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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka hur sex idrottslärare som undervisar i 

idrott och hälsa 1 på gymnasiet i Stockholm, väljer att bedriva sin undervisning i friluftsliv. 

Studien avser att ta reda på vad som påverkar lärarnas val av innehåll i 

friluftslivsundervisningen. För att besvara syftet har vi tagit fram följande frågeställningar: 

1. Vilket ämnesinnehåll i friluftsliv är det som bedrivs i skolorna och är det något särskilt som 

dominerar? 2. Hur påverkar lärarnas syn på skolbaserat friluftsliv valet av innehåll i 

undervisningen? 3. Bedriver lärarna friluftsliv i skolans närområde? 

 

Metod: För att besvara studiens frågeställningar har det förts kvalitativa intervjuer med fem 

män och en kvinna som är lärare i idrott och hälsa. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval där de 

lärare som ville och kunde vara med i vår studie intervjuades. Vid intervjuerna ställdes frågor 

via en intervjuguide som utgick från studiens syfte och frågeställningar. För att fördjupa 

förståelsen för lärarnas tankar och åsikter kring friluftsliv har den hermeneutiska spiralen 

använts som analysverktyg.  

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att lärarna ser friluftsliv som en aktivitet, och att 

man gör något ute i naturen. Fem av lärarna har en bred definition av friluftsliv och beskriver 

det som det exklusiva friluftslivet (det friluftsliv som utförs på en speciell plats, oftast långt ut 

på landsbygden och kräver speciella egenskaper från deltagarna.) Detta resulterar i att de inte 

anser sig ha tiden för att bedriva denna typ av friluftsliv i skolan. Dock är det en lärare som 

påpekar att det inte spelar så stor roll vad man gör, utan huvudsaken är att man är utomhus. 

Aktiviteter som ämnesinnehållet mestadels består av är traditionella idrotter som bland annat 

orientering och skridskoåkning. Alla lärare utom en menade att tillgängligheten till 

naturområden är så begränsad att innehållet i friluftsliv påverkas. Studiens slutsats är att det 

finns många olika faktorer som påverkar hur skolfriluftsliv bedrivs. En är att själva 

idrottsläraren kan påverka mycket bara genom sin inställning till skolfriluftsliv och eleverna. 

Andra faktorer är skolans förutsättningar så som ekonomi, material och skolledning. Trots 

begränsningarna bedriver lärarna någon form av friluftsliv i närområdet. Lärarna skulle därför 

kunna tillämpa nya undervisningssätt, så som platsresponsiv pedagogik.  



  

 

 

Abstract 

Purpose and questions: The purpose is to investigate how six teachers in the course physical 

education 1 at upper secondary school in Stockholm choose to pursue their outdoor education. 

The study intends to find out what influences teachers' choice of content in outdoor education. 

To answer this purpose, the following questions have been raised. 1. What content in outdoor 

education is being taught in the schools and is there something special that dominates? 2.  

How do the teachers’ views about school-based outdoor education influence the choice of 

content in the classroom? 3. Do teachers teach outdoor education in the school's vicinity? 

Method: To answer the study´s questions, qualitative interviews have been conducted with 

five male teachers and one female teacher in sports and health. We made a convenience 

selection where the teachers who wanted and could participate in our study were interviewed. 

During the interviews, questions were asked via an interview guide, which is based on the 

study´s purpose and questions. In order to gain a deeper understanding of the teachers´ 

thoughts and opinions on outdoor education, this study aims to follow the hermeneutic spiral 

as a model on the analysis method.  

Results and conclusions: The study´s results show that teachers see outdoor education as an 

activity based on doing something outdoors. Five of the teachers have a broad definition of 

outdoor education and they explain it as the exclusive outdoor life (the outdoor education that 

is based on a special place, often far away in the countryside and requires special qualities by 

the participants.) This results in that they don´t consider themselves having enough time to 

conduct this type of outdoor education. However, one teacher points out that exactly what you 

do doesn´t play such a big role and the main thing is that you are outdoors. Activities that 

consist of the subject content are mostly traditional sports such as orientation and ice-skating. 

All teachers except one meant that access to open nature is so limited that the content of 

outdoor education is affected. The study´s conclusion is that there are many different factors 

that affect how outdoor education is performed. One factor is that sports teachers themselves 

can influence very much only through their attitude to outdoor education and to the students. 

Other factors are the school´s conditions such as finance, equipment and school management. 

Despite the limitations, teachers conduct some form of outdoor education in the local area. 

They could therefore be able to easily apply a new manner of teaching, for example place-

responsive pedagogy.  
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1 Inledning 

I avsnitt 1.2 bakgrund får du läsa om varför vi valde att forska om just detta ämne och hur vi 

blev intresserade av det. Vidare presenteras 1.2.1 förklaringar av begrepp där begrepp som är 

relevanta för uppsatsen förklaras och reds ut. Efter det kommer ett längre kapitel 1.2.2 

friluftsliv som begrepp i undervisningen där vi redogör olika definitioner av begreppet 

friluftsliv. För att få en förståelse över hur friluftslivet ser ut idag i styrdokumenten beskriver 

vi detta under rubriken 1.2.3 friluftsliv i idrott och hälsa 1. Under rubrik 1.2.4 bedömning i 

idrott och hälsa problematiseras bedömningen i ämnet idrott och hälsa. Slutligen redovisas en 

historisk bild av friluftsliv genom styrdokumenten under rubrik 1.2.5 svenska friluftslivet i 

styrdokumenten.  

1.2 Bakgrund 

Under den sista terminen läste vi tillsammans kursen ämnesfördjupning i friluftsliv. Vi fick då 

upp ögonen för en problematik som finns i skolfriluftsliv. Under tiden på 

ämneslärarprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan har vi fått lära oss mycket olika 

aktiviteter kopplat till friluftsliv. Friluftsforskaren Jonas Mikaels undervisade i kursen där vi 

fick se att skolfriluftsliv inte bara behöver vara aktivitetsbaserad undervisning, utan även går 

att koppla till de fyra övergripande perspektiven. Då friluftsliv som begrepp är svårt att 

definiera, ville vi ta reda på hur lärarna ute på fältet faktiskt arbetar med friluftsliv kopplat till 

styrdokumenten samt om de arbetar med annat än aktivitetsbaserad undervisning. 

Förhoppningen är att vår undersökning kommer bidra till en bredare förståelse för friluftsliv 

som kunskapsområde i skolan.  

 

När vi väl hade bestämt forskningsområde började vi söka litteratur på internet och i 

Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek. Vi fann mycket litteratur om friluftsliv och flera 

examensarbeten. Utifrån dessa utvecklade vi en specifik forskningsfråga som inte tidigare 

undersökts. Två examensarbeten som vi inspirerades av var Frida Arlestrand, (2015) Vitt 

friluftsliv – En kvalitativ studie om undervisning i vitt friluftsliv på kommunala 

gymnasieskolor i Stockholms län, men istället för att skriva om blått och grönt friluftsliv så 

valde vi att skriva om friluftsliv överlag och inte benämna det som färger. Vitt friluftsliv 

bedrivs på snön som till exempel skidåkning, medan paddling förknippas med blått friluftsliv 

i vatten och grönt friluftsliv är det som bedrivs på land till exempel vandring. Vi valde att inte 

kategorisera friluftsliv i olika färger som till exempel Gymnastik- och idrottshögskolan 
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tidigare gjort i sin utbildning av idrottslärare, då det kan leda till att friluftsliv förknippas med 

olika aktiviteter. Det andra arbetet vi blev inspirerade av var det av Hanna Lexell och Helen 

Wedberg, (2013) Friluftsliv i skolan?– En kvantitativ studie om idrottslärarstudenters 

attityder till friluftsliv i skolan. Inriktningen på attityder tog vi med oss till vårt syfte, men 

valde att intervjua aktiva idrottslärare istället för studenter. Sedan hittade vi givetvis flera 

examensarbeten, men valde att inte fokusera på dem eftersom vi inte kan använda dem som 

referenser. Istället granskade vi och använde oss av avhandlingar och artiklar som handlade 

om idrottslärares perspektiv på friluftsliv Backman, Erik (2011, 2007) och Novus (2016), 

internationell forskning om platsresponsiv pedagogik Mikaels, Jonas (2017), Tan, Yuen Sze 

Michelle & Atencio, Matthew (2016), Higgins, Peter & Loynes, Chris (1997) och Mikaels 

Jonas, Backman, Erik & Lundvall, Suzanne (2016), begreppet friluftsliv Nilsson, Johnny 

(2012), bedömning i friluftsliv Redelius, Karin (2012) samt historian om skolfriluftsliv i 

styrdokumenten av Lundvall, Suzanne (2011) och Andersson, Karin (2019). 

 

Vi hittade även examensarbeten av Mikael Eklund, (2004) Friluftsliv i skolan: finns 

geografiska skillnader i undervisningen, Jan Larsson, (2011) Friluftsliv i Nackas skolor: En 

kvalitativ studie om hur skolor i Nacka kommun bedriver friluftsliv, Ulrika Iventun, (2012) 

Friluftslivets nya position i LRG 11: En kvalitativ studie om huruvida lärare i idrott och hälsa 

upplever möjligheter eller begränsningar med att förverkliga friluftslivet i skolan, Leo 

Gustafsson, (2012) Friluftsliv i skolan, lika för alla?: En kvalitativ studie om 

friluftslivsundervisning i innerstaden jämfört med i en mindre stad, Elisabeth Sundström 

(2012) Vad lär sig elever i friluftsliv?: En kvalitativ studie om hur elever i grundskolan 

uppfattar vad de lär sig i friluftsliv. Dessa arbeten gjorde att vi kunde avgränsa oss från vad 

de redan forskat om och nischa in oss på vårt ämne, vilket är de aktiva lärarnas syn på 

friluftsliv i skolan och vilka faktorer som påverkar deras ämnesinnehåll i 

friluftsundervisningen. I examensarbetena kollade vi även på deras tidigare forskning, vilket 

hjälpte oss att finna relevant litteratur.  

 

Vi ville undersöka detta område för att få reda på hur lärarnas syn på friluftsliv kunde påverka 

innehållet i undervisningen. Vi ville ta reda på om lärares syn på friluftsliv kunde vara en 

orsak till att undervisningen i friluftsliv inte blir likvärdig för alla elever. Genom att ta reda på 

mer om lärarnas synsätt kunde vi öka förståelse för om det finns en problematik i 

undervisningen kopplat till hur det centrala innehållet för ämnet idrott och hälsa är utformat i 
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läroplanen för gymnasieskolan (GY11). Ett annat skäl till att vi valde att undersöka området 

är att det inte finns så mycket tidigare forskning om hur skolor i innerstaden bedriver 

friluftsliv. Det finns litteratur som är direkt kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar, 

men den är över 30 år gammal av Abdul-Muttalib Al-Abdi, (1984). Friluftsverksamheten i 

innerstadens gymnasieskolor: [Outdoor activities in city-centre upper-secondary schools]: en 

undersökning av hur friluftsverksamhetens mål förverkligas i gymnasieskolan i Stockholms 

innerstad. Annan forskning som gjorts inom ungefär samma område har också över tio år på 

nacken till exempel Erik Backman, (2007). What is valued in friluftsliv within PE teacher 

education Swedish PE teacher educators’ thoughts about friluftsliv analysed through the 

perspective of Pierre Bourdieu. 

 

Under den första litteratursökningen om hur undervisningen i friluftsliv bedrivs och vilka 

attityder idrottslärare har till friluftsliv fann vi Novus undersökning om friluftsliv i svenska 

skolor (2016) samt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa årskurs 7-

9 (2018). Dessa fick oss intresserade av det problem som finns i att bedriva friluftsliv i skolan 

kopplat till styrdokumenten. Idag visar tidigare forskning (se rubrik 1.3) att 

friluftslivsundervisningen förekommer allt mindre på grund av olika faktorer, bland annat 

borttagandet av obligatoriska friluftsdagar och lärarens egna kunskaper i ämnet, vilket hindrar 

friluftsliv från att bedrivas i skolan. Däremot vet vi mindre om varför det blir mindre 

undervisning i friluftsliv utifrån lärarnas perspektiv och hur lärarna ser på friluftsliv.  

1.2.1 Förklaringar av begrepp 

Skolbaserat friluftsliv 

Det friluftsliv som bedrivs i skolan (Mikaels 2017, s. 17). 

 

Friluftslivsaktiviteter  

Definieras i vår uppsats som aktiviteter som bedrivs utomhus.  

 

Formuleringsarenan 

Definierar de aktörer som bestämmer och formulerar läroplanens innehåll (Linde 2016, s. 64). 

 

Transformeringsarenan 

Innebär att olika aktörer, till exempel läraren tolkar läroplanen som sedan gör att den 
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realiseras (Linde 2016, s. 64). 

 

Realiseringsarenan  

Står för den undervisning som faktiskt sker i klassrummet efter att formuleringsarenan och 

transformeringsarenan av läroplanen skett (Linde 2016, s. 64). 

 

Ramfaktorer 

Faktorer som påverkar lärarnas faktiska undervisningsinnehåll. Det kan till exempel vara 

ekonomi, lokal, tid, elevantal och miljö. (Minten 2013, s. 17) 

 

Outdoor education 

Vi följer Mikaels (2017) och översätter detta begrepp i uppsatsen till skolbaserat friluftsliv (s. 

17). 

 

Habitus  

Ett begrepp som Pierre Bourdieu skapat som står för en persons handlingar och värderingar. 

Vidare kan det förklaras som att de erfarenheter individen fått med sig genom livet bildar den 

personen man är idag. (Engström 2012, s. 42 – 43) 

 

Platsresponsiv pedagogik 

Ett begrepp som Mikaels (2017) arbetar med i sin avhandling. Begreppet beskriver hur lärare 

kan arbeta med skolfriluftslivet utöver det aktivitetsbaserade friluftslivet. I platsresponsiv 

pedagogik flyttas perspektivet från aktiviteten till läran om och relationen till platsen. Den 

platsresponsiva pedagogiken syftar till att koppla läroplanens fyra övergripande perspektiv; 

historiska, etiska, miljö och internationella perspektiven till friluftslivsundervisningen. (s. 24)   

1.2.2 Friluftsliv som begrepp i undervisningen  

Peter Higgins och Chris Loynes (1997) har föreslagit en modell över vad outdoor education 

kan sägas bestå av, dels för att begreppet friluftsliv är svårt att definiera och beskrivningen 

blir oftast generell. Detta sätt att bedriva friluftsliv är en grund för hur man arbetar i skolorna i 

Europa, Nord Amerika och Australasien. Modellen delas in i tre fält vilka är: 

utomhusaktiviteter, miljöundervisning samt personlig och social utveckling. De menar att en 

bra lärare i friluftsliv använder ett fält i taget men kan integrera alla om det behövs. Arbetet 

med skolbaserat friluftsliv ger möjlighet till ett individuellt och reflekterande lärande för 
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eleven. Det finns alltid något för eleverna att göra och lära sig mera om. De som undervisar i 

friluftsliv har en strävan efter att eleverna ska uppnå fysisk rekreation, både för lärandet och 

för själen. Precis som rekreationsmoment är äventyrsupplevelser viktiga att bedriva. 

Friluftsliv är något varje person själv måste uppleva och är svårt att lära sig på andra sätt. 

Upplevelsen är effektiv för personlig och social utveckling samt ökar medvetenheten om 

sambandet mellan samhället och miljön. (s. 6 – 7)   

 

Johnny Nilsson (2012) menar att det går att utgå från en triangelmodell där natur- och 

friluftslivsaktiviteter delas in i tre olika former: friluftsliv, friluftsturism och friluftssport. 

Huvudmotivet för de två första formerna är att vistas i en naturmiljö för att få 

naturupplevelser. I friluftssport är motivet att nå tävlingsresultat. Rekreation hör ihop med 

naturupplevelser. Med rekreation menas bland annat att man kan ägna sig åt återhämtande av 

krafter, stärkande vila och avkopplande aktivitet. Tävlingsprestation avser som det låter, 

deltagande i tävling. Själva begreppet friluft kan tänkas ha tillkommit av att luften i naturen är 

”fri” och ostörd av luftföroreningar. Likheten mellan friluftsliv och andra utomhusaktiviteter 

riskerar att sammanblandas och därför blir tolkningen så generaliserbar. Forskare menar att 

friluftsliv och friluftsaktiviteter är något som förväxlas i skolan. Det kan också vara en orsak 

till att det uppstår problem med vad ämnet ska innehålla. (s. 141 – 144) 

1.2.3 Friluftsliv i idrott och hälsa 1  

Idrott och hälsa 1 styrs av dess kursplan som återfinns i läroplanen för gymnasieskolan 2011. 

I beskrivningen av ämnet idrott och hälsa är friluftsliv det andra ordet som nämns. I syftet står 

ordet friluftsliv däremot inte utskrivet. Dock finns det flera begrepp som direkt kan kopplas 

till friluftsliv, vilka vi nu ska presentera närmare. Ämnet idrott och hälsa ska syfta till att: 

utveckla intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen 

som en källa för välbefinnande och bidra till att eleverna utvecklar hälso- och 

miljömedvetenhet. Säkerligen går det att koppla flera begrepp som står i syftet till friluftsliv 

men inte lika direkt som de ovan nämnda. Dessutom ska undervisningen utveckla följande i 

friluftsliv: förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och 

miljöer, kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa samt kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter 

och naturupplevelser. (Skolverket 2011, s. 83 – 84)  
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Därtill kommer det centrala innehållet i kursplanen idrott och hälsa 1, som behandlar 

friluftsliv som följande: motions-, idrotts- och friluftslivsaktiviteter som utvecklar en allsidig 

kroppslig förmåga, utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation, 

metoder och redskap för friluftsliv samt säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och 

friluftsliv. (Skolverket 2011, s. 84) Därmed är friluftsliv utskrivet som fyra punkter av de 11 

som återfinns i centralt innehåll, vilket är en stor del i förhållande till andra moment.  

 

Slutligen beskrivs kunskapskraven och för betyg E som kopplas till friluftsliv står det:  

 

Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet 

och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation. Eleven kan med 

goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt 

diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt 

beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och 

samhället i övrigt. (Skolverket 2011, s. 85)  

1.2.4 Bedömning i idrott och hälsa 

Suzanne Lundvall (2011) skriver att det finns en problematik i ämnet idrott och hälsa 

eftersom styrdokumenten inte stämmer överens med ämnesinnehållet på lektionerna. 

Innehållet styrs av lärarens egen tanke kring ämnet och elevens grunder för betygsbedömning. 

Undervisningstiden i friluftsliv i idrott och hälsa är mindre till skillnad från andra moment och 

lärare bedömer kompetenser i friluftsliv som lägre än till exempel bollspel. (s. 16) En 

anledning till att det är otydliga ramar inom ämnet idrott och hälsa är att det saknas läromedel 

för både grund- och gymnasieskolan. Därför har det blivit lärarnas eget habitus, idrottsliga 

bakgrund ihop med föreningsaktiva elevers idrottsliga bakgrund som präglat ämnets innehåll. 

(Lundvall 2011, s. 15) 

 

Redelius (2012) problematiserar betygssättningen i idrott och hälsa, där hon skriver att 

kunskapskraven förmodligen är otydliga, vilket gör att lärarna inte kan beskriva vilka 

kunskaper eleverna ska lära sig. Det saknas i idrott och hälsa tydliga kunskapskrav för vad 

eleverna ska bedömas i. Redelius menar också att det är stor skillnad i lärarnas betygssättning, 

vilket leder till att det inte blir en likvärdig bedömning för alla elever. (s. 217) Redelius 

diskuterar vad-frågan i idrott och hälsa, med andra ord menar hon att lärare bör definiera vad 

som är centralt att lära sig. Eftersom det finns många olika tolkningar om vad som anses 
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viktigt i ämnet. Hon nämner den nationella utvärderingen från 2005, som visar att 

undervisningen styrs av tidigare kursplaner. Detta innebär att eleverna inte får lära sig vad den 

nuvarande kursplanen tar upp. Då är det traditionella idrotter som bland annat skidåkning, 

skridskoåkning, simning och orientering som dominerar. Vanan att planera aktiviteter verkar 

finnas kvar, vilket kan leda till ett problem med bedömningen. Med andra ord blir det svårt att 

beskriva vad i till exempel skridskor som ska bedömas. Är det förmågan att skjuta ett hårt 

skott i hockey eller göra piruetter i konståkning? Lärare skulle istället för dessa 

aktivitetsblock kunna benämna blocken som styrke-, rörlighet-, kondition- och mental träning. 

Då blir det istället fokus på ett kunnande istället för aktiviteten. En annan problematik i 

betygssättningen i ämnet idrott och hälsa är att det är för lätt att bli godkänd. Redelius skriver 

att närvaron idag räcker för att bli godkänd, men ett aktivt deltagande ska vara lika viktigt. 

Närvaro, ordning och rätt kläder ska inte betygsättas, men hjälper till för att ett lärande ska 

ske. Tidigare forskning som Redelius visar tar upp att lärare inte har en gemensam syn 

gällande ämnets mål, viktiga kunskaper och bedömning. I slutsatsen beskriver hon att 

eleverna blir betygsatta i flera saker, men egentligen inte bara utifrån det som står i 

styrdokumenten. (s. 224 – 227) 

1.2.5 Svenska friluftslivet i styrdokumenten mellan 1900-talet till 2011 

Lundvall har gjort en innehållsanalys av svenska skolans styrdokument för 

“kroppsövningsämnet” som hon kallar det i grund- och gymnasieskolan från 1900-talet till 

och med dagens läroplaner från 2011. I denna har hon särskilt fokuserat på friluftsliv. 

Läroplansteoretisk forskning visar att förändringar på styrnivån tar lång tid att levandegöra i 

transformerings- respektive realiseringsarenorna. Det innebär att det tar lång tid mellan att ett 

undervisningsinnehåll till eleverna bildas, utifrån ett mål och kunskapskrav. Ju tydligare 

ramar ett ämne har, desto tydligare blir det också för läraren vad som ska värderas i ämnet. 

Däremot ju svagare avgränsat ett ämne är, desto svårare blir det för såväl lärare som elever att 

förstå vad som ska värderas i ämnet. Då blir det lärarens habitus (se rubrik 1.2.1) och 

kompetens inom ämnet som får styra undervisningsinnehållet. (Lundvall 2011, s. 119 – 120)  

 

Ibland sker paradigmbrott i skolans värld då styrningen av skolan och ämnesinnehållen sker i 

en stark förändring, till exempel krig, kunskapsrevolutioner inom medicin eller verktyg som 

miniräknare och datorer. Det behövs starka förändringar för att skolans metoder och 

värdegrunder ska omvärderas och etableras. Kanske har det funnits ett paradigmbrott vad det 

gäller friluftsliv och hur skolan ser på friluftslivsverksamhet. Då har reformen gått förbi utan 
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att lärarutbildare eller lärare sett att paradigmskiftet skett. (Lundvall 2011, s. 119 – 120) 

Vidare ska vi redovisa för den historiska utvecklingen som skett om friluftsliv i 

styrdokumenten. 

 

Redan år 1905 står det i Läroverksstadgan om friluftsliv och att det ska ges utrymme för 

friluftslek och idrottsövningar utomhus, två till tre gånger per termin. Fokus låg på rekreation 

och återhämtning samt fostran. Detta infördes för att minska stillasittandet och motverka 

sjukdom. Senare år 1928 skrevs anvisningar från Skolöverstyrelsen för att den avsatta tiden 

för friluftsliv också skulle ge möjlighet till historiska perspektiv som att lära känna sin 

hembygd, kulturhistoriskt samt kunskap om naturområden. Under denna tid förekommer 

begreppet friluftsdag för första gången och befästs år 1933 i läroverksstadgan. I folkskolan 

såg det lite annorlunda ut. Där anges det av Skolstyrelsen 1919 att undervisningen ska 

innehålla hel- eller halvdagar för lekar och idrottsövningar i det fria. Även dåvarande ämnet 

geografi och naturkunnighet arbetade med naturen och kunskaper som kunde stärka elevers 

kärlek för naturen. Men det dröjde till 1941 då Riksdagen slog fast att en friluftsverksamhet 

skulle vara avsatt tid för. (Lundvall 2011, s. 120 – 121) 

 

Den fysiska fostran och känslan för naturen var någonting som eleverna skulle ägna sig åt 

genom bland annat olika terränglekar, kompassövningar, skridskoåkning, simning och 

skidlöpning. Läroverket hade ett eget kapitel för naturvärn där de betonade att Sveriges 

ekonomiska tillgångar är brukad jord, skog och att samvaron med naturen kräver hänsyn. 

Skillnaden på läroverken och folkskolan var att folkskolan under längre tid inte hade en 

obligatorisk friluftsdag, även om tid var avsatt för lek och studieutflykter i det fria. En 

anledning till att dessa sedan blev obligatoriska även i folkskolan var att barnen skulle förbli 

med god hälsa, fostras och stärkas. Då kom inte bara lägerliv, orientering, idrottsövningar och 

naturkunnighet med i friluftsdagarna utan även naturvärn, brandskydd samt olycksfallsvård 

som spaningsövning. Det sista var särskilt eftersom andra världskriget pågick. (Lundvall 

2011, s. 122 – 123) 

 

På sextiotalet kom nya anvisningar som kallades friluftsverksamheten i skolan. Den 

verkställdes år 1964 och uppkom för att skapa ett livslångt intresse för idrott och friluftsliv. 

Även 1970 uppdaterades Friluftsverksamheten i skolan, där fokuset fortfarande var att 

stimulera ett långvarigt intresse för naturen som arena för konditionsträning, för att 



  

9 

 

fortfarande ha hälsa och god arbetsförmåga. Eleverna skulle också få kännedom om var 

miljöområden som man kan tillbringa friluftsliv i finns. Det behövdes för att säkra 

rekreations- och friluftsområden för tätortens/stadens invånare. (Lundvall 2011, s. 123 – 124) 

Det första paradigmskiftet sker under 1980-talet då friluftsliv för första gången under 1900-

talet blir i ämnets kursplaner för de båda skolformerna, som kunskap om friluftsliv med en 

särskild målsättning. En första omvälvning sker. Här ska eleverna skaffa sig kunskap genom 

utevistelse i naturen och för förståelse om ekologin i naturen, samt ta ansvar för den och 

utnyttja den för rekreation. (Lundvall 2011, s. 126) 

 

När svenska skolan 1994 övergår till en målstyrning får skolans ämne för första gången hälsa 

som eget begrepp i styrdokumenten. Hälsa ska ses som någonting som eleven ska lära sig att 

ta eget ansvar över i förhållande till livsstilsfrågor. Det andra paradigmskifte sker när 

friluftsliv helt försvinner från styrdokumenten, samt att den centrala tid för friluftslivsdagar 

försvinner. Nu kommer istället friluftsliv som ett ämne för att utföra aktiviteter utomhus. 

Målen i läroplanerna från år 1994 har som mening att i innehållet av friluftsliv sträva efter 

naturmöte och livskvalitet. Dock blir det svagt inramat, då de starka normer och 

föreställningar som finns i ämnet av lång tradition kring naturmöte idrott- och 

friluftsaktiviteter existerar. Vi kan nu fastslå att två paradigmskiften skett, friluftsliv har blivit 

närmare kroppsutövningsämnet. När sekelskiftet övergår i ett nytt har friluftsverksamheten 

upphört från de båda övergripande läroplanerna och friluftsdagar eller timmar i 

skolförordningarna är borta som begrepp och tidsangivelse. (Lundvall 2011, s. 128)  

 

Andersson har i sin studie också gjort en innehållsanalys av styrdokumenten, men från år 

1879 – 2011 och tittat på hur skolans utomhuspedagogiska diskurs sett ut och förändrats. Hon 

har hittat sex olika motiv för undervisning i naturen vilka är miljöuppfostran, rekreation, 

estetisk fostran, social fostran och lära sig att nyttja naturen. Andersson har kommit fram till 

att det som används mest av utomhuspedagogiken i styrdokumenten under perioden, är att 

eleverna ska utveckla naturvetenskapliga kunskaper om naturen. Till exempel ska eleverna 

arbeta med exkursioner eller observationer genom egna upptäckter och få vetskap om 

kulturgeografiska områden och natur i sin närhet. Det har under denna period varit ungefär 

liknande kunskaper som eleverna ska lära sig, det vill säga så har kunskaperna inte förändrats. 

Istället har undervisningssättet i naturen förändrats, eftersom eleverna förväntas lära sig de 

ovan nämnda kunskaperna. Det har varit viktigt att eleverna får utgå ifrån sina egna 
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upplevelser i naturen fram till Lpo 94. Efter kursplansrevideringarna från Lgr 11 har 

skrivningar om hur barnets egen upplevelseförmåga kan utvecklas försvunnit. Med anda ord 

har läroplanen efter millenniumskiftet gått från att eleven ska ges möjlighet att skapa intresse 

för naturvetenskapliga kunskaper, till att det naturvetenskapliga arbetssättet är grunden. 

(Andersson 2019, s. 48 – 49). Tidsperioden genomsyras av naturvetenskapliga motiv medan 

efter millenniumskiftet skrivs kursplanen mer utifrån ett instrumentellt möte med naturen. I 

dagens styrdokument är det inte lika mycket fokus på känslor i samband med naturmötet eller 

elevernas egna upplevelser. Det eleverna får lära sig i och om naturen i skolan, blir de 

relationer och förhållningssätt som skapas till naturen. (Andersson 2019, s. 50). 

1.3 Tidigare forskning 

Detta avsnitt följs av 1.3.1 idrottslärarens perspektiv på friluftsliv där den senaste forskningen 

om idrottslärarens syn på friluftsliv redogörs. Vidare presenteras 1.3.2 skolinspektionens 

granskning 2018 av ämnet idrott och hälsa. Sedan får du under rubrik 1.3.3 från 

äventyrsfriluftsliv till lärande om plats, läsa forskning om hur platsresponsiv pedagogik kan 

användas i skolan. Till sist under rubrik 1.3.4 lärares förväntningar på elever redogörs för 

olika studier om lärares förväntningar och hur det kan påverka elever. 

1.3.1 Idrottslärares perspektiv på friluftsliv 

Erik Backman har undersökt idrottslärares tankar om friluftsliv som kunskapsområde i skolan. 

Han kodar sitt material utifrån två teman som han visar i resultatet, exklusivt friluftsliv och 

ordinärt friluftsliv. Det ordinära friluftslivet kan kännetecknas av att det är lättillgängligt, att 

det kanske räcker att vara utomhus och att det inte krävs några speciella egenskaper för att 

utöva friluftsliv. Det exklusiva friluftslivet är privilegierat av ett fåtal och utförs på en speciell 

plats ofta långt ut på landsbygden, samt den kräver också speciella egenskaper från 

deltagarna. Backman tolkar materialet som att det exklusiva friluftslivet är särskilt viktigt i 

idrott och hälsa. Medan det ordinära friluftslivet är realistiskt att ofta genomföra i skolan. 

(Backman 2007, s. 68 – 69) Idrottslärarna i studien anser också att det ordinära friluftslivet är 

vad som är möjligt att undervisa i. Trots detta menade de att det exklusiva friluftslivet var 

viktigt för att eleverna skulle få uppleva friluftsliv “på riktigt”. Om exklusivt friluftsliv utgör 

elevernas och lärarnas referensram är frågan hur den omvandlas till ordinärt friluftsliv i 

skolan. (Backman 2007, s. 72 – 73) 
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I en annan studie av Erik Backman (2011), analyserar och diskuterar han idrottslärares syn 

och perspektiv på faktorer som påverkar deras kontroll av undervisningen i friluftsliv. (s. 51) 

Han skriver om en rikstäckande, utvärdering av idrott och hälsa där friluftsliv utgör en 

begränsad del av undervisningsinnehållet. Lärarna nämner olika faktorer som begränsar deras 

bedrivning av friluftsliv och det är bland annat tidsbrist, stor storlek på klassen, utrustning och 

möjligheter till naturmiljö. Backman hänvisar till forskning av Gunnar Repp (1993), där 

skolpersonal och lärare är en betydande faktor i friluftslivsundervisningen. Det är alltså inte 

bara de yttre faktorerna som ekonomi och miljö som spelar roll i avgörandet av 

undervisningsinnehåll. (Backman 2011, s. 53) Studiens resultat visar att det som uttrycks i 

styrdokumenten inte nödvändigtvis påverkar det som undervisas i friluftsliv. Det verkar som 

om pedagogiken för friluftsliv är svår att realisera i skolan på grund av ovan nämnda faktorer, 

vilket lärarna i hans studie upplevde. Ett syfte med de tolkningsbara formuleringarna i Lpo 94 

är att elever ska kunna få en anpassad undervisning i friluftsliv beroende på det lokala 

området som finns omkring. Om målen blev mer tydliga och konkreta skulle det kunna leda 

till en försvagning av idrottslärarnas kontroll av innehållet i undervisning. Lärarna skulle med 

andra ord inte kunna anpassa sig efter sin elevgrupp eller lokala miljö. Om den pedagogiska 

diskursen, alltså lärarens syn och perspektiv på hur man bedriver friluftsliv, hade en annan 

konstruktion, skulle det i sin tur leda till att andra faktorer styr friluftslivsundervisningen. 

(Backman 2011, s. 62 – 63) 

 

Novus genomförde 2016 en undersökning på uppdrag av Svenskt Friluftsliv. Svenskt 

Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige (Svenskt 

Friluftsliv). Undersökningen handlar om att kartlägga hur friluftsliv i svenska skolor utförs 

och uppfattas av idrottslärare och föräldrar. Det är en nationell undersökning bland 

idrottslärare i kommunala- och friskolor på grundskolenivå. Sammanlagt deltog 212 

idrottslärare i studien. Lärarna fick frågan om de upplever att eleverna är positiva eller 

negativa till friluftsliv, där 72 % av idrottslärarna anser att barnen de undervisar är positiva till 

friluftsliv. Däremot var det inte lika hög andel som tyckte att kunskapsmålen på högstadiet 

och gymnasiet uppnåddes. Enligt studien utgör friluftsundervisning bara en femtedel av all 

undervisning i ämnet idrott och hälsa. Varför målen inte uppnås kan enligt lärarna bero på att 

det är svårtolkade och svårbedömda kunskapsmål, läraren saknar förutsättningar 

(naturområden, utrustning) för bedrivningen, det är personal-, tids- och resurskrävande, de 

saknar ekonomiska förutsättningar, samt är lågt engagemang och prioriterat på skolan. Vidare 
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anser 76 % av idrottslärarna att deras skola behöver stöd för att bedriva friluftsliv. Av dessa är 

det 55 % som efterfrågar ekonomiskt stöd och nästan lika många 51 % efterfrågar kompetens, 

kunskap, idéer och inspiration. (Novus 2016)   

1.3.2 Skolinspektionens granskning 2018 

Skolinspektionens granskning av ämnet idrott och hälsa årskurs 7 – 9 visar att en femtedel av 

eleverna inte deltar regelbundet i undervisningen. Studien gjordes på 100 skolor runt om i 

Sverige där enkäter skickades ut och 22 av dessa skolor blev också besökta av 

Skolinspektionen. Granskningen visar att fokuset i ämnet läggs på fysisk aktivitet. Ämnets 

innehåll är till stor del anpassat för de elever som redan idrottar på fritiden vilket tidigare 

studier och granskningar kan understryka. I elevenkäten ser man att bollspel, bollekar samt 

aktiviteter som syftar till att förbättra elevernas kondition och styrka har stort innehåll i 

ämnet. Kunskapsområdet hälsa och livsstil får ett litet utrymme och är sällan integrerat i de 

fysiska aktiviteterna. Vidare får kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse ett mycket 

begränsat innehåll i samtliga skolor. Dessa innehåll behöver ges ett större utrymme i 

undervisningen. Eleverna behöver vid flera tillfällen utifrån en progression i val av aktiviteter 

få anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika miljöer och förhållanden. Idag blir detta på 

många skolor i denna granskning bortsett från och istället ägnas tid åt kunskapsområdet 

rörelse. (Skolinspektionen 2018, s. 4 – 6) 

1.3.3 Från äventyrsfriluftsliv till lärande om plats 

Mikaels, Backman & Lundvalls (2016) studie visar två olika sätt om hur lärarna pratar om 

friluftsliv i Nya Zeeland på. Det första sättet grundar sig i äventyrsfriluftsliv som camping, 

bergsklättring, kajakpaddling och terrängcykling. I utövandet av äventyrsfriluftslivet är det 

fokus på färdigheter och tekniker och det är inte endast idrottsläraren som undervisar i 

skolbaserat friluftsliv. Vissa lärare hyr in instruktörer som erbjuder och äger viss bedömning i 

olika aktiviteter. Detta verkar användas som ett komplement tillsammans med läroplanen. Det 

andra sättet är friluftsliv som naturligt kan integreras med andra ämnen. Lärarnas sätt att 

definiera friluftsliv bygger på att det bidrar till lärande på ett personligt, socialt och 

intellektuellt plan. Ord som miljö, lärande, plats, hållbarhet och ämnesintegrering nämndes 

ofta av lärarna. Där menade de att begreppen kunde hjälpa eleverna att utveckla relationer 

med människor, samhällen och platser samt få förståelse för relationen till en plats. (s. 97 – 

99) 
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Två andra forskare Yuen Sze Michelle Tan & Matthew Atencio (2016) skriver om att 

Singapore har försökt ändra uppfattningarna om skolfriluftsliv, så att det inte bara innebär 

äventyrsfriluftsliv. I landet fanns en allmän oro om att ungdomarna blev allt mer bortskämda 

och lata, och det lades mindre vikt på friluftsliv och idrott och hälsa än de teoretiska ämnena. 

Läroplanens utformning är lånad av en skotsk modell för platsresponsivt tillvägagångssätt. 

Denna modell ska vidareutveckla uppfattningen av lärande utomhus på närliggande 

stadsområden och skolgårdar. Denna undervisning anses vara ett lämpligt sätt för att 

ytterligare stödja friluftsliv, speciellt med tanke på det begränsade naturlandskap Singapore 

har. En av de viktigaste aspekterna i ett platsbaserat lärande är att det är lokalt baserat. 

Undervisningen används för att främja elevernas utveckling av en intellektuell och social 

kompetens samt där stadsmiljön används som arena för lärande. (s. 27) Forskarna Tan & 

Atencio (2016) studerade lärare som försökte använda sig av platsresponsiv pedagogik som 

ett tillvägagångssätt i undervisningen. När forskarna frågade lärarna om vad skolbaserat 

friluftsliv var, beskrevs det som att det var en samling aktiviteter som genomförs i 

lägermiljöer. De menade att de till exempel innehöll vandring, camping där man verkligen 

behöver interagera med miljön ute. Friluftsliv kan hjälpa eleverna att komma utanför 

komfortzonen som till exempel när de paddlar. Detta innefattar också att eleverna är iväg på 

en avlägsen plats som de inte känner till. Den nya läroplanen i Singapore har tagit fram en 

platsresponsiv pedagogik för att introducera orientering som en av de centrala delarna i 

läroplanen. Till exempel används skolans närområde som en specifik plats för orientering där 

eleverna också får lära sig om skolans historia och om samhället där de befinner sig. Studien 

visar att lärarna börjar förändra sin syn på friluftsliv, så att det inte bara innefattar 

äventyrsfriluftslivet. (2016, s. 29) 

  

Slutligen har Mikaels (2017) skrivit en avhandling som består av fyra ihopsatta artiklar. 

Materialet baseras på intervjuer med idrottslärare i Nya Zeeland, studenters reflektionsböcker 

från en månadslång vandring i Kanada och en ettårig fallstudie med intervjuer, styrdokument 

samt reflektioner från en workshop med en grupp idrottslärare från Sverige. Den första 

artikelns syftade till att granska de diskursiva följderna av lärares sätt att tala om outdoor 

education i Nya Zeeland. Den andra artikeln syftade till att undersöka relationer mellan 

människa och natur. Det vill säga hur man kan relatera till platser på olika sätt. I den tredje 

artikeln var syftet att granska hur friluftsliv i styrdokumenten framställs och bedrivs i ämnet 

idrott och hälsa. Den fjärde artikeln utforskar hur platsresponsiv pedagogik fungerar i 
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friluftslivsundervisningen i idrott och hälsa. Det vill säga vad som går att göra och blir svårt 

att göra utifrån friluftsliv i styrdokumenten. Samt hur platsresponsiv pedagogik kan användas 

som nytt tankesätt och undervisning i skolfriluftsliv. Resultatet visar att både lärarna i Sverige 

och Nya Zeeland använder friluftsaktiviteter i undervisningen och att syftet med lärandet är 

skickligheten i utförandet av aktiviteten. Platsen har ingen betydelse för lärandet utan 

huvudsaken är att aktiviteten sker. Ett annat resultat är att platsresponsiv pedagogik ger 

möjlighet för en komplimenterande pedagogik till friluftsliv utöver det aktivitetsbaserade 

friluftslivet. Där man kan koppla de övergripande perspektiven i styrdokumenten till dem 

kulturella, historiska, miljömässiga, internationella, etiska och ekologiska förutsättningarna.  

Med andra ord öppnade en platsresponsiv pedagogik upp möjligheten för lärarna att 

tillsammans med eleverna arbeta med de övergripande perspektiven i läroplanen. Detta gjorde 

även att eleverna fick möjligheten att arbeta ämnesövergripande med friluftsliv i skolan, 

tillsammans med skolans närområde. (s. 67 – 69) 

1.3.4 Lärarens förväntningar på elever  

Den första studien om lärares förväntningar publicerades av Robert Rosenthal och Lenore 

Jacobson (1968) Pygmalion in the classroom: Teacher expectations and student 

intellectual development. Studien undersökte förskoleklass till årskurs fem, där lärarna inte 

fick veta att forskarna gjorde intelligenstester (TOGA) på eleverna. Lärarna fick istället veta 

att testerna som utfördes var nya och skulle vara till fördel för de elever som var ”late 

bloomers”. Men egentligen valdes dessa elever ”late bloomers” slumpmässigt ut av forskarna. 

När lärarna fick reda på resultatet av testerna hade forskarna därmed ordnat att de omedvetet 

på oriktiga grunder kategoriserat ett antal elever som ”late bloomers”. Intelligenstesterna 

gjordes om två gånger under de närmsta två åren. Resultatet visade att eleverna som tillhörde 

”late bloomers” hade ökat sin poäng på testerna mer än kontrollgruppen båda åren som testet 

utfördes. Med andra ord hade troligtvis lärarnas förväntningar framkallat en självuppfyllande 

förutsägelse och deras osanna förväntningar hade blivit faktum.  

 

En till forskare Jere Brophy menar också att elever påverkas av lärarens förväntningar på 

dem. Läraren har olika förväntningar på förmågor som grundas på vad eleven har påvisat 

tidigare. De förväntningar läraren kommunicerar förändrar elevens prestation. De tidigare 

förväntningar läraren har förstärks utifrån varje elevs fortsatta prestationer. Skulle läraren 

hitta rätt anpassad nivå på förväntningar kan eleven få ständigt förbättrade resultat men skulle 
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läraren däremot ha och visa på för låga förväntningar kan eleven försämra sitt resultat och 

misstro sin förmåga. (Brophy 1983, s. 57 – 60)  

 

Dock har det visat sig av forskarna Lee Jussim och Kent Harber att det kan vara svårt för 

lärare att ha falska förväntningar på elever som pedagogiskt verktyg för att lyfta de elever 

som skulle behöva det. Lärarna har svårt att vara oärliga i sina förväntningar på eleverna. Med 

andra ord är det i verkligheten endast fem till tio procent av eleverna som kan påvisa effekter 

av självuppfyllande förutsägelser. De grupper som utmärker sig från normen, kan i högre grad 

påverkas av negativa självuppfyllande förutsägelser. Detta på grund av lärarnas låga 

förväntningar om dessa elevers tillhörande egenskaper. (Jussim & Harber 2005, s. 133 – 135) 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur sex idrottslärare som undervisar i idrott och hälsa 1 på gymnasiet i 

Stockholm, väljer att bedriva sin undervisning i friluftsliv. Studien avser att ta reda på vad 

som påverkar lärarnas val av innehåll i friluftslivsundervisningen.  

 

För att besvara syftet har vi tagit fram följande frågeställningar: 

1. Vilket ämnesinnehåll i friluftsliv är det som bedrivs i skolorna och är det något särskilt som 

dominerar? 

2. Hur påverkar lärarnas syn på skolbaserat friluftsliv valet av innehåll i undervisningen? 

3. Bedriver lärarna friluftsliv i skolans närområde?  

2 Metod 

I följande avsnitt introduceras 2.1 Val av metod som följs av underrubriken 2.1.2 

Hermeneutisk vetenskapsteori, vilket beskriver grunden för den vetenskapsteori vår uppsats 

utgår ifrån. I nästa rubrik redovisas 2.2 Urval, begränsningar och bortfall och därefter 

presenteras rubrik 2.3 Genomförande. Vidare beskrivs vår metod i 2.4 Den hermeneutiska 

spiralen som sedan följs av underrubriken 2.4.1 Databearbetning och analysmetod. Därefter 

beskrivs 2.5 Reliabilitet och validitet, 2.6 Empiriskt material och 2.7 Etiska aspekter.  

2.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervjustudie, där vi intervjuat sex lärare på 

gymnasieskolor i Stockholm (Kvale & Brinkmann 2014, s. 17). Kvalitativ metod präglas av 

flexibilitet vad gäller uppläggning och hur forskaren använder informationen som uppkommer 
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under tiden studien pågår samt hur forskaren närmar sig undersökningsenheterna. (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 106) Till vår studie arbetade vi med vetenskap som innefattar en 

subjektiv förståelse. Det handlar bland annat om att förstå varför saker är som de är, att det 

mänskliga är speciellt och vetenskap kan bidra till att förbättra förståelse. Denna 

vetenskapsteori handlar om att man vill nå fram till inlevelse och förståelse kring varför 

människor handlar och uttrycker sig som de gör. Samhället betraktas som ett objekt som 

måste utforskas och det vetande som uppstår kan bidra till ett förbättrat samhälle. (Holm 

Ingemann s. 141 – 142) 

 

Denna studies syfte är att förstå och tolka lärarnas upplevelser, känslor och erfarenheter av 

friluftsliv i undervisningen. Då vi redan vet sedan Skolinspektionens granskning 2018 att 

friluftsliv förekommer sparsamt i undervisningen, vill vi skapa en förståelse för vad 

situationen kan bero på utifrån lärarnas perspektiv. En förståelse för hur lärarna ser på 

friluftsliv som skolämne, kan göra att vi skapar en bättre förståelse för varför de gör vissa val 

av ämnesinnehåll i friluftsliv kopplat till kursplanen i idrott och hälsa. En kvalitativ 

undersökning syftar till att gå på djupet på några deltagare och få mycket information, för att 

finna sammanhang och strukturer. Vi som skribenter är en del av tolkningsprocessen för att nå 

förståelse i den hermeneutiska spiralen. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104 – 106) 

2.1.1 Hermeneutisk vetenskapsteori 

Hermeneutiken är en vetenskapssyn som baseras på tolkning för att nå förståelse. Denna 

vetenskapssyn är en tolkningslära där de centrala begreppen är just förståelse och tolkning. 

Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att förstå meningen hos en text. Tolkning inom 

hermeneutiken handlar främst om att uttrycka, utlägga och att översätta texter. Denna 

vetenskapssyn utgörs av hermeneutiska teorier som beskriver livsvärlden hos en individ eller 

en grupp av individer. Livsvärlden är den värld som individen uppfattar den. Teoretiska 

perspektiv inom hermeneutiken är holistiska vilket innebär att om en förändring ändras, 

ändras även de andra. Hermeneutiken är intresserad av det subjektiva, särskilda, unika, det 

individuella och enskilda, till skillnad mot positivismens inriktning som är för det 

gemensamma. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 74 – 78) 

2.2 Urval, begränsningar och bortfall 

Genom ett bekvämlighetsurval valdes respondenter till intervjuerna. Detta gjordes genom att 

mejla alla lärare som hade egna mejladresser till på skolans hemsidor. De fick frågan om de 
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kunde tänka sig delta i en intervju för vår magisteruppsats. De skolor som inte hade lärarnas 

mejladresser utskrivna på skolans hemsida hade istället rektorernas mejladresser som 

förhoppningsvis kunde vidarebefordra mejlet till deras idrottslärare. Totalt fick 21 rektorer 

och 20 idrottslärare förfrågan, varav sex lärare svarade att de kunde delta. Alla dessa skolor 

var gymnasieskolor och belägna i Stockholms innerstad. Därför blev urvalsmetoden till 

undersökningsgruppen ett bekvämlighetsurval eftersom de lärare som deltog var de som 

svarade att de kunde. Dessa lärare arbetade på olika skolor. Det fanns både för- och nackdelar 

med det. Fördelen är som ovan förklarat; deltagarna som ville och kunde vara med hörde av 

sig och det blev enkelt för oss att veta vilka vi kunde intervjua. Nackdelen med det var att 

urvalet inte blev slumpen som avgjorde vilka som blev respondenter. (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 94 – 95)  

 

För att studien ska bli hanterlig och rimlig att genomföra begränsade vi ämnet och antalet 

lärare att intervjua. Det är en begränsning i sig att endast intervjua de lärare som vill ställa 

upp. Vi har valt att inte välja intervjupersoner utifrån geografisk plats utan de som ville delta i 

studien. Vi undvek att intervjua alla skolor som ligger i ett och samma område, för att få en 

spridning i valet av gymnasieskolor. (Ejvegård 2009, s. 95) Vi var medvetna om att både 

bandspelaren och anteckningarna som registrerade samtalet kunde vara hämmande för 

respondenten. (Ejvegård 2009, s. 51 – 52) 

2.3 Genomförande  

Vid första kontakten med lärarna förklarades syftet med studien och att deras medverkan 

skulle vara anonym. Vad denna anonymitet innebär och de etiska aspekter vi tog hänsyn till 

kan ni läsa mer om under etiska aspekter (se rubrik 2.7). Totalt sex lärare kunde ställa upp för 

intervju. Medan vi bestämde tid och plats för intervjuer när det passade dessa lärare, 

framställdes intervjuguiden. Frågorna i den är kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Metoden för hur intervjuerna utfördes är inspirerade från boken Vetenskaplig metod av Rolf 

Ejvegård (2009). Intervjufrågorna är noggrant bearbetade och vår tanke var att alla lärare 

skulle svara på samma frågor. I intervjun blandades strukturerade och icke strukturerade 

frågor eftersom svaren från respondenterna var bundna eller öppna. Med bundna svar menas 

att svarsalternativen är till exempel ja, nej och vet inte. I de öppna svaren fick respondenterna 
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svara mer fritt och frågorna var inte ledande utan istället raka och välformulerade. En lärare 

intervjuades i taget och spelades in med inspelningsapparater om läraren godkände det, så att 

vi i lugn och ro kunde transkribera materialet för analysen. (s. 50 – 55)  

 

Under varje intervju satt intervjuarna och respondenten vid ett bord. Antingen var vi i en 

lektionssal, grupprum eller på en annan plats som läraren hade valt ut i förväg. Lärarna fick 

själva välja var intervjun skulle äga rum samt tid och datum. Det är viktigt att lärarna känner 

sig trygga med miljön när de ska framföra sina åsikter så att de vågar svara ärligt (Dalen 

2015, s. 40). Fem av intervjuerna fördes på lärarnas skolor och den sjätte intervjun utfördes i 

en idrottshall som läraren hyrt in sig på med sina klasser. Där kunde läraren intervjuas under 

sin lunchrast. Under intervjuernas gång gjordes minnesanteckningar på en bärbar dator för att 

få stöd till transkriberingen. En av oss antecknade medan den andra läste upp frågorna och 

förde samtalet. Den andra ställde frågor ibland men antecknade mest. Våra egna tyckanden 

och åsikter framfördes inte, utan vi berättade att vi lyssnade förutsättningslöst under intervjun 

så att respondenten kände sig trygg med att svara. När vi upplevde att vissa svar blev otydliga 

eller när läraren glömde bort vad frågan var ställde vi följdfrågor eller upprepade frågan. Vid 

avslutandet av intervjun tackades den medverkande för hjälpen och frågade om läraren vill ta 

del av undersökningen när den är klar. (s. 50 – 55) 

2.4 Den hermeneutiska spiralen 

Den hermeneutiska spiralen är en modell över en kvalitativ tolkningsprocess. Modellen 

baseras på att forskaren börjar med sin helhet och förståelse kring ett område, för att sedan 

tolka andra delar, som i sin tur bearbetar denna helhet till en förståelse. Spiralen anger att det 

sker en ökning av förståelsen där tolkningarna kräver kunskap och erfarenhet av ämnet samt 

kreativitet från forskaren.  

 

I vår studie tänkte vi på att inte ha egna förutfattade åsikter om det som tolkades, utan vi 

skiljde på det som berättades och meningen med det. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104 – 

106) Målet med vår studie var att bilda en horisontsammansmältning, vilket menas med att en 

brygga mellan olika horisonter bildas och en gemensam förståelse skapas. (Hassmén & 

Hassmén s. 74 – 75) Modellen kan beskrivas som att början är en förståelse och även 

slutmålet en förståelse, men genom spiralen utgår vi från förståelsen av helheten till olika 

delar. Helheten omfattar även delarna runt omkring, så att helheten går att sätta i ett teoretiskt 
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sammanhang. När vi hittade enskilda teman och en sammanhängande helhet kunde vi avsluta 

tolkningarna. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104 – 106)  

 

Genom att först läsa transkriptionerna av intervjuerna flera gånger, skapade vi oss en 

förståelse för de olika intervjuerna. Detta kan liknas med hermeneutiska spiralens tolkning då 

man först börjar med att förstå de olika delarna i materialet. När vi hade förstått de olika 

delarna skapades en helhetsförståelse. Utifrån dessa mönster utformade vi sju analysfrågor för 

att kunna koda transkriptionen och få hjälp att besvara frågeställningarna (se rubrik 2.4.1). Ett 

exempel på en analysfråga var: vad för friluftsliv bedriver lärarna mest? I pappersform läste vi 

sedan varje intervju och markerade med olika färgpennor de svar som stämde överens med 

frågan. Därefter sammanställde vi det i en text, under varje analysfråga. Denna text granskade 

vi ännu en gång och strök under det som besvarade frågan samtidigt som vi gjorde 

tankekartor på de olika lärarna. Detta gjorde att vi lätt kunde se likheter och olikheter mellan 

lärarna. Utifrån dessa sammanställde vi ett resultat där vi jämförde de olika lärarnas skillnader 

och likheter. För att tydliggöra vissa lärares svar så har vi tagit med citat från 

transkriberingen. 

2.4.1 Databearbetning och analysmetod 

Materialet från intervjuerna har vi transkriberat för att få ner allt verbalt och allt icke-verbalt i 

text. När vi gjorde analysen transkriberade vi det insamlade materialet och kodade olika 

teman, vilket kan förklaras som att bearbeta materialet genom att hitta olika mönster som 

sedan kategoriserades. Detta krävde noggrannhet och struktur hos oss, precis som kreativitet 

och öppenhet till tolkningarna. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 111 – 114) Vi har försökt 

förhålla oss till reflexivitet i tolkningen av materialet. Tolkningarna kommer alltid vara 

präglade av oss som skribenter därför kan det vara bra att känna till våra bakgrunder som två 

västerländska kvinnor i 25- års ålder. Då vi själva har egna erfarenheter inom friluftsliv, 

studerat och snart är färdigutbildade lärare, har denna metod bidragit till mer kunskap för oss. 

Eftersom vi efter arbetet kommer vara pålästa och inarbetade i dels tidigare forskning om 

friluftsliv, nya undervisningssätt och lärt oss om hur andra aktiva idrottslärare arbetar.  

För att få reda på frågeställning ett och två utformade vi frågor under kodningen av materialet, 

som hjälpte oss att svara på dem.  
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Till frågeställning ett ”vilket ämnesinnehåll i friluftsliv är det som bedrivs i skolorna och är 

det något särskilt som dominerar” använde vi dessa frågor:  

– Vad för friluftsliv bedriver lärarna mest? 

– Vilka aktiviteter är i fokus? 

– Ungefär hur många procent/lektioner bedrivs i friluftsliv?  

 

Till frågeställning två ”hur påverkar lärarnas syn på skolbaserat friluftsliv valet av innehåll i 

undervisningen” använde vi oss av dessa frågor: 

– Vad och hur bedömer lärarna friluftsliv? 

– Vad är det som påverkar valet av innehållet och vilka hinder samt möjligheter ser lärarna för 

att bedriva friluftsliv i skolan?  

– Hur framställs eleverna av lärarna? Denna fråga blev nödvändig att lägga till eftersom vi 

under arbetets gång märkte att den fanns med i resultatet och kan ha påverkat undervisningen 

i friluftsliv.  

 

Till frågeställning tre ”bedriver lärarna friluftsliv i skolans närområde ” behövde vi ingen 

fråga till eftersom den gick att besvara direkt i läsningen av materialet. Då letade vi efter: 

– Om lärarna bedriver friluftsliv i närområdet, och vad de i så fall väljer att göra.  

2.5 Reliabilitet och validitet 

Generellt brukar reliabilitet kopplas till kvantitativ forskning men kan även ses i den 

kvalitativa forskningen även om inga mätningar förekommit. Detta kan ses i intervjuerna vi 

utförde genom de uttryck respondenten gjorde. Med andra ord, så skulle det vara möjligt för 

andra forskare att göra om studien. I den kvalitativa forskningen utgår resultatet utifrån våra 

egna tolkningar och förståelser, i jämförelse med den kvantitativa forskningsmetoden som 

utgår från mätningar. (Hassmén & Hassmén, 2008 s. 135 – 136)  

 

I kvalitativa intervjustudier är validiteten knuten till fyra faktorer, som vi presenterar nedan. 

Dessa är forskarrollen, forskningsplanen (urval, metodik), datamaterialet samt tolkningar och 

analytiska angreppssätt. Vår studie går ut på att belysa om upplevelser och 

situationstolkningar är gemensamma för lärarna. Vi är två studenter som genomför studien, 

därför blir studien mer noggrant kontrollerad. Vi har valt att intervjua få antal lärare, men de 

har en central koppling till studiens syfte. Vi kan inte avgöra till vilken nytta vår studie kan 



  

21 

 

generaliseras till andra, utan det avgör läsaren själv. En viktig aspekt är dock att vi som gjort 

studien gett en tillräckligt noggrann och relevant information för läsarna. Denna information 

består av text som beskriver och tolkar dem områden vi presenterar. Till exempel beskriver vi 

utförligt metoden (se rubrik 2.3, 2.4 och 2.4.1) hur studien är genomförd och analyserad, för 

att en annan forskare också ska kunna göra samma studie. Vi har granskat uttalanden från 

respondenterna också genom att se handlingens kommunikativa aspekter, det vill säga 

meningen bakom svaren. Förhoppningsvis kan det vara generaliserbart för lärare i idrott och 

hälsa. Metoden vi valt passar för studiens mål och intervjun spelas in via ljudinspelning från 

mobiltelefonen. Detta gör att vi får ner svaren och kan vara säkra på att vi inte missar något 

svar. (Dalen 2015, s. 116 – 119) 

 

Vi gjorde provintervjuer på varandra för att veta intervjuernas ungefärliga tid. Materialets 

tillförlitlighet ökar då intervjuaren ställer tydliga frågor och eventuella följdfrågor så att 

respondenten får möjlighet komma med utförliga svar. Vi använde inget datorprogram vid 

transkriptionen av intervjumaterialet, utan vi lyssnade flera gånger och skrev utifrån ljudfilen. 

Vi har kunskap om och kan hantera ljudinspelningsprogrammet, som vi testade innan 

intervjuerna. (Dalen 2015, s. 120 – 121) 

 

Vid tolkningen fann vi materialets mönster och teman som studerats. Det vi analyserade var 

respondenternas upplevelser och vi tog hänsyn till att vissa uttalanden kunde ha en annan 

mening än det som sades. Med det menar vi att ett visst uttalande kan bero på en annan faktor 

som vi upptäckte i analysen. För att validiteten i vårt material ska kunna bedömas har vi 

tydligt beskrivit hur kodningen går till (se rubrik 2.4 och 2.4.1). (Dalen 2015, s. 121 – 122) 

2.6 Empiriskt material 

Vårt material består av sex stycken intervjuer på idrottslärare som arbetar i Stockholms 

innerstad. Intervjuerna är från 28:33 till 44:15 minuter långa. Det var två intervjuer som var 

cirka 28 minuter, där den ena respondenten (lärare C) var stressad under intervjun, på grund 

av att det tog tid att hitta en sal att sitta ostörda i. Denna lärare behövde också gå iväg till 

lektion efteråt så vi försökte vara effektiva under intervjun. Detta kan ha påverkat resultatet. 

De andra lärarna hade mer tid för intervjun och det blev inte samma strul med sal. Vi fick 

mejla lärare A eftersom en fråga behövde förtydligas, då vi blev avbrutna av annan lärare som 
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kom in i salen under intervjun. Då fick vi ett utförligt svar tillbaka som vi kunde lägga in i 

resultatet.  

 

I transkriptionen skrev vi inte ut alla instämmelseord som ”aa” och ”mm” förutom då det hade 

betydelse i respondentens svar i samtalet. Dessa uppbackningsord är ett sätt att knyta an till 

den föregående talaren som då kunde fortsätta tala (Norrby 2014, s. 126 – 127).  

2.7 Etiska aspekter 

I kvalitativ forskning med intervjuer som metod behövs en balans mellan att erhålla kunskap 

och etik eftersom vi vill ha så mycket djup information som möjligt utan att kränka 

respondenten. Samtidigt som vi vill vara respektfulla och kanske inte når djupare information. 

Svårigheten står alltså i ”att forska om privatliv och presentera redogörelsen på den offentliga 

arenan”. Vi förstår och har haft i baktanke de etiska övervägandena som vi gjort under hela 

forskningsprocessen. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 98 – 99) Allt material hanterades 

konfidentiellt och namn på lärare och skolor lämnades inte ut. (Ejvegård 2009, s. 50 – 55) I 

praktiken har vi till exempel valt att inte ange namn på någonting som kan kopplas till den 

specifika läraren. Vi har också anonymiserat de namn som förekommer under transkriptionen. 

Till varje respondent har vi valt att inte nämna vilka andra lärare vi träffat för intervju.  

 

Det är givetvis viktigt att vi har integritet, reflekterar över vår roll i studien och är medvetna 

om den. Samt att vi håller en professionell och distanserad roll till våra respondenter. Den 

vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet är beroende av vår integritet och styrkan i de 

etiska övervägandena. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 110 – 112)  

 

Det finns fyra riktlinjer inom forskningsetiken vi har följt och här beskrivs dem kortfattat. 

Den första är informerat samtycke som innebär att forskaren informerar studiens syfte till den 

intervjuade. Vi berättade studiens syfte och frågeställningar, samt eventuella risker och 

fördelar som deltagandet ger. Konfidentialitet betyder att vi båda parter har kommit överens 

om vad all data används till och informerat om deltagarnas anonymitet. Den tredje riktlinjen 

som vi följde var konsekvenser som syftar till att forskaren måste upplysa och låta 

respondenten överväga kring eventuella konsekvenser som kan ske i samband med 

intervjuerna. Slutligen är det forskarens roll, som är ”avgörande för den vetenskapliga 
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kunskapens kvalitet och hållbarheten i de etiska beslut som fattas under undersökningens 

gång”. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 105 – 111) 

3 Resultat och analys 

Resultatdelen inleds med avsnitt 3.1 Presentation av lärarna, där information om lärarna och 

deras skola beskrivs, som skulle kunna påverka resultatet. Efter presentationen får du läsa 3.2 

Lärarnas definition av friluftsliv som innehåller en sammanskriven text om hur lärarna 

svarade att de allmänt ser på friluftsliv och definierar det.  

 

Vidare börjar frågeställningarna besvaras och de redovisas genom fyra teman: 3.3 

Ämnesinnehåll i friluftsliv, som är kodad genom frågorna: vad för friluftsliv bedriver lärarna 

mest och vilka aktiviteter är i fokus samt ungefär hur många procent/lektioner bedrivs i 

friluftsliv? Andra temat är 3.4 Lärarnas attityder till skolfriluftsliv och friluftsliv. Det tredje 

temat är 3.5 Lärarnas syn på friluftsliv som kunskapsområde i skolan som är kodad genom tre 

frågor vilka är: Vad och hur bedömer lärarna friluftsliv?, Vad är det som påverkar valet av 

innehållet och vilka hinder samt möjligheter ser lärarna för att bedriva friluftsliv i skolan? 

Samt hur framställs eleverna av lärarna? Slutligen besvaras fjärde och sista temat under 

rubriken 3.6 Friluftsliv i närområdet, som visar om lärarna bedriver friluftsliv i närområdet 

och vad de i sådana fall väljer att göra.  

 

För läsbarhetens skull är alla rubriker utom 3.4 skrivna i en sammanhängande text. Då denna 

rubrik var svår att skriva till en sammanhängande text eftersom lärarna hade för skilda 

attityder om skolfriluftslivet och friluftslivet. Därför valde vi istället att dela upp dem i 

respektive A, B, C, D, E och F lärare under den rubriken (se rubrik 3.4).  

3.1 Presentation av lärarna 

Lärare A är en man, född 1981 och tog lärarexamen 2011 på Högskolan i Halmstad. Han 

undervisar endast i idrott och hälsa för tillfället men är även behörig i samhällskunskap. Det 

är endast en aktiv idrottslärare på hans skola och han har ingen egen idrottshall på skolan (hyr 

in sig på lokaler för att bedriva undervisning). Han har arbetat som lärare i sju och ett halvt år. 

Eleverna läser idrott och hälsa 1 under ett år med två timmar i veckan. De har inga 

friluftsdagar på skolan. På sin fritid utövar läraren en hel del friluftsliv själv, såsom löpning, 

cyklar till och från jobbet varje dag, vandrar med tält, fjällvandring och fjällöpning. 
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Lärare B är en kvinna, född 1973 och tog lärarexamen 1999 på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Örebro samt Örebro universitet. Hon undervisar i idrott och hälsa samt 

engelska. Det finns fyra aktiva idrottslärare på hennes skola i gymnasiet och hon har goda 

tillgångar till olika idrottshallar på skolan. Hon har arbetat som lärare i 18 år. Eleverna läser 

idrott och hälsa 1 under två år med 80 minuter per vecka. De har en friluftsdag per termin som 

är gemensam för hela skolan. På sin fritid bedriver läraren så mycket friluftsliv som det går 

och hon gillar allt som har med friluftsliv att göra, till exempel paddla, klättra, åka skidor och 

bara vara ute i skogen.  

 

Lärare C är en man, född 1987 och tog lärarexamen 2012 på Gymnastik- och idrottshögskolan 

i Stockholm, samt Stockholms universitet. Han undervisar endast i idrott och hälsa för 

tillfället men är även behörig i engelska. Det är två aktiva idrottslärare på hans skola och han 

har ingen egen idrottshall på skolan (hyr in sig på lokaler för att bedriva undervisning). Han 

har arbetat som lärare i 10 år. Eleverna läser idrott och hälsa 1 under två år och de har 90 

minuter varje vecka. Anledningen till den långa idrottslektionen är för att skolan har en 

hälsoinriktning. De har en friluftsdag per läsår. Han utövar själv mycket friluftsliv på sin 

fritid. På sommarhalvåret ägnar läraren sig åt mycket promenader, båt, simning, strandhäng 

och paddling. På vinterhalvåret blir det inte lika mycket, men en del skidåkning.  

 

Lärare D är en man, född 1958 och tog lärarexamen 1984 på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Örebro samt Uppsala universitet. Han undervisar i idrott och hälsa samt 

engelska. Det är tre aktiva idrottslärare på hans skola och han har ingen egen idrottshall på 

skolan, men bokningsbar danssal (hyr in sig på lokaler för att bedriva undervisning). Han har 

arbetat som lärare i 37 år. Eleverna läser idrott och hälsa 1 under ett år med 90 minuter per 

vecka. De har två friluftsdagar per termin. Läraren föredrar att åka utförsåkning och 

längdskidåkning på sin fritid som friluftsaktivitet. Han vistas gärna i naturen på landstället 

och paddlar kanot emellanåt.  

 

Lärare E är en man, född 1989 och tog lärarexamen 2016 på Gymnastik- och idrottshögskolan 

i Örebro samt Örebro universitet. Han undervisar i idrott och hälsa samt historia. Det är två 

aktiva idrottslärare på skolan och han har ingen egen idrottshall på skolan (hyr in sig på 

lokaler för att bedriva undervisning). Han har arbetat som lärare i tre år. Eleverna läser idrott 

och hälsa 1 under två år med två timmar i veckan. De har inga friluftsdagar på skolan. Läraren 
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försöker bedriva en del friluftsliv själv på egen hand och är då helst på landstället där han 

vandrar och lagar mat utomhus. Han försöker hitta tid för att gå och vandra på loven.  

 

Lärare F är en man, född 1976 och tog lärarexamen 2006 på Lärarhögskolan i Stockholm. 

Han undervisar i idrott och hälsa samt i biologi. Det är fyra aktiva idrottslärare på hans skola 

och han har tillgång till en idrottshall på skolan. Han har arbetat som lärare i 13 år. Eleverna 

läser idrott och hälsa 1 under två år med 75 minuter i veckan. De har två friluftsdagar per år, 

en på hösten och en på vintern. Han föredrar att vara i skogen och jaga på sin fritid som 

friluftslivsaktivitet.  

3.2 Lärarnas definition av friluftsliv  

Lärare A, B, C, E och F har en bred definition av friluftsliv. De definierar det som en 

aktivitetsbaserad sysselsättning där man gör något ute i naturen. Lärare B påpekar dock att 

exakt vad man gör spelar inte så stor roll, bara man är utomhus. 

Lärare D har en mer konkret definition som är vistelse i naturen och att man ska kunna möta 

naturens krav samt att man har kunskap om naturen man är i. Läraren nämner allemansrätten, 

orientering, växt- och djurliv samt det som enligt honom är väl adapterat till vardagslivet.  

3.3 Ämnesinnehållet i skolfriluftsliv 

Lärare C, D och F har cirka sju till åtta lektioner i friluftsliv och mellan två och fyra 

friluftsdagar under kursen. Lärare D är ensam om att ha fyra friluftsdagar. Lärare A och E har 

cirka fyra till fem lektioner i friluftsliv och inga friluftsdagar under kursen. Lärare B har 15 – 

20 procent i friluftsliv under kursen och två friluftsdagar, vilket motsvarar cirka 21 – 28 

lektioner (utöver friluftsdagarna). Lärare F säger att han har teoretiska genomgångar om 

stormkök, marktyper, hur man gör upp eld och undervisar om väderstreck, samt vad man ska 

tänka på om man går vilse i skogen. Den aktiviteten han bedriver med eleverna är orientering 

och på friluftsdagarna finns möjligheten att åka skidor. Lärare E har likande 

undervisningsupplägg som lärare F men skiljer sig genom att han använder allemansrätten i 

undervisningen och lär ut om vindskydd. De lärare som har liknande undervisningssätt med 

varandra är C och D. De bedriver flertalet aktiviteter såsom orientering, skridskor, vandring, 

allemansrätten, paddling, packning, eld och vindskydd. Lärare D har utöver det 

längdskidåkning, cykling och livräddning i och på vatten.  

 

Lärare A utför främst vandring och orientering i naturreservat. Där genomförs även löpning, 
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isvak och träning på utegym. Läraren uttrycker sig som ”bara det är fysiskt” när de är ute, han 

fokuserar med andra ord på att eleverna ska röra på sig. De har till exempel testat frisbee-golf 

men han vet inte om det räknas som friluftsliv. Lärare B är den som utför mest friluftsliv med 

eleverna. Hon utför allt som tidigare nämnts förutom cykling och frisbee-golf. Utöver det 

övernattar hon med eleverna, klättrar, simmar ute, har överlevnadsteknik, svampplockning, 

fiske och fågelskådning.  

3.4 Lärarnas attityd till skolfriluftsliv och friluftsliv 

När vi hörde av oss i ett mejl till lärare A fick vi som svar att han gärna är med på intervjun 

och att friluftsliv ligger honom varmt om hjärtat, men att det är svårt att bedriva i skolan 

eftersom den ligger i en stadsmiljö. Med andra ord är han positiv till sitt friluftsliv på fritiden 

men har en mer neutral inställning till skolfriluftsliv.  

 

Lärare B pratar om friluftsliv som något man ska uppleva och att det är något fint. Redan 

under sin lärarutbildning beskriver hon att hon tog chansen att göra något extra utöver den 

vanliga undervisningen i friluftsliv om det gick. Under intervjun poängterar hon ofta att det 

finns ett värde i att komma ut i naturen och njuta av det fina vädret. Hon bedriver liknande 

friluftsliv med eleverna som hon gör på fritiden.  

 

Lärare C är positivt inställd till friluftsliv på sin fritid men beskriver det och skolfriluftslivet 

inte lika upplevelsebaserat och entusiastiskt som lärare B. Han ägnar sig själv åt en del olika 

aktiviteter beroende på årstid. Till skillnad från de andra lärarna i studien beskriver han att 

han bedriver friluftsliv delvis som ett teoretiskt moment med bland annat föreläsningar och 

diskussioner. Läraren hänvisar i varje fråga till att hans uppdrag är att förhålla sig till 

styrdokumenten.  

 

Vi upplever lärare D som mer negativ till skolfriluftsliv eftersom han menar att 

styrdokumenten är otydliga och gör det svårt att bedriva och bedöma. På grund av detta blir 

han alltså negativ till skolfriluftsliv och inte bara styrdokumenten. Han säger att skolan är en 

friskola och att den tidigare skolledningen inte prioriterade friluftsliv och nuvarande kollegor 

har gett upp men att det nu börjar ordna upp sig. Till friluftsliv på fritiden verkar han positiv. 

Dock nämner han att han gjort mycket på yngre dagar, till exempelvis vandrat, men gör det 

inte lika mycket längre.  
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Lärare E uppfattar vi har en neutral attityd till skolfriluftsliv eftersom han varken är 

entusiastisk eller negativ till det. Han anser att det viktigaste för hans elever är att få komma 

ut i skogen, för att de flesta är ovana med det.  

 

Lärare F är negativ till skolfriluftsliv som han bedriver det idag och som det är utformat i 

styrdokumenten. Anledningen till det är dels på grund av att han saknar utbildning i hur han 

ska bedöma eleverna i friluftsliv utifrån de olika kunskapskraven A-F. Samtidigt saknar han 

en tydlig definition på vad man ska göra i skolan med eleverna eftersom begreppet friluftsliv 

är brett. I skolan hinner de inte göra så stora saker i friluftsliv. Under det friluftsliv han 

spenderar på fritiden ägnar han sig helst åt jakt.  

3.5 Lärarnas syn på friluftsliv som kunskapsområde i skolan 

3.5.1 Vad och hur bedömer lärarna friluftsliv? 

Lärare A, C och E bedömer säkerhetskunskapskravet inom friluftsliv. Lärare A och C har det 

tillsammans med isvaksbad och lärare E använder det vid första hjälpen i skogen och säkerhet 

kring vatten. Lärare B, D och F kopplar inte säkerhetskunskapskravet till friluftsliv. Lärare A 

och D bedömer om eleverna har rätt klädsel eller inte under friluftslivet. Lärare C, D och E 

bedömer orientering i olika kunskapsnivåer, där lärare C och E använder formativ bedömning. 

Lärare B och C uttrycker att de bedömer rörelseförmåga och skicklighet i övningarna, till 

exempel skridskoåkning och paddling. Det är endast lärare E som uttrycker att de har en 

skriftlig inlämningsuppgift i friluftsliv där eleverna ska koppla friluftslivet till sociala och 

kulturella fenomen. Lärare C har haft liknande inlämningsuppgifter tidigare men nu gått 

vidare till ett muntligt seminarium i dessa kunskapskrav. 

 

Lärare C är den enda läraren som inte uttrycker att bedömningen i friluftsliv är svår. Lärare F 

däremot, som menar att han inte fick tillräckligt med kunskaper i bedömning av friluftsliv 

under sin utbildning, bedömer endast deltagandet efter förmåga. Det vill säga han prickar bara 

av att de utfört friluftsliv.  

 

Nedan följer ett citat av lärare F om betygssättningen i friluftsliv. Det är tydligt att han inte 

sätter något summativt betyg från skalan F-A på eleverna. 
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Det är inte friluftsliv som kommer styra min betygssättning, utan jag gör friluftsliv, jag vill att 

alla ska vara med, jag vill att alla ska ha höjt sig från den här nivån till den här nivån men i mitt 

huvud säger jag bara tack och hej. 

 

Alla andra lärare uttrycker att de jobbar med formativ och summativ bedömning i friluftsliv. 

Däremot utmärker sig lärare D som flera gånger ger exempel på hur han arbetar med 

summativ bedömning, till skillnad från de andra lärarna som inte nämner sådana exempel. 

Här är ett citat av lärare D som visar hur han gör en summativ bedömning. Frågan var: Hur 

arbetar ni med formativ och summativ bedömning? 

 

Ja ja gammal traditionell vana sådär, skriver ju upp resultat, sådär man liksom, det finns ju en 

del elever som vill prestera på det sättet, om vi har kört konditionsträning, teori och praktik vill 

dem visa upp att de har bra kondition, det står ju ingenstans att man ska ha bra kondition liksom, 

utan det står att man ska ha kunskap om hur man tränar sig själv och hur man gör.. men men ja 

rent summativt är det bra att ha som utgångspunkt. 

 

Han gör liknande bedömningar vid friluftsdagarna under paddlingen då han skriver upp 

elevernas prestationer som ett resultat.  

 

För jag gick igenom först hur man sätter i båten och så vad hur man tänker på med livboj och 

om man skulle, någon skulle ramla i, ska man, och att dem skulle stanna vid båten och så fick 

dem ju liksom repetera det på olika stationer, så det är ju en slags examination lite löpande 

sådär, satt ehm jag försöker hitta eftersom vi bygger upp friluftsliv mer och mer här nura, 

försöker hitta olika sätt, satt satt det blir rätt säkert, satt det finns liksom en bredd, ett brett utbud 

av saker som man bedömer, och som man kan dokumentera. 

 

De andra lärarna använder sig av muntlig feedback i den formativa bedömningen.  

3.5.2 Vad är det som påverkar valet av innehållet och vilka hinder samt 

möjligheter ser lärarna för att bedriva friluftsliv i skolan? 

Lärare F anser sig inte ha fått tillräckligt med kunskaper i friluftsliv eftersom det är så brett 

och i princip vad som helst kan vara friluftsliv. Lärare D saknar pedagogiska redskap i 

friluftsliv från sin utbildning. De andra lärarna tycker att de fick tillräckliga kunskaper i 

friluftsliv.  

 

Lärare D, E och F anser att tiden i kursen inte räcker till för friluftsliv. Lärare B arbetar med 
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ämnesintegrering i engelskan och idrotten eftersom hon har de ämnena med samma klass. 

Därför kan hon skapa mycket tid för friluftsliv om hon behöver. Däremot går det inte att göra 

större saker med de klasser som inte läser engelska med henne. Lärare A, C, D, E och F 

arbetar inte med ämnesintegrering då de anser att det tar för mycket tid att genomföra.  Lärare 

B och F ser inget problem med att få ut material. Lärare B har tillgång till egen bil och 

skolans minibuss som kan köra ut allt och lärare F låter eleverna bära packningen. Lärare A, 

C, D och E har ingen tillgång till bil som kan få ut material till annan plats utanför skolan. De 

nämner också att det kostar pengar vilket är ett hinder. Lärare B har mycket material på 

skolan för att bedriva friluftsliv såsom skridskor till en hel klass, stormkök och tält med mera. 

Lärare A är förutom ensam idrottslärare på sin skola inte från Stockholm och känner därmed 

inte till området så bra. Han har också ett kontrollbehov som gör att han inte vågar ta sig ut 

med eleverna eftersom säkerheten spelar stor roll.   

 

Eftersom skolan är en innerstadsskola som inte har närliggande naturmiljöer, hindrar lärare A, 

C, D, E och F från att komma ut med eleverna. Lärare F nämner också att den sociokulturella 

grupp på eleverna försvårar för honom att komma ut med dem eftersom de inte har någon 

friluftslivsbakgrund och han får hat från föräldrarna när han tar ut dem. Här är ett citat från 

lärare F om hinder i att bedriva friluftsliv:  

 

När jag var ung och grön då försökte jag alltid få till en övernattning på idrott och hälsa kursen 

men det var ju många år sedan nu, för det är ju administrationen kring det och liksom 

föräldrarhatet man får och så där gör att det absolut inte är värt det. Man orkar inte efter ett tag. 

 

Lärare A uttrycker att han vill visa eleverna vad för friluftsliv som är lättillgängligt och gratis. 

Han bedriver hellre lite friluftsliv än inget alls. Lärare B bedriver mest undervisning i 

friluftsliv och beskriver det som att det ska vara lättillgängligt och hellre ofta mindre saker än 

större mer sällan. Lärare C anser att eleverna ska anpassas till den miljön de lever i och lär 

hellre ut om gymkulturen då han anser att den dominerar i Stockholmsområdet.  

 

Lärare B och F har tillgång till idrottshallar på skolan, medan resterande lärare behöver boka 

olika lokaler på olika platser eller har stående kontrakt. Detta verkar inte påverka 

undervisningen i friluftsliv.  
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Lärare B har en uppmuntrande skolledning till friluftsliv som driver på att de gör saker 

tillsammans med eleverna. Lärare C och E kan inte uttrycka sig om vad ledningen tycker om 

friluftsliv. Ledningen på skolan lärare A arbetar på är positiv till friluftsliv men inte drivande. 

Lärare D har uppfattat skolledningen som ointresserad av friluftsliv men att det har börjat 

ändras till det bättre. Ledningen på skolan Lärare F arbetar på sätter all planering och 

genomförande kring friluftslivet på idrottslärarna.  

 

Lärare B och C säger att vädret påverkar valet av innehåll. De åker gärna ut en fin dag. Alla 

lärare utom lärare F anser att friluftsliv i skolan är viktigt. De nämner att det blir viktigare, att 

man inte kan få för mycket av det och att fler resurser bör läggas på det. Lärare F säger att han 

tycker det är viktigt, men att det som blir av inte är bra. Här nedan visar vi citatet. 

 

Alltså som det är idag nej. Det kan jag inte påstå. Jag tycker ju det i princip tycker jag det, men 

som det faktiskt blir inte så värst.  

3.5.3 Hur framställs eleverna av lärarna? 

Den lärare som markant skiljer sig från de övriga är lärare B. Hon verkar ha en positiv syn på 

eleverna i friluftsliv. Hon tror att dem har potential till att klara allting bara de får chansen att 

öva. Inlämningsuppgiften som inte blev som det var tänkt, skyllde hon inte på elevernas 

kompetens utan på sitt eget utformande av uppgiften. 

 

Här följer ett citat av henne när hon besvarar intervjufrågan om hur hennes önskeplanering i 

friluftsliv skulle se ut. Då ser man hur hon framställer eleverna:  

 

Men sen skulle jag definitivt lägga in någon lite längre vandring eller någonting, att man åker 

iväg och är borta flera dagar. Och det tror jag eleverna också skulle gilla och det finns inget som 

säger att man inte skulle kunna men ja, de är inte så vana känner jag. Så en natt kan ju vara en 

ganska stor grej för många. Men om man får öva lite och får tid till det först och sen ta det 

liksom längre och längre så skulle man kunna ta sig iväg på någon lite större grej, det skulle vara 

kul, det skulle jag göra i så fall. 

 

Lärare A säger att hans elever är rädda för att vara i skogen och därför menar han att 

friluftsliv behöver avdramatiseras genom att göra momenten i mindre delar. Han menar att 

alla elever inte har samma möjlighet och tillgång till friluftsliv och eleverna tror att skogen är 
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någonting farligt. Här följer ett citat av lärare A när han besvarar intervjufrågan om han anser 

att friluftsliv i skolan är viktigt:  

 

Alla har verkligen inte samma möjligheter och tillgång till friluftsliv, och jag märker ju många 

som är rädda så fort de kommer ut, för att för dem så är skogen något farligt, kanske av 

anledningar som alltså, att det finns skäl till det, men jag har haft elever som frågar, finns det 

pirayor här? Alltså hur fan kan man fråga, finns det vissa djur som man kan, njaej de finns ju 

inte på de här breddgraderna fritt. 

 

Lärare E framställer eleverna på ett liknande sätt. Han menar att eleverna bara behöver 

komma ut i skogen för de har olika förutsättningar och brist på naturupplevelser.  

 

Lärare C säger ingenting nämnvärt om vad han har för syn på eleverna. Det enda som han 

nämner är att vid friluftsundervisningen har eleverna inte klätt sig rätt medan andra har gjort 

det.  

 

Lärare D och F framställer eleverna som negativt inställda till friluftsliv. Båda lärarna menar 

att friluftsliv är svårt att genomföra på grund av elevernas sociokulturella bakgrund. Lärarna 

ser motstånd från elevernas sida vilket påverkar friluftslivsundervisningen negativt. Eleverna 

framställs som oengagerade och på grund av sina kulturella bakgrunder har de ingen kunskap 

om hur man bedriver friluftsliv. De antar heller inte att eleverna bedriver eget friluftsliv på 

fritiden. Båda lärarna kommenterar att eleverna inte kommer med rätt klädsel och säkerligen 

inte äger rätt kläder för att vara ute längre stunder. Lärare F uttrycker ordagrant att eleverna är 

negativa till friluftsliv på skolan och deras intresse är lågt när de ska testa nya saker. Lärare D 

uttrycker däremot inte detta ordagrant utan nämner att eleverna inte har rätt kläder. Här nedan 

följer detta citat: 

 

Nu ska vi samlas vid XXX-gården, så ska du ha rätt klädsel, då kommer dem här i converse 

liksom å liksom något linne eller någonting och tjejerna har kjolar och sen high heels liksom 

ibland till och med. 

 

Lärare F framställer elevernas uppfattning till friluftsliv som negativ. Dem har lärt sig att de 

inte ska gå ut i skogen och vill helst inte göra det i skolan. I detta citat förklarar han sin 

anledning till varför han tror att de är negativt inställda: 
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Är det någonting vi har eller är det någonting man kan kräva att eleverna har och så som sagt 

med dem här gymnasieeleverna, särskilt den sociogruppen som vi har, eller som jag har på 

natur, alltså väldigt mycket elever från blåa linjen med invandrarbakgrund dem har ju ofta då 

ingen kultur av friluftsliv hemifrån. Alltså verkligen ingen. Att dem har, de äger liksom inte ens 

ett par skor som det går att gå i skogen med. (...) Då är det bara oansvarigt att ta med dem ut. 

3.6 Friluftsliv i närområdet 

Lärare B, C, D och F bedriver friluftsliv i skolans närområden som till exempel vid parker, 

gräsplaner och nära vatten. Lärare D uttrycker att det är på skolor i Stockholm som man 

behöver bedriva friluftsliv i närområdet. Nedan följer ett citat där det ses hur han beskriver 

det. 

Ja men det är ju det man gör i Stockholm alltså, annars tar det ju för lång tid att komma ut i 

liksom mer okänd terräng liksom, då måste man ju åka pendeltåg, men det finns ju också liksom, 

allt ifrån XXX liksom eller XXX-gården eller olika ställen. 

 

Dock säger lärare C att tillgängligheten till närområden är begränsad eftersom det är nära en 

stadsmiljö. Lärare F tycker inte att närområden är bra att bedriva friluftsliv i men det är det 

enda han lyckas få till.  

 

Lärare A och E bedriver inte friluftsliv i skolans närområden men åker kommunalt till den 

närmsta skogen de kan vara i beroende på aktivitet. Lärare A tycker inte det är lätt att bedriva 

friluftsliv i närområdet. Lärare E menar att de inte bedriver friluftsliv i närheten av skolan 

eftersom eleverna ska testa nya miljöer som de inte är bekväma med.   

4 Diskussion 

Denna studies syfte var att undersöka hur sex idrottslärare som undervisar i idrott och hälsa 1 

på gymnasiet i Stockholm, väljer att bedriva sin undervisning i friluftsliv. Studien avsåg att ta 

reda på vad som påverkade lärarnas val av innehåll i friluftslivsundervisningen. Analysen 

utgick från hermeneutiken där vi använde den hermeneutiska spiralen som analysverktyg. För 

att besvara syftet använde vi dessa frågeställningar som tog upp ämnesinnehållet i friluftsliv, 

lärarnas syn på skolfriluftsliv och hur det påverkar valet av innehållet samt om lärarna 

bedriver friluftsliv i skolans närområde.  

 

Vår studie visar på liknande resultat som tidigare genomförda studier på området, vilket vi 

visar härnäst. Diskussionerna som idag pågår inom skolfriluftsliv är framförallt att ämnet 
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idrott och hälsa innehåller för lite undervisning i det. Samtidigt är den undervisning som 

dominerar aktivitetsstyrd, i form av till exempelvis orientering, skridskor och vandring. Det 

mest påfallande resultatet i vår studie var faktiskt hur mycket lärarens inställning och syn på 

skolfriluftslivet påverkar valet av innehåll. Vidare diskuteras de likheter som vårt resultat 

hade med andra studier och i något fall olikheter. Resultatet som handlar om ämnesinnehållet 

i friluftsliv visar att alla lärare ser friluftsliv som aktivitetsbaserat. Det vill säga att i friluftsliv 

dominerar till exempel orientering, skridskor och vandring. Samtliga lärare undervisar i 

orientering och ser det som friluftsliv, vilket går att ifrågasätta eftersom det inte står i 

styrdokumenten vilka idrotter som undervisningen ska innehålla. Orientering nämns 

ingenstans i kursplanen för idrott och hälsa 1. Som vi nämnt (se rubrik 1.2.4) skriver Karin 

Redelius utifrån den nationella utvärderingen från 2005 att traditionella idrotter fortfarande 

dominerar undervisningen. Detta visar vi också i den tidigare forskningen (se rubrik 1.3.2) där 

den senaste undersökningen från 2018 av Skolverket presenterades. Med andra ord visar ovan 

nämnda tidigare forskning, att samma ämnesinnehåll bedrivs och dominerar i vår studie. 

Troligen finns till exempel orientering kvar och dominerar för att det tidigare i flera läroplaner 

stått med på olika sätt i styrdokumenten (se rubrik 1.2.5). Nästan alla de tidigare 

styrdokumenten var tydligare i innehållet av skolfriluftsliv om man jämför med läroplanen 

från 1994 och läroplanen från 2011. Detta kan och verkar ha påverkat undervisningen och 

innehållet av skolfriluftslivet idag. Nästan alla lärare tycker att styrdokumenten är otydliga 

och därför blir också skolfriluftslivet svårt att bedriva (se rubrik 3.5.2). Vidare leder det i sin 

tur till att otydligheten i styrdokumenten påverkar valet av innehållet i skolfriluftsliv.  

 

En annan möjlig orsak kan vara att det är bedömningen som sätter käppar i hjulen för lärarna, 

då alla lärare utom en anser att bedömning i friluftsliv är svårt. Karin Redelius 

problematisering om bedömning (se rubrik 1.2.4) säger samma sak som vårt resultat (utom 

lärare B). Det vill säga att det är svårt att veta vad de ska bedöma. Kunskapskraven är 

otydliga och hänger inte ihop med det centrala innehållet. Därför blir det svårt att realisera 

vad man ska undervisa om, i förhållande till bedömningen. Lärare D som inte nämner 

bedömning som svårt, säger att styrdokumenten är otydliga och skriver upp elevernas resultat 

för att kunna bedöma dem senare (se rubrik 3.5.1). Han uttrycker sig inte om att det är svårt 

med bedömningen, men det kan vara för att han har hittat sitt eget sätt att betygssätta på. Vår 

tolkning är att han fortfarande bedömer enligt de gamla styrdokumenten. Som Suzanne 

Lundvall menade (se rubrik 1.2.5) tar förändringar på styrnivån tid att realiseras i 
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skolundervisningen. Läraren kanske har svårt att förändra sitt tidigare arbetssätt utifrån de 

tidigare styrdokumenten. Suzanne Lundvall nämner också (se rubrik 1.2.5) att redan 1928 stod 

det i styrdokumenten att friluftsliv skulle bidra till historiska perspektiv och kunskap om 

naturområden. När friluftsliv nämns i de båda skolformerna 1980 står det att eleverna ska lära 

sig om naturens ekologi och hur man tar ansvar för naturen. Båda dessa anvisningar kan 

liknas med platsresponsiv pedagogik som Jonas Mikaels skriver om. Vi reflekterar över att 

friluftsliv tidigare i styrdokumenten konkret har kopplats till historia, ansvarstagande och 

kunskap om naturområden samt ekologi, då det idag har försvunnit från beskrivningen av 

ämnet idrott och hälsa. Det vill säga att förr har det funnits spår av undervisning som kan 

liknas med platsresponsiv pedagogik men inte är lika tydligt idag framställda. En konsekvens 

av detta kan bli att lärarna kanske glömmer att koppla de fyra övergripande perspektiven till 

friluftsliv. Friluftsliv är egentligen ett ypperligt undervisningsmoment att koppla de fyra 

övergripande perspektiven till.  

 

Vi menar att friluftslivet behöver ha ett till fokus kopplat till nutiden och de fyra övergripande 

perspektiven. Jonas Mikaels avhandling om platsresponsiv pedagogik är ett gott exempel på 

hur lärare skulle kunna utveckla sin undervisning i friluftsliv till att inkludera mer än enbart 

fokus på aktiviteter. Detta skulle kunna ersätta den avsaknaden av friluftsliv som är. Det vill 

säga det friluftslivet som inte blir av på grund av den syn som existerar, vilket Erik Backman 

har forskat om. Alltså att lärarna vill utöva det exklusiva friluftslivet som skolfriluftsliv, 

istället för det ordinära friluftslivet då det anser att det exklusiva friluftslivet är ”på riktigt” (se 

rubrik 1.3.1). Problemet blir då att många lärare får svårt att realisera det exklusiva 

friluftslivet och kanske ser sig själva som dåliga eller i värsta fall inte alls undervisar i det, det 

vill säga istället ”ger upp”. Vi ser i vårt resultat att flera av lärarna tycker om friluftsliv och 

egentligen brinner för det på fritiden samt har flera visioner och drömmar om att utföra det i 

skolan. Men det stannar på något sätt där, det verkar som att motståndet är för stort eller 

kanske har de andra förväntningar om vad friluftsliv ska innehålla som inte går att genomföra. 

Detta tror vi är en av orsakerna till den begränsade undervisningen i friluftsliv.  

 

En lärare som sticker ut är lärare D som arbetat längst. Han tycker att styrdokumenten idag är 

otydliga och nämner inte till skillnad mot lärare B att man ska uppleva naturen som någonting 

fint. Kanske kan hans definition av friluftsliv göra att eleverna blir negativa till det. Om han 

haft liknande inställning som lärare B, hade hans undervisning kanske sett annorlunda ut. Hon 
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skyller aldrig på eleverna, utan går tillbaka till sig själv och ser vad hon kunde gjort bättre. 

Medan flera av dem andra lärarna inte förväntar sig att eleverna kan och vill. De ser eleverna 

som ett hinder till att bedriva vissa moment inom friluftsliv eftersom de till exempel inte har 

rätt klädsel för att vara ute. Som vi visat i tidigare forskning (se rubrik 1.3.4) så har lärares 

förväntningar påverkan på eleverna. Jere Brophy, Robert Rosenthal och Lenore 

Jacobson menar att det som läraren förväntar sig av eleverna blir också det som eleverna 

presterar. Två lärare tror att eleverna har en negativ attityd till friluftsliv, vilket kan vara en 

bidragande faktor till att de inte får så mycket undervisning i friluftsliv. Antingen är det 

läraren som inte förväntar sig att eleverna ska ha en positiv attityd som gör att de blir 

negativa, eller så är det faktiskt så att eleverna är negativa och därför vill läraren inte 

undervisa i det mer än nödvändigt. Forskarna Lee Jussim och Kent Harber (se rubrik 1.3.4) 

har visat att lärare har svårt att vara oärliga i sina förväntningar, så att eleverna skulle prestera 

mer. De har kommit fram till att de flesta eleverna kan se igenom om läraren är oärlig. Men 

det är ändå vissa få elever som kan påverkas av lärares förväntningar även om de är falska. I 

vår studie är det svårt att säga, men iallafall vet vi att det inte blir mer skolfriluftsliv om 

läraren har låga förväntningar på eleverna eller tror att de har en negativ attityd till friluftsliv. 

Det visar också Lee Jussim och Kent Harbers forskning, att elever i högre grad påverkas av 

låga förväntningar.  

 

Det är mer än styrdokumenten och ramfaktorer som påverkar valet av innehållet i friluftsliv. 

Erik Backman 2011 (se rubrik 1.3.1) visar att skolpersonal och lärare har en stor betydelse i 

vad det blir för skolfriluftsliv. Detta resultat kan likställas med vårt resultat. Då lärare B som 

är mest positiv till eleverna och friluftsliv också har cirka 20 lektioner fler än den som har 

minst antal lektioner (lärare A). Med andra ord kanske den positiva läraren har en stor 

påverkan på hur mycket friluftsliv det blir. Dock har dessa två lärare väldigt olika bakgrunder 

också, till exempel vilket lärosäte de genomfört sin utbildning på, antal arbetade år, synen på 

eleverna och synen på skolfriluftsliv vilket eventuellt kunna påverka undervisningsinnehållet. 

Däremot har de ett liknande elevunderlag, från socioekonomiskt utsatta områden. Vi bör 

också ha i åtanke att hon är den enda kvinnliga läraren, samt att hon inte nämner ekonomi, 

material, kollegor eller skolledningen som något hinder. Flera av de andra lärarna har material 

till sitt förfogande men har andra faktorer som styr, framför allt sin egen inställning till 

skolfriluftslivet och låga förväntningar på eleverna. De låga förväntningarna påverkar vad de 

utför för friluftslivsundervisning med eleverna, till exempel lärare E som uttrycker att det är 
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viktigt för eleverna att de ”bara får komma ut i skogen” (se rubrik 3.4) istället för att faktiskt 

förvänta sig att eleverna till exempel vill och kan övernatta utomhus.   

 

Många av lärarna berättar att de tidigare haft längre övernattningar och mer undervisning i 

friluftsliv men att de har gett upp då det inte var värt ansträngningen (se rubrik 3.5.2). Kanske 

skulle det behövas ett bättre stöd från skolledningen och mer tid avsatt utöver förändrad 

inställning hos lärarna. Vår studie stämmer överens med Novus undersökning (se rubrik 

1.3.1), då även lärarna i vår studie endast undervisade i friluftsliv som endast en liten del av 

hela ämnesinnehållet i idrott- och hälsa. Visserligen gäller Novus undersökning år 7 – 9 och 

vår för gymnasiet, men vår studie visar att fem lärare undervisar ännu mindre friluftsliv än en 

femtedel som de i Novus undersökning gör. Utifrån vår studie verkar det som att lärarna i 

gymnasiet tappar ännu mer undervisningstid för friluftsliv än vad som är fallet för 

grundskolan. Ytterligare svarar lärarna likadant på varför det blir så lite friluftsundervisning. 

Det vill säga för att läraren saknar förutsättningar samt att det är svårbedömda kunskapskrav 

och mål. Flera av lärarna i vår studie påvisar att de skulle vilja ha ett stöd i skolfriluftslivet. 

Som tidigare nämnt skulle Jonas Mikaels avhandling göra stor nytta i skolfriluftslivet, då de 

flesta lärarna inte tycker det ekonomiska är det största hindret. Det vill säga platsresponsiv 

pedagogik möjliggör att ha friluftsliv under en lektion. Det kan även bli lättare att bedöma 

eftersom det inte bara blir aktivitetsbaserat. Det vill säga att platsresponsiv pedagogik skapar 

möjlighet till diskussion om kunskapskravet ”eleven kan översiktligt diskutera friluftsliv, 

motion och idrott som sociala och kulturella fenomen” (se rubrik 1.2.3). Vi tolkar det som att 

lärarna i vår studie efterfrågar kunskap i bedömning, idéer och inspiration för undervisning av 

friluftsliv under lektioner på en till två timmar än ekonomiska resurser, även om de också 

efterfrågas. 

 

Det är endast två lärare som kopplar friluftsliv med någonting teoretiskt i undervisningen, där 

de har en skriftlig uppgift eller ett muntligt seminarium. Tillsammans med friluftslivet arbetar 

de med kunskapskravet om sociala och kulturella fenomen. Då är frågan om och i sådana fall 

hur lärarna som inte arbetar med det teoretiska i friluftslivet, får in det kunskapskravet i 

undervisningen. Detta innebär att eleverna i dessa skolor inte får en likvärdig utbildning i 

friluftsliv beroende på vilken skola de går i. Denna problematik diskuterar också Karin 

Redelius (se rubrik 1.2.4), fast framför allt att de otydliga kunskapskraven leder till att det inte 
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blir en likvärdig bedömning för alla elever. Därmed visar vårt resultat samma sak som 

Redelius problematiserar, det vill säga att det inte blir en likvärdig utbildning för alla elever.  

 

Innan studiens början funderade vi mycket över hur skolfriluftslivet påverkas av skolor som 

inte har egna hallar tillhörande skolan. Vi hade en egen tanke om att det kanske kunde vara så 

att de skolorna utan egen idrottshall får mer undervisning i friluftsliv. Således kan vår studie 

inte påvisa några skillnader för dem som hade egna idrottshallar på skolan eller för dem som 

behövde boka hallar. Vi trodde dessutom att skolans närhet till naturmiljöer påverkar lärarnas 

val av innehåll. Den skola som har ett brett utbud av nära naturområden är också den skolan 

där läraren bedriver mest friluftslivsundervisning. De andra lärarna har längre att gå eller åka 

till närmsta plats. Kanske är det en anledning till varför de inte bedriver lika mycket 

friluftslivsundervisning. De andra lärarna skulle istället kunna använda de närområden de har 

och det behöver inte vara i en skog eller naturpark vilket forskarna Jonas Mikaels, Erik 

Backman & Suzanne Lundvall, samt Yuen Sze Michelle Tan & Matthew Atencio har forskat 

internationellt om (se rubrik 1.3.3).  

4.1 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod i form av intervjuer var relevant att använda då detta möjliggör en djupare 

förståelse av lärarnas svar till resultaten. Eftersom de flesta av intervjufrågorna vi ställde hade 

öppna svarsalternativ kunde lärarna på ett öppet sätt berätta och förklara vad de tyckte och 

tänkte. En potentiell svaghet med denna intervjustudie var det låga antalet lärare som deltog 

och resultatet vi fick fram kan därför inte generaliseras i större sammanhang. Det som 

däremot är positivt är att resultatet kan vara användbart för lärare som vill öka sin förståelse 

om skolfriluftsliv. I efterhand har vi sett att lärarna inte ville svara på vissa frågor eller 

omedvetet inte gjorde det. Det kan ha påverkat resultatet och det är vi medvetna om. Där det 

är relevant har vi också skrivit ut det.  

 

I kvalitativa intervjustudier är det viktigt att vara beredd på att intervjuerna kräver 

förberedelser. Detta var vi inställda på men den första intervjun fungerade lite som en 

testintervju. Vi visste ungefär hur lång tid intervjun skulle ta men vi visste inte att lärarna 

kunde börja svara på något annat än det vi frågade efter. Under de andra intervjuerna som 

följde var vi mer förberedda på att ställa följdfrågor, vilket vi gjorde. Vi bad oftare om 
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förtydliganden än vad vi gjorde under den första intervjun. Det hade därför varit bra att utföra 

en så kallad pilotintervju med en annan lärare inför den första riktiga intervjun. 

En annan respondent var stressad under intervjun och det kan ha påverkat sättet på vilket 

respondenten svarade. Hade vi istället gjort en enkätundersökning med den läraren hade han 

kunnat svara på frågorna när läraren hade tid. Problemet med det skulle dock innebära att 

svaren inte blev lika djupa och vi skulle inte veta vad läraren egentligen menade och om något 

svar skulle bli otydligt. Ifall vi hade valt en enkätstudie som undersökningsmetod hade vi 

kunnat få fler resultat från fler och olika lärare. Nackdelen med det är att vi inte hade kunnat 

visa en fördjupad förståelse för hur individerna egentligen resonerar om frågorna. 

Detta metodval var relevant för vår egen utveckling, då vi själva är blivande lärare i idrott och 

hälsa och vill lära oss mer om detta på ett djupare plan. Därför var intervjuerna och 

analysmetoden bra för oss eftersom vi lärt oss mycket om hur man kan tänka kring friluftsliv i 

skolan om man till exempel har begränsat med ytor att vistas på eller ont om tid.  

Analysmetoden vi valde var relevant för att få fram det vi undersökte. Vi kunde på ett enkelt 

sätt granska resultaten för att se likheter och skillnader mellan lärarnas svar. Vi valde att dela 

upp och koda materialet var för sig, men tillsammans ställa resultaten i relation till varandra 

och diskutera dem eftersom vi då kunde upptäcka fler resultat. En potentiell svaghet med 

denna analysmetod är att de tematiserade frågorna vi besvarade i resultatet är baserade på 

lärarnas svar. Detta innebär att det blir svårt att göra om exakt den här analysen igen eftersom 

ingen lärare svarar likadant som de vi intervjuade.  

4.2 Vidare forskning 

En intresseväckande vidare forskning skulle kunna göras utifrån ett genusperspektiv, då vår 

kvinnliga lärare skiljer sig mest åt av dem alla. Dels genom att hon bedriver flest antal 

lektioner och verkar ha den inställningen att ingenting är omöjligt att göra i friluftsliv med 

eleverna. Det skulle vara spännande att veta om könet har betydelse för val av innehåll i 

skolfriluftslivet. Vidare skulle det vara fascinerande att undersöka manliga och kvinnliga 

lärares förväntningar på eleverna och hur mycket eller lite det påverkar det som dominerar i 

skolfriluftslivet. Av de lärare som deltog i denna undersökning hade alla förutom den 

kvinnliga läraren låga förväntningar på eleverna även om eleverna har liknande sociokulturell 

bakgrund. En annan forskningsfråga väcktes under studiens gång, var synen på idrottslärare i 

jämförelse med andra lärare. Frågor som vilka förväntningar det finns på dem i jämförelse 



  

39 

 

med andra lärare, behöver de ordna med friluftsdagar eller aktivitetsdagar själva? Arbetar de 

mer än andra lärare? Har de sämre arbetsmiljö än andra lärare? Ytterligare skulle det vara 

intressant med forskning om lärares låga förväntningar på elever i skolfriluftsliv, med svag 

sociokulturell ekonomisk bakgrund i jämförelse med lärare med höga förväntningar och 

liknande elever. Slutligen skulle det vara intressant med mer forskning om hur de olikheter 

som finns i skolfriluftsliv påverkar eleverna. Det vill säga att man intervjuar elever om deras 

åsikter kring friluftsliv och då jämföra de som har mycket respektive lite 

friluftslivsundervisning, samt jämföra de olika typerna av friluftsundervisning de får.  

4.3 Slutsats 

Vår studie stämmer överens med den tidigare forskning som vi har presenterat. Lärarna ser 

friluftsliv som olika aktiviteter. Det som dominerar i friluftsliv är orientering, olika typer av 

vandringar som kopplas till allemansrätt och ibland kartkunskaper samt redskap och metoder 

för friluftsliv (till exempel eldkunskap, stormkök). Det finns många olika faktorer som 

påverkar friluftslivets innehåll. Studien visar framför allt att en idrottslärare kan påverka 

väldigt mycket bara genom sin inställning till skolfriluftsliv och eleverna. Det verkar vara 

bättre för lärarna att försöka ha oärliga höga förväntningar än att ha ärliga låga förväntningar. 

Detta visar också vår studie, att de lärare som har låga förväntningar om eleverna i friluftsliv 

är de som inte utför så mycket friluftsliv. Utöver det påverkas valet av lärarnas förutsättningar 

på skolan (till exempel ekonomi, material, skolledning). Vidare påverkar lärarnas 

undervisning i skolfriluftsliv av bristande kunskaper och kompetens inom skolfriluftsliv, som 

kan kopplas ihop med tiden. Lärarna menar att de inte har tid att bedriva skolfriluftsliv, 

eftersom de ser skolfriluftslivet som Erik Backmans definition av exklusivt friluftsliv. En 

relativt lätt åtgärd för att öka undervisningen i friluftsliv skulle kunna vara att lärarna slutar se 

skolfriluftslivet som äventyrsfriluftslivet eller det exklusiva friluftslivet. Utan istället ser 

skolfriluftslivet som det ordinära friluftslivet som är lättillgängligt (se rubrik 1.3.1) blandat 

med platsresponsiv pedagogik. De flesta lärarna bedriver någon form av friluftsliv i 

närområdet, vilket lätt skulle kunna tillsättas med platsresponsiv pedagogik. En orsak till att 

lärarna idag inte bedriver platsresponsiv pedagogik är för att det är ett nytt begrepp och denna 

typ av pedagogik är okänd hos äldre idrottslärare i Sverige. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur sex idrottslärare som undervisar i idrott och hälsa 1 på 

gymnasiet i Stockholm, väljer att bedriva sin undervisning i friluftsliv. Studien avser att ta 

reda på vad som påverkar lärarnas val av innehåll i friluftslivsundervisningen.  

För att besvara syftet har vi tagit fram följande frågeställningar: 

1. Vilket ämnesinnehåll i friluftsliv är det som bedrivs i skolorna och är det något särskilt 

som dominerar? 

2. Hur påverkar lärarnas syn på skolbaserat friluftsliv valet av innehåll i undervisningen? 

3. Bedriver lärarna friluftsliv i skolans närområde? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Läroplan, utomhusutbildning, utomhusliv, 

idrott, friluftsliv, skola, läroplan  

Curriculum, outdoor education, outdoor 

life, physical education 

 

Var och hur har du sökt?  

Databaser och 

andra källor 

Sökkombination 

Ebsco 

 

Google Scholar 

 

GIH:s 

bibliotekskatalog 

 

DiVA vid GIH 

Curriculum, outdoor education, outdoor life, physical education. 

 

Friluftsliv, outdoor life, outdoor education, physical education. 

 

 

Friluftsliv, skola. 

 

Friluftsliv, skola, läroplan. 

 

Kommentarer 

Det var svårt att hitta material om idrottslärares syn på friluftsliv samt material om 

friluftsliv och dess undervisning kopplat till gymnasiet. Den mesta forskningen som vi 

hittade kopplat till friluftsliv och skola utgick från grundskolan. Lättare var det att hitta 

material om friluftsliv och dess forskning allmänt. De databaser som passade bäst var 

Ebsco, Google Scholar och GIH:s bibliotek. Mest relevant forskning hittade vi efter tips 

från vår handledare på Ebsco då vi sökte på curriculum och outdoor education 

tillsammans. När vi sökte i Ebsco dök det upp flera så kallade relaterade sökningar, som 

också gav en del relevant material. Vi har även tittat en del i andra studentuppsatsers 

litteraturlistor och använt oss av vår handledares nyskrivna avhandling från 2017. 
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Bilaga 2  

Intervjuguide  

Allmän information 
- Födelseår? 

- Vilket år tog du din lärarexamen och var? 

- Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

- Undervisar du i något annat ämne utöver idrott och hälsa?  

- Hur många aktiva idrottslärare är ni på denna skola?  

- Har ni alltid tillgång till idrottshall eller annan lokal?  

- Känner du att du fick tillräckligt med kunskaper i friluftsliv från din lärarutbildning?  

- Vad var det som gör att du känner så?  

 

Allmän uppfattning om friluftsliv  
- Vad är friluftsliv för dig och hur skulle du definiera det? 

- Vad anser du att friluftsliv i skolan ska innehålla? 

- Utövar du friluftsliv på din fritid? Vad föredrar du att göra då?  

 

Friluftslivsundervisningen på er skola 
- Hur länge läser eleverna kursen idrott och hälsa 1 på er skola? 

- Hur mycket tid får eleverna i friluftslivsundervisningen, i jämförelse med annat innehåll? Dagar, 

timmar, antal lektioner? Ungefär hur många procent av idrott och hälsa 1?  

- Kan du ge exempel på hur du lägger upp din planering i friluftsliv? 

- Hur planerar du utifrån styrdokumenten?  

- Ser du några hinder eller begränsande faktorer som påverkar din planering? 

- Hur kan en lektion i friluftsliv se ut? 

- Vad brukar utföras mest? 

- Arbetar ni med säkerhet och friluftsliv samtidigt? (Fråga vidare om säkerhets-kunskapskravet)  

- Arbetar ni med ämnesintegrering i friluftsliv? I så fall med vilka ämnen? 

- Om nej: Arbetar du själv med friluftsliv eller med andra kollegor?  

- Hur anser du att det fungerar?  

- Hur ser ledningen och kollegorna på friluftsliv? 

- Hur bedöms eleverna?  

- Kan du ge exempel på vad ni har för examinationstillfällen? 

- Hur arbetar ni med formativ och summativ bedömning i friluftsliv?  

- Har ni friluftsdagar, vad får eleverna i så fall göra då? 

- Om ja: Hur många har ni per läsår?  

- Har du/ni någon särskild plats där undervisningen i huvudsak bedrivs? (om i närområdet, vad gör ni 

då?) 

- Bedriver du friluftsliv i närområdet?  

- Om nej varför inte? Om ja, men att de inte gör de, varför? Vilka faktorer beror det på? 

- Hur ser du på att bedriva friluftsliv i närområdet? Kan du ge exempel på vad man skulle kunna göra 

då? 

 

Friluftsliv i skolan utifrån ditt perspektiv 
- Hur ser du på friluftsliv i skolan? Anser du att det skiljer sig från friluftslivet man bedriver på 

fritiden? 

- Anser du att friluftsliv i skolan är viktigt? 

- Om du fick bestämma, hur skulle din önskeplanering i friluftsliv se ut? (tänk bort ekonomi, 

tidsresurser osv.) 

- Vad är det som hindrar dig från att förverkliga din önskeplanering?  
 


