 
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som möjliggörandet av friluftsliv. Det råder stor kontrast mellan Lärare D och övriga vilket 

leder till att den begränsande faktorn kollegialt samarbete i större utsträckning gäller för lärare 

D än för lärare B, C och A.  

 

Ytterligare skillnad går att se då lärare A tidigare nämner längre dagar där det krävs hjälp av 

ledningen. Lärare C och B talar däremot om ordinarie undervisningstimmar vilket kan 

medföra att de inte kräver lika mycket stöd från ledningen då de möjliggör friluftsliv inom 

schemat. 

7.3.2 Kollegialt samarbete  

De olika lärarnas svar tyder på olika svårighetsgrader i integrerandet av andra lärare i 

undervisningen varav en del valt att sköta undervisningen helt själv genom att frigöra mer tid. 

De skolor som prioriterar friluftsdagar har dock haft svårt att förlösa lärare till 

ämnesövergripande arbeten eller friluftsdagar. 

 

Lärare A beskriver att det finns en otrygghet hos lärare eftersom den kunskapen som krävs för 

friluftsaktiviteter inte är tillräcklig hos lärare utanför idrott och hälsa. 

 
Andra lärare kollegor kan tycka att det är jobbigt att bli placerad i skogen om de inte själva är trygga med 

att hitta, jag har ju lärare som gått vilse på grund av att de inte kan läsa karta och sådana saker. (Lärare 

A) 

 

Lärare B och C har en annan attityd på deras skola där de kan tycka det är roligt att komma ut 

samt att de arbetar ämnesövergripande i vissa avseenden. 

 
Det kan bli friluftsdagar och de tycker att det är jätteroligt att komma ut och då kan man integrera NO: 

undervisning någonstans, och vi tar andra delar hm… vi har inte haft med oss någon hemkunskapslärare 

men däremot har vi lagat mat och lagat med panna. (Lärare C) 

 
Vecka 19 har vi en tema vecka eller en fältstudievecka och där har vi kombinerad undervisning. I denna 

vecka har vi en orienteringsvecka och NO lärarna gör exkursioner eller fältstudier tittar på löv och hovar 

och så. (Lärare B) 
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Lärare E har haft en del problem med det kollegiala samarbetet inom friluftsliv men hen har 

arbetat hårt för att integrera delar av undervisningen på längre dagar med kollegialt 

samarbete. 

 

Det kan bli problem men skridskoveckan är så inkörd nu så att det aldrig är någon som knorrar där utan 

det löser sig. (Lärare E) 

 

Det kollegiala samarbetet skiljer sig från stödet från ledningen. Kollegiala samarbeten bygger 

på mer ämnesövergripande arbeten var på naturorienterande ämnen verkar dominera. Även 

här finns det en form av spridning mellan svaren där det finns positiva och negativa 

inställningar till samarbete mellan lärare på olika skolor. Det är även tydligt att de lärare som 

har störst problem med involverandet av andra lärare i undervisningen är de lärare som i 

största mån bedriver friluftsliv på större friluftsdagar.  

7.4  Begränsande faktorer som påverkar friluftslivsundervisningen 

De olika begränsande faktorerna skapar svårigheter i undervisningen. I detta avsnitt 

presenterar vi olika skolors begränsande faktorer till bedrivandet av friluftsliv.  

 

Lärare A menar att tidsram, material, ekonomi, geografiskt läge, kollegialt samarbete och vag 

definiering av friluftsliv i styrdokumenten är de mest begränsande faktorerna. 

 
Tidsramen är den största, hm… material alltså inköp av material, hm… jag måste alltid väga vad jag 

behöver mest, vad jag behöver prioritera. Hm… transport, alltså till skogen tar tid, det är ett litet hinder då 

i vardagsverksamheten. Motstånd från kollegor kan vara ett problem, men jag känner inte att jag har det, 

men det kan vara ett stort problem om du inte får med dig kollegorna på de stadium eller klasser du 

jobbar. (Lärare A) 

 

Lärare B tar här upp faktorerna tid och geografiskt läge som de mest begränsande. Hen hävdar 

även att ekonomi inte är speciellt begränsande med motiveringen att friluftsliv inte behöver 

vara extremt. 

 
Men det står ganska lite egentligen om vad det är som kategoriseras som friluftsliv… vad är faktiskt 

friluftsliv och vad… vilka förutsättningar har man för att bedriva friluftsliv så att säga.. och det här blir 

väldigt svår tolkat. (Lärare B) 



 

27 

 

 
Utifrån min erfarenhet, läge tror jag begränsar många idrottslärare och sen absolut tiden, ekonomi tror jag 

inte har så stor del i det hela man måste inte åka upp till Romme eller liknande. (Lärare B) 

 

Lärare C betonar faktorer som ekonomi kollegialt samarbete, geografiskt läge (även om det 

inte gäller för hen), tid och material. Lärare D tar upp liknande aspekter som geografiskt läge 

tid och kollegialt samarbete, det gör även lärare E som tog upp faktorerna tid och kollegialt 

samarbete. 

 
Geografiska läget kan också vara något. Är man i en stadsskola så måste man ju ut någonstans… det kan 

ju ta en och en halvtimma att ta sig ut så ja vi har ju ett bra geografiskt läge här… material och ekonomi 

kan vara en faktor också, absolut… ehh man är även beroende av att få med sig kollegor på 

schemabrytande dagar. (Lärare C) 

 
Geografiskt läge, tid… att man får alla på tåget liksom, det ska inte vara så svårt eftersom det står i 

läroplanen, samt att man behöver stöd från andra lärare. (Lärare D) 

 

Tiden tänker jag att man vill ha längre pass så man kommer iväg lite längre (Lärare E) 

 

(vi ställer följdfråga) geografiskt läge då också? 

 

Ja och personal. (Lärare E) 

 

Utifrån ramfaktorteorin finns det olika ramar som kan begränsa undervisningen såsom tid, 

geografiskt läge och ekonomi. Utifrån de svar vi fick kan vi konstatera att tid är den största 

faktorn för begränsandet av friluftsliv följt av geografiskt läge, kollegialt samarbete, tillgång 

till material, att friluftsliv vagt definieras i kursplanen och slutligen, ekonomi. Vid förlösandet 

av längre lektioner skapas större förutsättning för bedrivandet av friluftsliv mer oberoende 

andra begränsande faktorer. Detta eftersom geografiskt läge och kollegialt samarbete är 

tidskrävande. 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras vårt resultat kopplat till den tidigare forskningen och vår teoretiska 

utgångspunkt. Studiens syfte framhåller undervisningen av friluftsliv i skolan samt lärares syn 

på begränsande faktorer som påverkar undervisningen av friluftsliv.  

8.1 Undervisning i friluftsliv 

Friluftsliv ses av lärare i idrott och hälsa i denna studie som ett redskap för att bidra till 

elevers fysiska förmåga via upplevelsebaserad undervisning, de betonar även vikten av att 

vistas utomhus. Lundvall (2011) poängterar i sin artikel att genom att vara utomhus och 

uppleva naturen ges elever möjligheten att utvecklas motoriskt emotionellt och kognitivt. 

(Lundvall 2011, s. 14) Andkjear (2012) menar likt som Lundvall att genom att ta risker och 

våga utmana sig själv utvecklar man sin kroppsliga förmåga och får en bättre stimulans. 

(Andkjær 2012, s. 126). Man kan alltså dra en parallell mellan Lundvall och Andkjear när det 

kommer till att vara ute i naturen och utvecklas motoriskt. Andkjear menar också att genom 

att ha lektioner med rep utomhus i skogen är det ett effektivt sätt att involvera eleverna som 

gillar att ta risker och utmana sig själv.(Ibid, s. 128) Genom detta utvecklas eleverna 

kognitivt, motoriskt och emotionellt. 

 

Undervisningen i friluftsliv skall bidra till utveckling av förståelse kring de aspekter 

Skolverket har lagt fokus på det centrala innehållet, kommentarmaterialet och 

kunskapskraven. (Skolverket 2011, s. 41 f.; Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och 

hälsa 2011) Vårt resultat påvisar klara avstamp ur kursplanen, avseende frågan om elevers 

lärande. Resultatet visar även att lärarna inte tar upp de kunskaper de individuellt avser 

eleverna skall lära sig så som hälsoaspekter och värdegrundsfrågor.  

 

För lärandet av friluftsliv är det även viktigt att betona att lärarna i detta avseende inte betonar 

hälsoaspekter eller aspekter kring upplevelse utan lägger fokus mer på praktiska färdigheter 

hos eleverna. 

8.2 Friluftsliv och hälsa 

Vår studie har försökt att introducera perspektiv inom hälsa för frambringande av vikten av 

holistiska aspekter kring undervisning i friluftsliv. Studiens resultat har betonat att det klart 

finns tre perspektiv inom hälsa som betonas inom friluftsliv, vilket är de fysiska, psykiska och 
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sociala perspektiven. Lundvall (2011) belyser att friluftsliv skapar välbefinnande och ökar 

möjligheten till fortsatt utövning av fysisk aktivitet inom friluftslivs aktiviteter. (Lundvall 

2011, s. 14)  

  

Backman (2011a) hävdar i sin studie att undervisning i friluftsliv genererar till jämställdhet 

vilket vi anser starkt betonar vikten av de sociala aspekterna där fördelning av arbete, 

prestation, tillit, och samarbete ska speglas oberoende kön etnicitet och sexuell läggning. 

Backman (2011a) beskriver att jämställdhet inom friluftslivsundervisning bidrar till ändringar 

i det sociala spelet. Det sociala sammanhanget inom friluftslivs undervisning skapar 

gruppdynamik via samarbete. (Backman 2011a, s. 269). 

 

I vår studie betonas det psykiska hälsoaspekterna välbefinnande, upplevelse av att vistas i 

natur och glädje samt välmående. Även anser vi att genom friluftsliv kan den psykiska hälsan 

främjas via mötet med naturen i syfte för rekreation. Lundvall (2011)  betonar att minskande 

utevistelser kan orsaka ”koncentrationssvårigheter, minskad mental ork, utöver 

infektionsrelaterade åkommor.” (Lundvall 2011, s. 14).  

8.3 Begränsande faktorer 

Generellt har friluftsliv fått en stor del i kursplanen för grundskolan sedan skolreformen 2011. 

I förhållande till den stora delen i kursplanen har skolor inte tillräckligt med friluftsliv. Olika 

begränsande faktorer ligger till grund för detta. Tidigare forskning har påvisat att det finns ett 

behov begränsande faktorer för möjliggörande av friluftsliv. (Backman 2011b, s. 56) De 

begränsande faktorerna som presenteras i vår studies resultat har utgått från den 

ramfaktorteorin. Lundgren (1999) beskriver dessa faktorer som styrning av undervisning för 

möjligheter inom vissa angivna ramar (Lundgren 1999, s. 39). Ramfaktorteorin öppnades upp 

i och med strävan efter likvärdighet för skapandet av en mer inkluderande skolreform. (Ibid, 

s. 37 

 

I och med ramfaktorteorins beskrivande av likvärdighet och inkludering påpekar vi vikten av 

friluftsliv som en bidragande faktor till jämställdhet. Ramarna som presenteras i vår studie 

som begränsande faktorer beskrivs även av Lundgren(1999) som en reglering av resurser 

vilket var det huvudsakliga målet med ramarna inom ramfaktorteori som tankeverktyg (Ibid).  
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Via reglering av resurser utifrån tankeverktyget ramfaktorteori betonar vi vikten av 

medvetandegörande av begränsande faktorer. Medvetandegörandet kan medföra lösningar 

inom olika ramar, exempelvis tid vilket vår studies resultat påvisat. 

 

(Backman 2011b) presenterar i sin artikel olika begränsande faktorer för idrottslärares 

undervisning av friluftsliv under LPO 94. Studien vi genomfört har dock grundat sig i 

LGR11. Trots detta kan klara paralleller dras mellan Backmans (2011b) och vår då faktorer 

som tid, geografiskt läge, material och ekonomi, och kollegialt samarbete genomsyrar bådas 

studier. 

 

Ramfaktorteori bygger på externa faktorer som lärare inte har någon kontroll över men som 

ändå påverkar undervisningen. Vår studie presenterar tid som den huvudsakliga faktorn som 

begränsar friluftslivsundervisning, vilket många skolor väljer att behandla genom att förlösa 

tid på större friluftsdagar. Dock har lärare B som presenteras i resultatet ett annat exempel på 

lösning. 

 

Genom att reformera schemaläggningen på skolan har lärare B skapat utrymme för att bryta 

ner väggarna på en annan begränsande faktor det vill säga det geografiska läget. Genom att 

frigöra mer tid kommer det även möjliggöras att åka med eleverna till annan miljö där 

friluftslivsundervisningen är mer lämplig. Utifrån Lundgrens (1999) uttryck om 

möjliggörande av aktiviteter inom angivna ramar skall det påpekas att lärare B i vår studie 

ändrat ramen i och med frigörandet av längre lektioner var tredje vecka.   

 

I samband med längre undervisningstimmar var tredje vecka öppnar även lärare B upp för 

minskandet av behovet för det kollegiala samarbetet och samarbetet mellan ledningen 

eftersom de inte kräver schemabrytande dagar. Det skall dock betonas att hen får stöd även 

när det kommer till schemabrytande dagar. Eftersom hen även möjliggör dessa dagar via stöd 

från kolleger och ledning. Detta pekar på att ett kollegialt samarbete på lärare Bs skola 

fungerar även om det i vissa avseenden inte behövs. 

 

Som tidigare påpekat i såväl resultatdelen som tidigare forskning, är det geografiska läget en 

av de större begränsande faktorerna för möjliggörandet av friluftsliv i skolan. Det är tydligt att 

många skolar har problem med detta. Lärare väljer ofta att lägga friluftsaktiviteter på större 
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friluftsdagar vilket medför att undervisningen sker utanför de undervisningstimmar angivna 

för schemat. Dock går det att bedriva friluftsliv tidseffektivt inom närområde vilket ofta 

glöms bort inom diskussioner kring friluftsliv. Genom antingen som beskrivet ovan 

frigörande av tid i form av längre lektionstimmar eller bedrivandet av friluftsliv i mer lokala 

områden, finns det möjlighet till friluftslivundervisning någorlunda oberoende faktorer som 

material, ekonomi och kollegialt samarbete.  

8.4 Metoddiskussion  

Utifrån studiens omfattning anser vi den kvalitativa metoden vara lämpad för 

undersökningsområdet. Detta för att få en generell bild för utövandet av friluftsliv i 

Stockholm krävdes svar från minst fyra lärare spridda över Stockholmsområdet. De urvals 

metoder som använts i denna studie anser vi vara lämpad eftersom vi är bekanta med de 

verksamma idrottslärarna. Detta gjorde att det var en fördel för oss att välja att utforma en 

studie baserad på ett bekvämlighetsurval och handplockat urval. Eftersom urvalsgruppen är 

mindre än vid en kvantitativ studie kan vi inte hävda att denna studie bidrar till 

generaliserbarhet. Med tanke på att vi är bekanta med de fem verksamma idrottslärarna kunde 

vi göra intervjuerna mer avslappnat och grundligt. För att förbättra vår förmåga att hålla 

intervjuer kunde vi genomfört pilotintervjuer. Vi kunde dock vara mer ihärdiga i jagandet av 

intervjupersoner eftersom vi hade en tanke att även involvera idrottslärare på skolor i flera 

orter utanför tullarna, dock vid kontakt med en del lärare därifrån, tackade de tilltänkta 

deltagarna till denna studie nej. 

9 Slutsats  

Trots att friluftsliv poängteras i styrdokumentet bedrivs det inte i den utsträckning den skall. 

De intervjuade lärarna i idrott och hälsa bedriver delvis friluftsliv under ordinarie 

undervisningstimmar dock väljer en del lärare att hålla sin friluftslivsundervisning på längre 

schemabrytande dagar. Detta, samt andra problem beror på olika bakomliggande faktorer som 

begränsar friluftslivsundervisningen. Dessa faktorer är utanför lärarens kontroll, dock 

påverkar dessa faktorer undervisningen. Genom att granska artiklar från LPO 94 och jämföra 

skillnader med LGR 11 har det visat att de begränsande faktorerna som rådde för 

friluftslivsundervisningen under LPO 94, (Backman 2011b, s. 56) inte ändrats i något 

betydande avseende. Det står fast att de största faktorerna är tid och geografiskt läge följt av 

kollegialt samarbete, tillgång till material, att friluftsliv vagt definieras i kursplanen och 
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ekonomi. Dock har studien genererat kunskap kring möjliggörandet av friluftsliv till 

möjliggörande av friluftsliv i skolan utifrån perspektivet tid. Genom att ändra i skolans 

schemaläggning går det att få längre dagar utan att minska eller öka antalet 

undervisningstimmar på ett år. Detta medför även möjlighet att göra sig mer oberoende 

begränsande faktorer som geografiskt läge och kollegialt samarbete.   
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Bilaga 1 
Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att undersöka hur fem idrottslärare i årskurs 4-6 i Stockholms 

innerstad samt förorter bedriver friluftsliv och hur de förhåller sig till faktorer som begränsar 

friluftslivsundervisningen. 

 

Frågeställningar  

• Hur bedriver några lärare i idrott och hälsa friluftsliv i Stockholm? 

• Vad anser några lärare i idrott och hälsa att friluftsliv bidrar till? 

• Hur ser några lärare i idrott och hälsa på stöd från andra parter i skolan som 

begränsande faktor? 

• Hur ser några lärare i idrott och hälsa på begränsande faktorers betydelse för 

friluftslivsundervisning? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Friluftsliv, nature, teaching, outdoor education, school, physical education, frame factor, 
ramfaktorteori, mind the gap, limiting factors, recreation, upplevelse, health, elementary 
school, mind the gap.   

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, artikeldatabaser via GIH:s bibliotek (Discovery-databasen söker du 
samtidigt i flera olika databaser, bland annat SportDiscus för idrott, ERIC för pedagogik, Medline (PubMed) för 
medicin och PsycInfo för psykologi). Inloggning krävs utanför GIH. Google Scholar. 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog:Friluftsliv, outdoor education, elementary school lMind the gap 
Physical education nature, frame factor, recreation, Ramfaktorteori 
 
Google Scholar: ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering 

 
Kommentarer 
Det var ganska svårt och hitta tidigare forskning för vår studie, men genom att läsa många 
artiklar på GIH:s databas, hittade vi en del. Vi fick samtidigt hjälp av vår handledare med 
att söka efter tidigare forskning och metodteori böcker.  
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 

Frågor om begreppsdefinitioner 
1. Vad är friluftsliv för dig? 

 
2. På vilket sätt anser du dig själv bedriva friluftsliv i skolan? 

 

Frågor om styrdokumenten  
1. Varför anser du undervisningen skall innehålla friluftsliv? 

 

2. Trots poängteringen av friluftsliv i styrdokumenten bedrivs friluftsliv för lite hur ser 
du på detta? 

Frågor om undervisningen  
3. Hur planerar ni friluftslivet i skolan? 

 

4. Hur ofta har ni friluftsliv i skolan? 

Frågor om elevers kunskap och intresse 
5. Vad anser du friluftsliv främjar hos eleverna?  

 

6. Hur påverkar elevernas intresse för friluftsliv din undervisning? 
 

7. Vad anser du att eleverna ska lära sig vid friluftsliv?   
 

Frågor om stöd från andra parter  
8. Hur prioriterar skolans ”ledning” friluftsliv? 

 

9. Hur har skolan stöttat dig vid undervisning i friluftsliv? 
 

10. Hur ser dina kolleger på friluftsliv? Både lärare i idrott och hälsa och andra lärare 
 

Frågor om samarbete med andra skolor 
11. Har ni någon kontakt med någon närliggande skolan och finns det några 

skillnader/likheter i undervisningen i friluftsliv? 
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Frågor om vad som styr undervisningen 
12. Hur möjliggör ni friluftslivsundervisning trots knappa undervisningstimmarna?  

 

13. När ni har undervisning i friluftsliv, finns det någon/några faktorer som ofta gör det 
svårare för er att genomföra en ”bra” undervisning? 
 

14. Hur ser era tillgångar till material ut? Hur har ni distribuerat pengar och eventuella 
bidrag under detta och förra året? 
 

15. Hur ser tillgången till platser där det går att utöva friluftsliv ut? 
 

Frågor om egen kunskap om egna värderingar 
16. Har du kunskap om hur du kan möjliggöra friluftslivs undervisning genom stöd från 

olika organisationer?  
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Bilaga 3 
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie; om lärare i idrott 
och hälsas möjligheter till att bedriva friluftsliv för årskurs 4-6. 

Hej! 

Vi heter Dylan Roberts och Moustafa Dakik. Vi studerar till idrottslärare på Gymnastik- och 
idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Vi skriver vårt examensarbete på grundnivå. I vårt 
examensarbete vill vi genomföra en studie om vilka möjligheter skolor i Stockholms innerstad 
och förorter har att bedriva, friluftslivsindervisning. Vi undrar därför om du vill delta i vår 
studie. 

Vi genomför denna studie eftersom existerande forskning pekar på att det finns en del 
svårigheter med undervisning i friluftsliv. Vi vill därför undersöka hur idrottslärare angriper 
dessa problem och möjliggör undervisning i friluftsliv. 

Deltagandet i studien kommer ske via en intervju där vi kommer till en plats som är lämplig 
för dig. Intervjun beräknas ta omkring 30-40 minuter och vår förhoppning är att kunna göra 
en ljudinspelning. Vår intention är att genomföra intervjuerna under v.16, v.17 och v. 18. 
Medverkandet i intervjun är frivillig och, kan välja att avbrytas närsomhelst. Dina svar 
kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att de kommer presenteras anonymt. Om vi 
inte hör från dig innan 11 april, önskar vi ta kontakt via telefon för besked om ditt deltagande 
i studien. Vi hoppas att du tycker detta låter intressant. Hör gärna av dig till oss om du har 
frågor. 
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