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Abstract 
 
Aim 
The purpose with our study has been to investigate if upper secondary high schools in the 
south of Sweden, Stockholm and north of Sweden follow the outdoor education regulations 
stated in the curriculum (Lpf-94). Moreover, we aim to study if the teachers’ previous 
experiences as well as the students affect the outdoor education. Finally, the purpose is to find 
out how the outdoor-life-education can be improved. These are the research questions: 
 

o How do the chosen high schools follow the outdoor education regulations stated in 
Lpf-94? 

o What obstacles, advantages and differences exist between the outdoor-life-education 
in these high schools? 

o In what way do the teachers’ outdoor life experiences influence their education at 
school? 

o How can the students influence the outdoor education in their High Schools? 
o How can outdoor education be improved? 

 
 
Method 
The study is based upon data collected from four interviews with PE ( physical education) 
teachers from four different high schools. These schools are situated in Stockholm, and in the 
south and north of Sweden. Moreover, a questionnaire was developed and distributed among 
the students at three of the High Schools (excluding one that had a focus on outdoor 
education). 
 
 
Results 
The PE teachers argue that they follow Lpf-94.  However, they state that they improve their 
teaching style based on own experiences. They claim that their experiences are crucial when 
teaching outdoor life.  
 
The major difference between the schools is that in the high school in the north of Sweden, 
the PE teacher is not responsible for the outdoor education.  This is not evident in the other 
schools.  Furthermore, the most evident obsticles are problems associated with schedules as 
well as lack of time. In addition, the advantages with outdoor education are that the students 
can work according to their own abilities and learn how to dress for the outdoors. According 
to the PE teachers, the students can influence their outdoor education. However, the majority 
of the students claim that they cannot influence this education. 
 
Conclusions 
The outdoor education can be improved if the PE teachers develop their own knowledge and 
add to their own experiences. Furthermore, the education can be improved if schools with 
extended outdoor education share their knowledge, ideas and skills with others. Students 
appear to have only a minor influence of the education, contrary to regulations. 
 

 
 

 2



 

Sammanfattning 

Syfte 
Syftet med vår uppsats var att undersöka om gymnasieskolor i södra Sverige, i Stockholm och 
i norra Sverige genomför friluftslivsundervisning i den utsträckning som förespråkas i Lpf-94, 
samt huruvida lärarnas tidigare erfarenheter och eleverna själva påverkar friluftslivs-
undervisningen ifråga. Vidare var syftet att ta reda på hur friluftslivsundervisningen kan 
förbättras. Frågeställningarna är följande: 
 

o Hur genomförs friluftslivsundervisningen på de aktuella gymnasieskolorna i 
förhållande till vad som föreskrivs i Lpf-94? 

o Vilka hinder, fördelar samt skillnader finns mellan friluftslivsundervisningen i de 
aktuella gymnasieskolorna i södra Sverige, Stockholm och norra Sverige? 

o Hur påverkar lärarnas egna erfarenheter av friluftsliv deras friluftslivsundervisning i 
de aktuella gymnasieskolorna? 

o På vilket sätt kan eleverna i de aktuella gymnasieskolorna påverka 
friluftslivsundervisningen? 

o Hur kan friluftslivsundervisningen förbättras? 
 
Metod 
Undersökningen baserades på fakta inhämtat från fyra stycken djupintervjuer av idrottslärare 
vid fyra gymnasieskolor, varav en idrottslärare arbetar på en friluftsinriktad gymnasieskola. 
Dessa skolor är belägna i Stockholm, södra och norra Sverige. En elevenkät arbetades fram 
och distribuerades sedan till 71 elever genom personliga besök på tre av de berörda 
gymnasieskolorna (dock inte den friluftslivsinriktade gymnasieskolan) 
 
Resultat 
Idrottslärarna anser att de följer vad läroplanen förespråkar men de genomför och förbättrar 
sin undervisning utifrån egna tankar. 
 Undersökningen visar att den största skillnaden mellan skolorna är att ansvaret för 
friluftslivsundervisningen ligger på andra lärare än idrottsläraren på skolan i norra Sverige, 
vilket inte gäller för de två övriga gymnasieskolorna. De övergripande hindren för att bedriva 
friluftslivsundervisningen är schematekniska svårigheter samt tidsbrist. Enligt studien är 
fördelarna med friluftsliv att det är prestationslöst, eleverna arbetar efter sina egna 
förutsättningar samt att eleverna lär sig att klä sig rätt för livet ute i naturen. 
  Samtliga idrottslärare anser att deras egna erfarenheter är en förutsättning för att bedriva en 
bra friluftslivsundervisning. 
  Eleverna kan själva påverka sin friluftslivsundervisning genom förslag eller att själva leda 
lektionerna enligt idrottslärarna. Majoriteten av eleverna anser dock att de inte kan påverka 
sin friluftslivsundervisning. 
  Friluftslivsundervisningen i skolan kan förbättras genom att idrottslärarna utvecklar sina 
egna erfarenheter och kunskaper. Vidare kan undervisningen förbättras genom att de skolor 
med idéer och en fungerande friluftslivsundervisning dela med sig av sin kunskaper till andra 
skolor. 
 
Slutsats 
Friluftslivsundervisningen bedrivs inte i den utsträckning som läroplanen förespråkar, vilket 
bl.a. beror på schematekniska svårigheter, tidsbrist och ekonomiska möjligheter. Vidare 
saknar eleverna möjligheten att kunna påverka sin undervisning, vilket strider mot läroplanens 
intentioner. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
 
Friluftsliv är enligt den officiella svenska definitionen:  

  

”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.”1

  

Friluftslivet är en hälsofrämjande och trevlig motionsform. Det är viktigt att man balanserar 

studierna eller arbetslivet med något helt annat. När vi ägnar oss åt friluftsliv eller bara är ute i 

naturen går vi ner i varv, förebygger stress och psykisk belastning, samtidigt som vi använder 

kroppen i fysisk aktivitet utan inslag av tävlingsmoment.2 I dagens samhälle använder vi 

kroppen mindre och mindre i vårt arbete och även i hemmet. Vi använder allmänna 

kommunikationsmedel eller egen bil osv. när vi ska till skolan eller arbetet.  I takt med ökad 

automatisering och datorisering har arbetsuppgifterna såväl i hemmet som i skolan eller 

arbetet blivit allt mindre fysiskt krävande. Därtill kommer att fritiden inte sällan används till 

stillasittande och fysisk inaktiv verksamhet.3

  

Skolan har en viktig roll att väcka barns och ungdomars intresse för sin egen hälsa. Ämnet 

idrott och hälsa har här ett stort ansvar att vägleda eleverna till ett fysiskt aktivt liv på ett 

positivt sätt. Dagens ungdomar rör sig allt mindre och de ägnar stora delar av sin fritid till att 

sitta framför TV, spela data- eller TV-spel. Detta medför att hälsan kan påverkas negativt 

vilket kan leda till övervikt, rastlöshet, trötthet m.m. Fetma medför ofta negativ inverkan på 

livskvaliteten i både fysisk och psykisk bemärkelse. Studier av personer med fetma har visat 

att den hälsorelaterade livskvaliteten kan bli mycket låg.4 Eftersom friluftslivet saknar 

tävlingsinriktning och inte behöver vara prestationskrävande kan man genom friluftslivet få 

fler elever aktiva och bedriva fysisk aktivitet på ett stimulerande sätt. 

  

                                                 
1 Rapport DS 1999:78. Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. (Stockholm: 
Kulturdepartementet Ds. 1999:78), s.15. 
2 Lars- Magnus Engström, Idrott som social markör ( Stockholm: HLS förlag ,1999), s.9-18. 
3 Lars-Magnus Engström, Björn Ekblom, Artur Forsberg, Maria v Koch, Jan Seger, Livsstil- Prestation-
Hälsa.(Stockholm: Folksam, Högskolan för lärarutbildning, Idrottshögskolan, Karolinska institutet, Korpen, 
Riksidrottsförbundet, 1993), s 11. 
4Rapport, Fetma  -problem och åtgärder (Göteborg: SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2002) 
s.9. 
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Friluftslivet kan vara ett sätt att öka ungdomarnas förståelse för naturen och dess mångsidiga 

användningsområde. Stora delar av den svenska befolkningen växer upp i storstadsmiljöer där 

möjligheten till naturupplevelser är begränsad. Alla elever är inte intresserade av idrott. Dessa 

behöver därför ett alternativt sätt att utföra fysisk aktivitet och då kan undervisning i friluftsliv 

vara en lockande möjlighet.  

  

Genom friluftslivet och kontakt med naturen kan vi öka våra kunskaper om oss själva och om 

växt-och djurlivet. Vi lär oss hur viktigt det är att skydda vår natur och ta hänsyn till miljön 

under vistelsen i naturen. Vi lär oss njuta av naturen.   

  

Dessutom har friluftsliv gamla anor som en del av svenskarnas liv och kan anses vara en del 

av den svenska kulturen. Friluftslivet kan ses som nutidsmänniskans kontakt med naturen - en 

slags livlina som gör att vi fortfarande med våra egna sinnen får uppleva de levande 

sammanhangen runt omkring oss. Friluftslivet i naturen innebär också en upplevelse - en 

annan levnadsform för de flesta som bor i tätorten. Detta liv skiljer sig avsevärt från det 

vardagliga livet.5 

 

1.2  Bakgrund  

1.2.1 Vad är friluftsliv? 
 

Friluftsliv kan definieras på olika sätt men vi har valt att andvända den officiella definitionen 

på friluftsliv (se inledning). Det kan vara svårt att avgöra skillnaderna mellan idrott och 

friluftsliv.  

 

Lars-Magnus Engström beskriver sju olika praktiker: fysisk träning, tävling och rangordning, 

lek och rekreation, utmaning och äventyr, färdighetsträning, estetisk verksamhet, rörelse och 

koncentrationsträning. Friluftsliv hamnar i den fjärde praktiken (utmaning och äventyr) där 

principen är kroppsövning, utmaningar och upplevelser. Här är avsikten inte i första hand att 

träna sin kropp och inte heller att ingå i något tävlingssammanhang. 6 Friluftsliv är alltså 

enligt Engström äventyr och utmaningar under olika årstider medan Bengt Johansson anser att 

begreppet innebär att naturen lär dig att behärska många färdigheter tex.: orientera, göra upp 

                                                 
5 Johan Öhman, Friluftsliv som livskvalitet, Tidskrift i gymnastik & idrott 1999 (1999:9), s.17. 
6 Lars- Magnus Engström, Idrott som social markör, (Stockholm: HLS förlag, 1999) s.18-33. 
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eld, slå läger och laga mat. När du vistas i naturen lär du dig att vara varsam. Friluftsliv ger 

dig även kunskap om naturen och kulturlandskapet.7

 

1.2.2 Friluftsliv i skolan 

 

Friluftsliv skall vara en metod för att uppnå naturmedvetenhet hos eleverna. Vidare kan det 

också vara ett sätt för eleverna att lära sig att samarbeta, att svetsa ihop klassen och att visa 

hänsyn för varandra.8  

 

Friluftsliv lär eleverna att upptäcka och förstå livet i naturen samt att det är en bra miljö för 

rekreation. Genom friluftsliv kan eleverna på ett naturligt sätt få tillfredsställa sitt 

rörelsebehov, utveckla sin rörelseförmåga och kondition.  I friluftslivet finner man lätt 

möjligheter till konkreta undervisningssituationer. Dessutom lär sig eleverna vissa praktiska 

färdigheter, att handskas med kniv eller eld, laga sin egen mat osv. Man lär sig att ta hand om 

sig själv och att samarbeta med andra. Friluftslivet och naturstudier ger goda möjligheter till 

samverkan mellan olika ämnen och verksamheter i skolan.9  

 

En studie genomförd av Erik Backman visar att de minst prioriterade friluftsaktiviteterna i 

skolan är friluftsteknik (laga mat, göra upp eld, paddla och åka långfärdsskridskor). Endast 9 

% av den sammanlagda idrottsundervisningen består av friluftslivsundervisning (inkluderar 

även orientering).10  

 

1.2.3 Läroplaner 

 

Den svenska riksdagen fattade år 1927 beslut om att friluftsverksamhet skulle införas vid 

läroverken. Detta beslut innebar i praktiken att minst 15 dagar under ett läsår skulle anslås till 

friluftsverksamhet.11  Sedan början av 1930-talet har skolan arrangerat särskilda friluftsdagar 

                                                 
7 Johansson Bengt, Natur och friluftsliv (Stockholm, Liber AB, 1999) s.11-12. 
8 Johansson Bengt, Natur och friluftsliv (Stockholm, Liber AB, 1999) s.12. 
9 Friluftsfrämjandet, Friluftsliv i skolan, (Stockholm, Friluftsfrämjandet, 1981) s.54. 
10 Erik Backman, ”Utövar ungdomar friluftsliv?”, Svensk idrottsforskning, 4 (2004-: 4) s.51-52. 
11 Abdul-Muttalib Al-abdi, Frilufsveksamheten i innerstadens gymnasieskolor, En undersökning av hur 
friluftsverksamhetens mål förverkligas i gymnasieskolan i Stockholms Innerstad, (stockholm, Svenska 
kommunförbundet, 1984) s.27. 
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inom ramen för gymnastikämnet (senare idrottsämnet). Antalet dagar har varit reglerade 

gällande läroplaner och verksamheten har planerats och organiserats av skolans 

gymnastiklärare. 12

I Lgy 7013 och Lgr 8014 finns antalet friluftsdagar liksom syftet angivet: 

 

”Arbetet i skolan skall leda till att eleverna under fritiden både vill och kan göra aktiva 

insatser i samhället och även i övrigt utnyttja fritiden på ett sätt som är meningsfullt. Skolan 

bör sålunda främja en aktiv kulturmiljö i vårt land. Det räcker inte med att skolan genom sin 

undervisning väcker intresse för fortsatta bokliga studier. Den måste även mera direkt 

stimulera till sådana former av fritidsverksamhet som friluftsliv, idrott och gymnastik, sång 

och musik, teckning och målning, slöjd samt fri hobbyverksamhet av annat slag.” 15

 

Den 14 december 1993 beslutade riksdagen om en ny läroplan för grundskolan och 

gymnasieskolan. Sammantaget innebar riksdagens beslut en klar försämring av garanterad 

undervisningstid för ämnet idrott och hälsa.16 Gymnasieskolan i Sverige styrs av skollagen, 

läroplanen för de fria skolformerna 1994 och kursplaner. Kursplanerna fyller ut läroplanen 

och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. De ska alltså klargöra vad alla 

elever ska lära sig. I Lpf- 94 enligt ämnet idrott och hälsa A-kursen framgår följande avseende 

friluftsliv: 

 

”Kursen skall ge möjligheter till friluftsliv och positiva 

   naturupplevelser och här igenom bidra till att eleverna 

 utvecklar en ekologisk grundsyn och en vilja att ta större 

 ansvar för vår gemensamma miljö”17

 

Läroplanen (Lpf-94) fastställs av regeringen och ska tillsammans med skollagen styra 

verksamheten i bl.a. gymnasieskolan. Alla som arbetar inom det obligatoriska skolväsendet 

(Lpo-94) och de frivilliga skolformerna (Lpf-94) är skyldiga att följa läroplanen. Från och 

                                                 
12 Rapport DS 1999:78. Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. (Stockholm: 
Kulturdepartementet Ds. 1999:78), s.117. 
13 Lgy 70 står för gymnasieskolans läroplan från 1970. 
14 Lgr 80 betyder grundskolans läroplan från 1980. 
15 Gymnasieskolans läroplan: Lgy 70 (Stockholm, Utbildningsdepartementet, 1970), s 17. 
16 Riksidrottsförbundet, Varför fysisk aktivitet och idrott för barn och ungdomar är viktigt för individen och 
samhället (Stockholm: Riksidrottsförbundet, 1998) s. 1. 
17 Rapport DS 1999:78. Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. (Stockholm: 
Kulturdepartementet Ds. 1999:78), s.123. 
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med införandet av Lpf-94 har friluftsdagarnas omfattning minskat.  Friluftslivets betydelse 

fokuserades i stället i läroplanen via ämnet idrott och hälsa.18 Det är numera de lokala 

kursplanerna som styr friluftslivsundervisningens omfattning i den aktuella skolan.19  

 

Med dagens decentraliserade styrsystem har den centrala regleringen av antalet friluftsdagar 

försvunnit. Denna typ av frågor avgörs numera lokalt av skolan eller dess styrelse. Det 

framgår av gällande centrala styrdokument att friluftslivsverksamhet är ett viktigt område i 

skolan både som mål och som medel.20 I kursplanen för ämnet idrott och hälsa Lpf-94 står 

följande: 

 

”Efter genomgången kurs skall eleven ha kunskaper om olika former av friluftsliv och ha 

utvecklat sin förmåga att uppleva naturens skiftningar och mångfald under olika årstider 

samt själv ha upplevt friluftsliv och fördjupat sina kunskaper.”21

 

Undervisningen i idrott och hälsa skall bidra till att eleverna fördjupar sina kunskaper om 

idrott och friluftsliv. Dessutom skall de lära sig ta ansvar för och utnyttja naturen för 

rekreation och friluftsliv.22

Ämnet idrott och hälsa är indelad i A-kurs och B-kurs. 

 

”Idrott och hälsa A är en kärnämneskurs som bygger på och fördjupar de kunskaper som 

eleverna tidigare erhållit. Kursen idrott och hälsa B bygger på Idrott och hälsa A och 

fördjupar och vidgar kunskaper i ämnet. Kursen är valbar” 23

 

 

 

                                                 
18 Stephan Svennig, Rapport om Frilufsveksamheten i skolan, (Örebro: Skolverket) s.4. 
19 Erik Backman, Utövar ungdomar friluftsliv?, Svensk idrottsforskning, 4 (2004:4) s.51. 
20 Rapport DS 1999:78. Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. (Stockholm: 
Kulturdepartementet Ds. 1999:78), s.117. 
21 eva.ulvesson@skolverket.se Läroplan:Styrdokument, 2005-04-11 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=8&skolform=21&id=IDH&extraId= 
(2005-04-11) 
22 Ibid 
23eva.ulvesson@skolverket.se Läroplan:Styrdokument, 2005-04-19  
 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=8&skolform=21&id=IDH&extraId 
Läroplan för det frivilliga skolväsendet: Lpo 94 (2005-04-19) 
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1.2.4 Historik 

 
Friluftslivets historia berör i huvudsak de senaste100 åren. Historien startar i mitten av 1800-

talet då mindre grupper (överklass) började ägna sig åt bergsbestigning, stärkande friluftsliv 

och började lyssna till maningar som Svenska Turistföreningens motto ”Känn ditt land”24

Under mer än 90 % av den tid som det funnits människor på detta klot har vi levt som en del 

av naturen som jägare och samlare. Det betyder att alla våra medfödda förmågor såväl 

fysiska, psykiska som sociala är skapade för att klara ett liv tillsammans med en liten grupp i 

naturen.25

 

Som en konsekvens av urbaniseringen i kombination med kortare arbetstid och bättre 

materiell standard ökade successivt intresset både bland allmänhet och myndigheter för 

naturen som rekreationskälla.26  Från industrialismens början har fler och fler människor sökt 

sig in i tätorterna. Idag är det ungefär 3 % av befolkningen som är sysselsatta inom 

jordbrukssektorn och andelen fortsätter att sjunka. Det var i detta föränderliga samhälle som 

det organiserade friluftslivet växte fram som en viktig fritidssysselsättning för framför allt den 

urbaniserade människan.27

 

Ursprungligen har förebilden till dagens friluftsverksamhet i Sverige varit den så kallade fria 

leken utomhus under 1800-talet.28 Rörelser inom friluftsliv växte fram under 1800-talets 

senare del genom att man ville ut till naturen och bort från den smutsiga tätorten.29 Friluftsliv 

var en överklassföreteelse i början. Det var först under slutet av 1920-talet och början av 

1930-talet som begreppet friluftsliv blev känt för gemene man i och med Per- Albin Hanssons 

folkhemspolitik.30

Genom införandet av semesterlagen år 1938, där den svenska befolkningen fick rätt till 12 

dagars semester, kan man ha ökat friluftslivets popularitet. 1956 startades friluftsfrämjandets 

Skogsmulleskola. Även detta kan ha påverkat befolkningens intresse för friluftsliv. 31

                                                 
24 Klas Sandell, ”Friluftsmotiv förr och nu”, Tidskrift i gymnastik & idrott 1999 (1999:9), s. 33. 
25 Johan Öhman, ”Friluftsliv som livskvalitet”, Tidskrift i gymnastik & idrott 1999 (1999:9), s. 16. 
26 Klas Sandell, ”Friluftsmotiv förr och nu”, Tidskrift i gymnastik & idrott 1999 (1999:9), s. 33. 
27 Leif Yttergren, Idrotteket- friluftsliv i förändring, (Stockholm: Idrottshögskolan Nr: 2), s.2. 
28 Abdul-Muttalib Al-abdi, Friluftsverksamheten i innerstadens gymnasieskolor, (Stockholm, kommunförbundet 
1984) s.27. 
29 Leif Yttergren, Idrotteket- friluftsliv i förändring, (Stockholm: Idrottshögskolan Nr: 2,), s.6. 
30 Klas Sandell, Sverker Sörlin, Friluftslivshistoria från härdande friluftsliv till ekoturism och miljöpedagogik, 
(Stockholm, Carlsson, 2000) s.64. 
31 Klas Sandell, Sverker Sörlin, Friluftslivshistoria från härdande friluftsliv till ekoturism och miljöpedagogik, 
(Stockholm, Carlsson,  2000) s.65. 
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Allemansrätten kommer in i lagtexten 1974 ”Naturen är tillgänglig för alla enligt 

allemansrätten”. Detta har stor betydelse för friluftslivet då man numera fritt kan röra sig i 

skog och mark med fokusering på sunt förnuft. Allemansrätten infördes i grundlagen under år 

1994.32 Allemansrätten utgör en grundläggande förutsättning för friluftslivet i Sverige. 

Allemansrätten är en sedvanerätt som bör ligga fast oförändrad och som vi alla gemensamt – 

enskilda, organisationer, markägare, myndigheter m.fl. – måste hävda och vara rädda om. 

Man kan säga att allemansrätten dels handlar om att alltid visa respekt för dess gränser och att 

även iaktta de skyldigheter som följer med rättigheterna. Det handlar även om att bidra till 

god information och utbildning så att alla som vistas i naturen förstår vad allemansrätten 

innebär.33

 

1.3 Tidigare forskning 
 
Nedan följer några uppsatser samt två avhandlingar gällande friluftslivsundervisningen i 

skolan. Vi har dock valt ut de delar av dessa uppsatser samt avhandlingar som mest berör vår 

undersökning. 

 

Erik Backman fann att de friluftsaktiviteter som är vanligast att eleverna provat på är 

vandring, skidåkning, sova i tält och skridskoåkning.34

 

Bergström och Eriksson studerade hur friluftslivsundervisningen ser ut i Stockholms läns 

högstadieskolor. De fann att en mycket stor del av friluftslivet var förlagd till friluftsdagarna, 

trots att friluftslivet ansågs vara ett viktigt moment i undervisningen. Resultatet visar att 

idrottslärarnas högt ställda målsättningar som uppleva, bli vana med och samarbeta med 

naturen uppfylldes då orientering och terränglöpning tillhörde de dominerande aktiviteterna. 

Anledningen till att man inte har mer friluftsliv i skolan är enligt Bergström och Eriksson 

                                                 
32 Klas Sandell, Sverker Sörlin, Friluftslivshistoria från härdande friluftsliv till ekoturism och miljöpedagogik, 
(Stockholm, Carlsson, 2000) s.276-278 
33 Regeringen, En samlad naturvårdspolitik, Regeringen skrivelse 2001/02:173, (Stockholm: Regeringskansliet, 
2002), s. 74 
34 Erik Backman, Är det inne att vara ute? En studie av friluftsaktiviteter bland ungdomar, Examensarbete 10 p 
på Lärarhögskolan i Stockholm, (Stockholm: Lärarhögskolan 2003) 
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främst ramfaktorer som tid och ekonomi. Vidare visar undersökningen att de vanligaste 

förekommande friluftslivs aktiviteter var orientering och vandring/promenader. 35

 
Kristofer Arbinger, Johan Gustafsson, Joakim Sigurdh behandlar i sitt examensarbete hur 

friluftslivsupplägg i skolan ser ut samt att idrottslärare har fått definiera vad de anser att 

friluftslivsundervisningen innebär i skolan.  Vidare behandlar uppsatsen vilka hinder som 

präglar friluftslivet och om styrdokumenten förändrar friluftslivsundervisningen. Intervjuer 

har gjorts med lärare för att få deras syn på friluftsliv, dess framtid i skolan samt i vilken 

utsträckning friluftsliv förekommer. Resultatet visar att majoriteten av de intervjuade lärarna 

tror att antalet klocktimmar i framtiden kommer att vara samma som i dag (2000).36

 

Mikael Eklund och Anna Halvarsson utförde en studie 2004 som handlar om hur 

friluftslivsundervisning bedrivs i grundskolan inom en storstadsregion respektive 

landsortsregion. De söker geografiska skillnader. Resultatet visar att landsortsskolor bedriver 

en mer omfattande friluftslivsundervisning. Det råder även skillnader mellan lärarna hur svårt 

det är att bedriva friluftslivsundervisning. Storstadslärarna anser att det är svårt att bedriva 

friluftslivsundervisning i skolan med tanke på skolans organisation, ekonomi samt väder och 

klimat medan landsortslärarna inte anser sig ha problem med att bedriva 

friluftslivsundervisning i skolan.37  

 

Abdul-Muttalib Al-Abdi genomförde 1984 en undersökning som behandlar friluftsverksamhet 

vid gymnasieskolor i Stockholms innerstad. Hans främsta syfte med undersökningen var att 

bidra med kunskaper som kunde leda till en förbättring och utveckling av verksamheten. 

Resultaten visar att han inte kunde förändra de yttre faktorerna till förbättrad 

friluftslivsundervisning såsom geografiskt läge och lärartillgång. Däremot krävs förändring 

                                                 
35 Joakim Bergström & Markus Eriksson, Varför friluftsliv? – En kartläggning av Stockholmsläns högstadie 
skolors friluftsliv, specialarbete vid idrottslärarutbildning 1990-1993 på Idrottshögskolan i Stockholm, 1993:20 
(Stockholm: Idrottshögskolan 1993) 
36 Kristofer Arbinger, Johan Gustafsson & Joakim Sigurdh, Friluftsliv i skolan – en kartläggnings studie av två 
kommuner i Mälardalsregionen, examensarbete 5p vid grundskollärare utbildningen 1996-2000 på 
idrottshögskolan i Stockholm, 2000:01 (Stockholm: Idrottshögskolan 2000) 
37 Mikael Eklund & Anna Halvarsson, Friluftsliv i skolan – Finns geografiska skillnader i undervisningen?, 
examensarbete 10p vid idrottslärarutbildningen 2001-2004 på Idrottshögskolan i Stockholm, 2004:42                      
( Stockholm: Idrottshögskolan , 2004) 
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inom de inre ramarna som tex. attityder till verksamheten. Den viktigaste delen av resultatet 

var att skolans och individernas mål för friluftsliv inte förverkligas.38

 

Abdul-Muttalib Al-Abdis andra undersökning belyser skillnaderna mellan gymnasieskolor i 

norra, mellan och södra Sverige (8 landsbygdskommuner). Undersökningen har visat att 

förverkligande av samhällets och individens mål för friluftslivsverksamheten kan bromsas av 

olika ramfaktorer såsom ekonomiska resurser, tidsramar, transportmedel, brist på kunniga 

ledare och instruktörer etc.39

 

Skolverket har sedan följt upp Al-Abdis två undersökningar genom en egen rapport som 

handlar om friluftslivsundervisning i skolan. Denna rapport är skriven av Stephan Svenning. 

Svenning skrev 2001 sin rapport på uppdrag av Skolverket om innehållet i friluftslivs-

verksamheten i skolan och om förändringarna genom införandet av den nya läroplanen Lpo-

94 40. Svenning har kommit fram till att lärarlagen på skolorna kommer att ha stor påverkan 

på den fortsatta friluftslivsundervisningen. Han tar även upp att de styrmedel som 

skolledningen har att utgå ifrån är otydligt formulerade vilket gör att innehållet varierar från 

skola till skola.41

 

                                                 
38Abdul -Muttalib Al-Abdi, Friluftslivsverksamheten i innerstadens gymnasieskolor En undersökning av hur 
friluftsverksamhetens mål förverkligas i gymnasieskolan i Stockholms Innerstad, (Stockholm, Svenska 
kommunförbundet 1984) 
39 Abdul-Muttalib Al-Abdi, Friluftsverksamheten i landsortsskolor En undersökning av hur 
friluftsverksamhetens mål förverkligas i gymnasieskolor i mindre orter i Sverige, (Stockholm, Svenska 
kommunförbundet, 1990) 
40 Lpo-94 står för läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
41 Stephan Svenning, Rapport om ”Friluftsverksamheten i skolan”, (Örebro: Skolverket, 2002) 
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2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vår uppsats var att jämföra om tre gymnasieskolor en södra Sverige, en Stockholm 

och en norra Sverige genomför friluftslivsundervisning på det sätt som förespråkas i Lpf-94, 

samt huruvida lärarnas tidigare erfarenheter och eleverna själva påverkar 

friluftslivsundervisningen ifråga. Vidare var syftet att ta reda på hur friluftslivsundervisningen 

kan förbättras. 

 

o Hur genomförs friluftslivsundervisningen på de aktuella gymnasieskolorna i 

förhållande till vad som föreskrivs i Lpf-94? 

o Vilka hinder, fördelar samt skillnader finns mellan friluftslivsundervisningen i de 

aktuella gymnasieskolorna i södra Sverige, Stockholm och norra Sverige? 

o Hur påverkar lärarnas egna erfarenheter av friluftsliv deras friluftslivsundervisning i 

de aktuella gymnasieskolorna? 

o På vilket sätt och i vilken utsträckning kan eleverna i de aktuella gymnasieskolorna 

påverka friluftslivsundervisningen? 

o Hur kan friluftslivsundervisningen förbättras? 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

 
Vad innebär det att utföra en kvalitativ och kvantitativ undersökning, vilka svar ges och vilka 

frågor är möjliga att ställa? Karin Widerberg ger följande förklaring till skillnaden mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning: 

 

” Kvalitet handlar om karaktären eller egenskapen hos någonting, medan kvantitet handlar 

om den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper. Kvalitativ forskning 

syftar alltså till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, medan en kvantitativ 

forskning handlar om att fastställa mängder”42

 

Vi har valt att i vår studie använda oss av dels kvantitativa och dels kvalitativa metoder, i 

syfte att kunna behandla både lärarnas och elevernas svar på vad friluftsliv är. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 

För att samla in tillräckligt med information har vi valt att använda oss av djupintervjuer (se 

bilaga 1) med lärare och enkätundersökningar (se bilaga 2) med elever. Vi har gjort 

djupintervjuer med fyra utbildade idrottslärare samt gett ut enkäter till 71 elever. Dessa elever 

går på naturvetenskapliga programmet i tre olika klasser och är bosatta i södra Sverige, norra 

Sverige och Stockholm.  

 

Vi använde oss av en gymnasieskola i en av Stockholms förorter för att utföra en pilotstudie 

för att på det sättet möjliggöra eventuella korrigeringar av intervju- och enkätfrågor. 

Enkätundersökning gjordes för att möjliggöra elevernas egna synpunkter som är relevanta för 

denna undersökning. 

 

                                                 
42 Karin Widerberg, Kvantitativ forskning i praktiken, (Lund, 2002), sid 15. 
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3.2.1 Kvalitativ studie 

Intervjufrågorna konstruerades utifrån studiens frågeställningar och syfte. Intervjuerna hade 

karaktär av ett öppet samtal, där informanten (idrottslärarna) fick ge mycket personliga och 

erfarenhetsmässiga svar. Tre av fyra intervjuer spelades in på band och analyserades i 

efterhand, varav en intervju antecknades. Informanterna kontaktades via telefon och 

tillfrågades som intervjuobjekt. Vid förfrågan fick informanterna veta syftet med intervjun 

och att den skulle pågå i ca 20 minuter samt att svaren skulle behandlas konfidentiellt. 

 

3.2.2 Kvantitativ studie 

Utifrån frågeställningar och syfte konstruerades enkätfrågor till elever på de tre utvalda 

gymnasieskolorna. Enkätundersökningen innehöll både slutna och öppna svarsalternativ, där 

eleverna själva hade möjlighet att uttrycka sina åsikter. Genom informanterna kontaktades 

eleverna under lektionstid där de tillfrågades om de ville delta i undersökningen och eleverna 

informerades om att enkäten skulle behandlas konfidentiellt. 

 

3.3 Urval 
 

Urvalet av skolor gjordes med hjälp av idrottslärarkontakter som upparbetats sedan tidigare på 

respektive skola. Undersökningen grundar sig på friluftslivsundervisningen på 

naturvetenskapliga programmet i gymnasieskolans alla tre år och därför valdes representativa 

skolor ut som motsvarar ändamålet i undersökningen.  På de utvalda skolorna valdes tre 

idrottslärare (två manliga och en kvinnlig) ut. Samtliga idrottslärare undervisade på det 

naturvetenskapliga programmet. Vidare valdes en lärare som arbetar på ett friluftslivsinriktat 

gymnasium för att ge förslag på hur man kan jobba och utveckla friluftslivsundervisningen på 

gymnasiet. Kravet för val av elever var att de hade de berörda idrottslärarna som lärare. De 

skulle även gå sista året på gymnasiet så att de hade erfarenheter från alla tre gymnasieåren. 

 

 

3.4 Felkällor 
 

Kritiken mot att använda kvalitativa studier brukar vara att felkällor kan uppstå beroende på 

var, när och hur intervjun genomförs. Resultaten är också beroende av de intervjuades 
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förförståelse och hur de tolkar frågorna samt hur de svarar. En möjlighet som undersökaren 

måste beakta är att svaren kan vara tillrättalagda. Detta gäller även den här uppsatsen. 

Informanterna är medvetna om att det de säger kommer att analyseras och författarna har valt 

att inte misstro svaren.  

 

Kvantitativa studier (i detta fall enkäter) kan vara missvisande p.g.a. ej inkomna svar, att 

frågeställningen missförståtts eller att de svarande har fyllt i för många svarsalternativ.   

Åtgärder för att minska bortfallet är att vi själva har varit på respektive skola för att dela ut 

enkäter. Detta medför att undersökningen inte kan få ett externt bortfall utan enbart ett internt 

bortfall. Undersökningen kan ha vissa brister då endast tre gymnasieskolor deltar i 

undersökningen. 

 

 3.5 Litteratur 
 
Vi har tagit del av litteratur som vi funnit på Idrottshögskolans bibliotek samt Stadsbiblioteket 

i Stockholm. Vi har även funnit vissa referenser från databasen Libris (svensk) och Eric 

(internationell). Skolorna har tillhandahållit kursplaner samt arbetsplaner. Sökorden som 

användes var friluftsliv, (engelska för friluftsliv användes outdoor life, open air) skola, 

(engelska för skola användes high school, graduate school, upper secondary school) 

idrottsundervisning, kursplaner och läroplaner. De engelska sökorden gav för många resultat 

som inte var relevanta i undersökningen, därför valdes att använda friluftsliv som svensk 

definition eftersom detta är en nordisk företeelse. 
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3.6 Reliabilitet och validitet  
 
Innan enkäten och intervjuerna användes, genomfördes en pilotstudie på en skolklass i 

Stockholm och en idrottslärare gav värdefulla synpunkter på frågor och uppläggning som 

resulterade i vissa frågeförändringar.  

 
”Reliabilitet, dvs. att olika mätningar av samma slag på samma objekt, (tex när man gör om 

en mätning) ger samma värden.” 43

”Validitet, att mäta (enbart) det som avses att mäta,” 44

 

Såväl reliabiliteten som validiteten i studien bedöms som relativt goda eftersom intervjuer och 

enkäter först provades ut innan de användes och skolorna representerar olika delar av landet. 

Frågorna är konstruerade utifrån formuleringar i läroplaner och kursplaner. De utvalda 

skolorna i undersökningen kan självklart inte representera alla skolor i Sverige, men utgör en 

bra förutsättning för diskussion.  

                                                 
43 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Lund, 1996), sid 66. 
44 Ibid., sid 66. 
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4 Resultat 
 
Nedan presenteras samtliga intervjusvar i en sammanfattad version med enstaka belysande 

citat. För tydlighetens skull är strukturen i det här avsnittet upplagd så att svaren presenteras, 

informant för informant, under tretton underrubriker som har anknytning till 

frågeställningarna. I slutet av varje underrubrik följer en kort analys av informanternas svar.  

Informant A-C har fått besvara samma frågeställningar. Eftersom informant D jobbar på en 

friluftsinriktad gymnasieskola används han som referensperson i undersökningen för att få 

svar på hur man kan jobba med friluftslivsundervisningen på gymnasieskolan. 

 

Undersökningen syftar till att studera skillnader i skolans undervisning beroende på var man 

bor i landet. För att kunna komma fram till resultat och slutsatser följer även en 

enkätundersökning med svar från eleverna på varje skola. 

 

4.1 Informanterna  
 

Här följer en kort beskrivning av de intervjuade lärarna. Informanterna har anonymiserats 

vilket medför att de inte figurerar med namn i uppsatsen utan med en bokstav från A-D 

Lärarnas arbetsplatser nämns inte heller med de riktiga benämningarna. Allt i syfte att skydda 

de intervjuade lärarnas identitet. 

 

Informant A är en kvinna som tog sin idrottslärarexamen 1965 på GCI 45 i Stockholm. Hon 

har sedan dess jobbat som idrottslärare varav de senaste tjugo åren på en större gymnasieskola 

i en av Stockholms förorter. 

 

Informant B är en man som avslutade sin idrottslärarutbildning på GIH 46 i Örebro 1977.  Han 

har även utbildat sig till sjukgymnast (genom SSGI)47 och har en färdledarutbildning genom 

STF 48. Informant B har jobbat som idrottslärare i över tjugo år. De senaste fyra åren har han 

tillbringat på den aktuella skolan i södra Sverige. 

                                                 
45 GCI är förkortning av Gymnastiska Centralinstitutet (tidigare benämning på Idrottshögskolan från 1813-1966). 
46 GIH är förkortning av Gymnastik- och Idrottshögskolan ( tidigare benämning på Idrottshögskolan från 1966-
1992). 
47 SSGI står för Sydsvenska Sjukgymnast Institutet. 
48 STF står för Svenska Turistföreningen. 
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Informant C är en man som började sin ledarkarriär genom att gå en friidrotts ledarutbildning 

1983. Han har två års erfarenhet som skidlärare.1994 avslutade han sin idrottslärarutbildning 

på GIH i Örebro. Det senaste tio åren har han jobbat som idrottslärare på en gymnasieskola i 

norra Sverige. 

 

Informant D är en man som har flera års erfarenhet av att vara skidlärare. Efter att han tagit 

sin idrottslärarexamen 1970 på GIH i Stockholm har han arbetat många år som idrottslärare 

på olika skolor i norra delen av Sverige. D jobbar på en friluftsinriktad gymnasieskola och är 

därför inte relevant för jämförelsen i undersökningen. Däremot kommer hans svar att 

användas som referens i undersökningen p.g.a. hans stora erfarenheter av friluftsliv. 

 

4.1.1 Genomförs undervisningen i friluftsliv i den utsträckning som Lpf-94 

förespråkar? 

 

I Lpf-94 föreskrivs att eleven skall ha kunskap om, ha utövat och upplevt olika former av 

friluftsliv. Under den här frågeställningen var vår intention att ta reda på informanternas 

inställning till friluftslivsundervisningen samt om Lpf-94 har påverkat den. 

 

Informant A nämner att all hennes friluftslivsundervisning bygger på det Lpf-94 förespråkar. 

Hon lär ut baskunskaperna till eleverna såsom att laga mat, att orientera, att kunna ge första 

hjälpen och att kunna lägerliv.  Hon betonar att man har tagit bort alla andra friluftsdagar 

(prestationsidrotter) för att ägna den tiden åt friluftslivsutbildningen i stället. Friluftsdagar har 

blivit ”riktiga” friluftsdagar där man ägnar sig åt paddling, orientering, patrulldagar och 

naturexkursioner.  

 

Informant B anser att han kan relatera till Lpf-94 men att det är den lokala kommunstyrelsen 

som styr vilken sorts friluftslivsundervisning man ska bedriva i skolan, men även vilken sorts 

natur man har i närområdet är avgörande. B menar också att tiden är en begränsande faktor 

när man bedriver friluftslivsundervisning i skolan.  Undervisningen skall ge eleverna redskap 

för att fortsätta med friluftsliv senare i livet.  Informant B anser att detta påverkar 

undervisningen men menar vidare att det är ansvarsfrågan som gör att man inte har mer 

friluftslivsundervisning i skolan. Han är kritisk till hur Lpf-94 är utformad samt hur det följs 
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upp i praktiken på skolorna (detta beror på var i landet man befinner sig i). Vidare anser han 

att friluftsliv är en kostnadsfråga. 

 

”Det sägs att friluftsliv skall ge eleverna sinnesfrid, man lär sig att tänka ute i naturen, 

friluftsliv skall inte vara en massa tekniska prylar som massmedia ger en bild av utan det 

skall vara enkelt.”49

 

Detta möjliggörs på skolan genom A-kursen i idrott och hälsa där eleverna får 

baskunskaperna i friluftsliv. Han anser att orientering är det viktigaste momentet inom 

friluftslivsutbildningen. 

 

Informant C anser att det är svårt att leva upp till läroplanernas krav gällande friluftsliv p.g.a. 

att ”friluftslivet” inte finns i närområdet. Men han anser att man alltid har kursplanerna i 

bakgrunden och arbetar efter de resurser som kommunen har att erbjuda. 

 

Kommentar 

Två av tre informanter anger att de arbetar efter läroplanen och vad den förespråkar. Enligt 

informanterna förbättrar de sin friluftslivsundervisning utifrån sitt eget tankesätt med Lpf-94 i 

åtanke. 

 

 

4.1.2 Styr lärarnas tidigare erfarenheter hur friluftsundervisningen ser ut i 

skolan? 

 

Informant A tillbringar mycket tid i skog och mark med att plocka bär och svamp - hon 

orienterar och springer mycket. Under vinterhalvåret åker hon mycket skidor och 

långfärdsskridskor. Hon ägnar stor del av sin fritid till friluftsliv. Informant A menar att 

hennes erfarenheter av friluftsliv påverkar hennes friluftslivsundervisning. Hon nämner en 

vandring som hon utför med eleverna men istället för att gå från punkt a till punkt b vill hon 

att eleverna skall göra någonting på vägen t.ex. att de samlar växter eller svamp.   

 

                                                 
49 Citat taget från intervju med informant B, 2005-03-15 
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Informant B har jobbat med friluftsliv med blivande fritidsledare. Han har även jobbat som 

färdledare för STF i hela Sverige. Det har påverkat undervisningen på så sätt att skolan har 

startat två 50-poängskurser i friluftsliv (A- och B-kurs). A- kursen innehåller baskunskaper 

om utrustning: hur man klär sig och hur man lever lägerliv o.s.v.  I B- kursen får eleverna 

själva planera en fjällvandring som genomförs veckan innan sista höstterminen startar. 

 

Informant C berättar att han är uppvuxen intill skogen och därigenom bedrivit mycket 

friluftsliv t.ex. fiske. Han är osäker på om hans egna erfarenheter kan vara kopplade till 

friluftslivsundervisningen. Han anser att de saker han är uppväxt med och har som intresse 

inte går att utföra i skolan. Det handlar om att man har olika förutsättningar. 

 

Kommentar 

Intresset för friluftsliv är stort bland informanterna. De tillbringar mycket av sin fritid i skog 

och mark. Samtliga informanter håller med om att friluftsliv är viktigt i skolan. Utan lärarens 

egna erfarenheter är det svårt att bedriva en bra friluftslivsundervisning.  

 

4.1.3 Hinder med friluftslivsundervisningen i gymnasieskolan 

 

Informant A arbetar på en av Stockholms största gymnasieskolor. Under friluftsdagar blir 

elevgrupperna alldeles för stora och därför menar A att det behövs fler lärare under dessa 

dagar. Hon vill dock understryka att detta inte betyder att andra lärare inte vill vara med utan 

att det är svårt för dem pga att deras lektioner blir lidande.  

 

Att sysselsätta eleverna betyder mycket om man är ensam, eftersom det är svårt att ge alla 

elever samma uppmärksamhet. Enligt informant A har friluftsdagarna blivit färre och 

idrottstimmarna för korta. Detta medför att hon inte hinner utföra de saker hon vill göra med 

eleverna. Hon har ett förslag om att man borde göra friluftsdagarna mer effektiva, detta skulle 

betyda att under en halv friluftsdag skulle hon hinna med dagens ambitioner. Genom detta 

förslag skulle det bli mer arbete för idrottslärare och det är enligt henne något som man måste 

räkna med.  
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Många av eleverna saknar utrustning och därför är övernattningar svåra att genomföra. Detta 

betyder även att vissa elever saknar ekonomiska förutsättningar för att köpa den utrustning 

som behövs för att bedriva friluftsliv. 

 

Informant B anser att det största problemet med att undervisa i friluftsliv är att det tar mycket 

tid. Detta medför att schematekniskt kan det vara svårt att bedriva friluftsliv på gymnasiet. 

Ett annat stort hinder är kostnadsfrågan. Det får inte kosta någonting för eleverna utan man 

måste hitta sponsring så att alla som vill skall ha möjlighet att följa med. Eleverna har olika 

ekonomiska förutsättningar.  

 

På informant B:s skola har man valbara kurser. Han skulle vilja utveckla dessa kurser i en 

större skala. Intresset bland eleverna finns men man saknar resurser och därför är det bara 

elever från det naturvetenskapliga programmet som får möjlighet att välja kurser. En stor del 

av planeringen sker på fritiden.  

 

Informant C Enligt honom är det största hindret att friluftsdagarna är bortkopplade från 

idrottslärarna. De skall bara vara behjälpliga och det är klassföreståndarna som håller i 

friluftsdagarna. Han anser dock att detta inte fungerar i praktiken på ett tillfredställande sätt 

och att det beror på vilken klassföreståndare som är ansvarig för friluftsdagen. 

 

Informant C jämför med Stockholm och menar att även om skolan inte är belägen i en 

storstad så är avståndet till naturen långt. Han menar därför att tidsbristen är ett stort problem. 

 

Ytterligare en problemaspekt är den schematekniska svårigheten. Lärarna är inte villiga att ge 

timmar från sina ämnen och friluftsdagarna blir lidande. Ett förslag hur man skulle kunna 

förbättra friluftslivsundervisningen är att man vissa perioder har längre pass med friluftsliv på 

schemat. 

 

Kommentar 

Eftersom friluftsliv tar mycket tid i anspråk menar samtliga informanter att det största 

problemet med att bedriva friluftslivsundervisning på gymnasiet är den schematekniska 

frågan. En annan aspekt som alla informanterna angav var att eleverna saknar utrustning och 

att skolorna saknar ekonomiska resurser. Stor skillnad fanns mellan skolan i norra Sverige och 

de två övriga. Skolan i Stockholm och södra Sverige bedriver friluftsundervisning på relativt 
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lika sätt. Skolan i norra Sverige fick mindre resurser och led av långa restider till 

friluftsområdena. Där fick inte heller informant C planera och genomföra friluftsdagarna.  

 

4.1.4 Fördelar med friluftslivsundervisningen i gymnasieskolan 

 

Informant A Eftersom berörd skola är mångkulturell tror hon att många ungdomar saknar 

traditioner att vara ute i skogen. Friluftsliv är ett sätt för dessa elever att komma ut (mycket 

stillasittande framför dator och tv- apparater etc). Det viktigaste för att få eleverna att tycka 

om friluftsliv är att få dem att tycka om naturen. Har man lyckats med det tror hon att 

eleverna kommer att fortsätta med det i framtiden.  

Vidare säger hon att friluftsliv är prestationslöst. Eleverna jobbar efter sina egna 

förutsättningar och det är tillåtet att misslyckas. Eleverna förstärker sin självkänsla och 

speciellt de elever som kanske inte lyckas så bra i den övriga skolundervisningen. 

 

Informant B menar att prestationsidrott inte är hälsofrämjande. Han förespråkar att eleverna 

måste lära sig att jobba efter sina egna förutsättningar.  Friluftslivsaspekter som samarbete, 

icke tävlingsinriktat, gemenskap och ledarskap kan medföra att eleverna hittar ett alternativt 

rörelsesätt i framtiden. Han tror även att det krävs valbara kurser för att få friluftslivs-

undervisningen att fungera på gymnasiet. 

 

”Friluftsliv är prestationslöst, man kan ta den utrustning som man har i garderoben - bara 

man håller sig torr och varm. Man lär sig att hitta sin egen prestationskapacitet - vad man 

klarar av och inte. Man kan även finna sin självkänsla när man lever lägerliv. Det är även ett 

sätt för eleverna att lära sig hur man umgås i en grupp och det främjar sammanhållningen i 

klasserna. En annan fördel med friluftsliv är att man som ledare kommer närmare eleverna 

än under den vanliga lektionen.” 50

 

Ytterligare plus i B:s skola är att rektorn för det naturvetenskapliga programmet är positiv till 

friluftslivsundervisningen och man har fått lite extra pengar till detta ändamål.  

 

 

 

 25



 

Informant C menar att ungdomar inte kommer ut så mycket som de borde, detta enligt honom 

pga. av mycket tv- tittande. Friluftslivet skulle ge den möjligheten till ungdomarna. Man kan 

göra mycket med friluftsliv tex. förstärka gemenskap, gruppbildning och teambildning. 

En fördel med friluftslivet är att eleverna lär sig att klä sig rätt för livet ute i naturen. 

 

Kommentar 

I stort sett kan man säga att alla informanter är mycket positiva till friluftsliv och hur det 

påverkar eleverna. Två av tre informanter menar alla informanter att många elever nu förtiden 

tillbringar för mycket tid framför dator och TV-apparater. De är överens om att ungdomar 

borde komma ut mer i naturen och uppleva och lära sig nya saker. 

 

4.1.5 Kan eleverna på något sätt påverka friluftslivsundervisningen? 

 

Informant A Under friluftsdagarna har hon vissa alternativ som eleverna får välja mellan. 

Dessa alternativ kan vara tex. att paddla, vandra, cykla etc. Hon menar att man självklart kan 

ändra lite på sin planering beroende på vädret. Om det skulle vara omöjligt att göra en 

aktivitet kan eleverna komma med egna alternativ på vad de skulle hitta på under den dagen. 

Eleverna måste kunna styrka med ett intyg hemifrån om de är frånvarande från 

friluftslivsundervisningen. Hon förklarar hur frånvaro påverkar deras betyg eftersom de 

missar en del av kursen. 

 

Informant B har valbara kurser i friluftsliv. Dessa kurser har blivit populära vilket är mycket 

roligt enligt honom. För att det är så populärt mynnar det ut i ett problem - många elever söker 

till dessa kurser som till slut blir fulla och man tvingas neka vissa elever t.ex. av ekonomiska 

skäl. I början av en kurs styr B själv mycket av innehållet, men allt eftersom han lär känna 

eleverna lägger han över ansvaret på dem. Han anser att det är mycket viktigt för eleverna att 

prova på att leda sina kamrater. Vidare menar han att han har fått bara positiv respons från 

både elever och kolleger. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
50 Citat taget från intervju med informant B, 2005-03-15 
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Informant C säger att han tar emot elevernas synpunkter men att han inte tar till sig så mycket 

av vad eleverna säger. Han menar att det handlar mycket om bekvämlighet. Då eleverna är 

intresserade av äventyr (extrema sporter såsom snowboard, mountainbike, klättring etc.) 

betyder det mer jobb för lärarna. 

I början av en kurs är det alltid lite svårare eftersom eleverna enligt honom har fel skor, fel 

kläder eller inte har råd att köpa utrustning. Han vill understryka att eleverna uppskattar 

friluftslivet i längden. 

 

Kommentar 

Sammanfattningsvis kan man säga att informanterna har delade meningar om elevernas 

påverkan samt vilken respons de får. Två av tre informanter känner att det är viktigt att ha 

med elevernas åsikter för att nå ett bra resultat i friluftslivsundervisningen.  

 

4.1.6 Vilka friluftslivsaktiviteter kan användas vid 

friluftsdagar/undervisning  

 

Informant A erbjuder eleverna långfärdsskridskoåkning under en hel friluftsdag under 

vinterhalvåret, även paddling med övernattning är valbart. Vandring förekommer men man 

övernattar inte för att det är svårt att få lärare att ställa upp. Orientering är en viktig del av 

utbildningen. 

 

Informant B har endast genomfört basmomenten som paddling, orientering, vandring och 

hajk51. Vinteraktiviteter är nästan omöjliga att genomföra i södra Sverige pga väder- 

förhållanden. Men om vädret tillåter åker han gärna till en skidanläggning som ligger i 

närheten. 

 

Informant C har inte haft friluftslivsundervisning i någon större utsträckning utom orientering.  

 

Kommentar 

Sammanfattningsvis har alla tre informanterna orienteringsutbildning. Alla tre informanter har 

olika upplägg för friluftslivets grunder.  

                                                 
51”Hajk”, Norstedts Svenska Ordbok. Hajk står här för längre fotvandring med övernattning utomhus. 
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4.1.7 Vilka friluftslivsaktiviteter skulle du vilja introducera om du fick? 

 

Informant A Ridning är något hon skulle vilja utföra i större utsträckning med eleverna. 

Hinder för att utföra detta är tiden. Andra lärare vill inte släppa eleverna för länge pga att 

deras egna timmar skulle bli lidande. Vidare säger hon att det inte skulle vara möjligt att göra 

detta med alla klasser pga. de schematekniska svårigheterna. 

 

Informant B har ett förslag att alla elever på gymnasiet ska börja varje termin med en 

hajkvecka. Han tror att detta kan medföra att sammanhållningen i de olika klasserna skulle bli 

bättre. Vidare tror han att eleverna skulle lära känna varandra på ett djupare sätt än vad de gör 

idag. Han skulle även kunna jobba över ämnesgränserna på ett helt annat sätt. 

 

Informant C skulle vilja paddla kanot samt åka långfärdsskridskor med eleverna i större 

utsträckning. Förutsättningarna finns att bedriva blått friluftsliv genom den nära naturmiljön. 

Tyvärr räcker inte resurserna till för att genomföra detta. 

 

Kommentar 

Samtliga informanter skulle vilja utföra mer friluftsaktiviteter än vad som finns i dagsläget. 

De ekonomiska förutsättningarna styr vilken sort av friluftslivsaktivitet som kan bedrivas i 

skolan. De schematekniska svårigheterna spelar en stor roll, liksom tiden. 

 

4.2 Förslag på hur man kan jobba med friluftsliv i undervisningen 
 

Nedan följer förslag och idéer på hur man kan utveckla och förbättra friluftslivsundervisning i 

skolan. Detta avsnitt bygger på en intervju med lärare D. Han har stora erfarenheter av 

friluftsliv genom sina många år som idrottslärare och skidlärare eftersom att han arbetar på en 

av de få friluftslivsinriktade gymnasierna i Sverige. Han har även arbetat som färdledare åt 

STF. 
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4.2.1 Läroplanen som hjälpmedel 

 

Informant D anser att han följer de intentioner som Lpf-94 förespråkar. Han menar vidare att 

läroplanerna inte har haft så stor påverkan på hur han lägger upp sin undervisning: 

 

” Jag har själv tyckt om friluftslivet och känt att det här vill jag göra med eleverna och sedan 

fått respons av eleverna. När du väl får dem med dig kan du göra i princip vad som helst. I 

grunden tror jag att du måste ha ett eget intresse av att vara ute och bedriva friluftsliv.” 52

 

4.2.2   Fördelar att bedriva friluftslivsundervisning  

 

Informant D menar att den största och viktigaste uppgiften med friluftsliv är att eleverna får 

vara ute och uppleva vad naturen har att erbjuda. När eleverna kommer ut i naturen öppnas 

deras sinnen. Undervisningen som sker mellan fyra väggar är inte alltid enligt honom den 

bästa inlärningsmiljön. Därför anser han att man borde bedriva mer undervisning utomhus. 

Kontakten mellan elever och lärare blir bättre när man bedriver friluftsliv. 

 

”Regnar det så regnar det på alla i gruppen, även på läraren”53

 

Informant D anser att han har bättre kontakt med de elever som han undervisar i friluftsliv än 

de elever som han har i den ”vanliga” idrottsundervisningen, 

 

” Jag lär känna dem ännu mer och de lär känna mig. Då har man en bra grund för att gå 

vidare och det är väldigt positivt.” 54

 

4.2.3 Hinder med friluftsliv 

 

Informant D tycker att det största hindret att bedriva friluftslivsundervisning är det 

geografiska läget skolan har. Han beskriver detta genom att jämföra sin skola med andra 

                                                 
52 Citat taget från intervju med informant D, 2005- 03-22 
53 Ibid 
54 Citatet taget från intervju med informant D, 2005-03-22 
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traditionella skolor. Eftersom hans skola har nära till friluftsområden medför detta att man lätt 

kan bedriva friluftslivsundervisning under lektionstid.  

 

Ytterligare hinder är tid och kostnader. Transporter till det lite mer avancerade friluftslivet, 

tex skidanläggningar och fjällvandring kostar. Han menar att idrottslärare nuförtiden inte 

brinner för friluftsliv på samma sätt som tidigare. De är bekväma och även intresse saknas. En 

förutsättning för att kunna bedriva friluftsliv är att man brinner för det man gör. Man ser då 

inga hinder utan möjligheter. Man måste som idrottslärare vara intresserad av att arbeta med 

ungdomar och vara bland dem - umgås och arbeta tillsammans. Man får då en positiv respons 

som belöning. 

 

4.2.4 Behov av egna erfarenheter 

 

Informant D antyder att en idrottslärare som inte har erfarenheter inom ett ämnesområde inte 

kommer att undervisa i det specifika ämnet. Man måste ha erfarenheter om det man vill lära ut 

för att föra vidare kunskapen till sina elever. En lärare som inte har intresset kan inte heller 

motivera sina elever.  

 

Om man inte får den utbildning som man behöver på lärarutbildningen måste man skaffa sig 

erfarenheter på egen hand med hjälp av fortbildningskurser och upplevelser tillsammans med 

andra. 

 

4.2.5 Tillvägagångssätt med friluftsliv i skolan 

 

Informant D anser att det är viktigt att begära hjälp om man känner sig osäker inom något 

område. Man kan ordna fortbildningskurser, söka hjälp till lektionerna utifrån av olika 

organisationer. Vidare menar han att om det finns skolor som har en bra fungerande 

friluftslivsutbildning skulle dessa skolor behöva marknadsföra sina produkter så att andra 

skolor och lärare kan få nya tankar och idéer att utveckla sin egen friluftslivsutbildning.  

 

Om man är beredd att lägga ner mer tid kan man få hjälp av både företag och anläggningar  

 30



 

(tex. skidanläggningar som sponsorer). Detta tordes medföra att kostnaderna för eleverna och 

skolan minskar, vilket är positivt för båda parter. Man finansierar en del av utbildningen 

genom att skolan har ett samarbete med en skidanläggning där eleverna hjälper till med vissa 

reparationsjobb, städning eller annat. I utbyte får eleverna bo gratis på anläggningen, detta 

förfarande gagnar både skidanläggningen och eleverna. 

 

4.2.6 Hur viktigt är friluftslivsundervisningen 

 

Informant D har ett eget begrepp som han vill använda och detta är ”friluftsmässig”. Med 

detta menar han att eleverna vet hur man ska klä sig, se till att man får vätska och föda samt 

hur man fungerar i grupp. Hans elever får lära sig detta genom att de genomgår en 

överlevnadskurs. För detta krävs att eleverna har ett bra samarbete vilket bygger på en god 

kamratskap. En annan viktig aspekt är att ungdomarna skapar ett intresse som kan vara hela 

livet ut, t.ex. att åka alpint som har blivit mycket populärt.  

 

Han är angelägen om att poängtera att det inte är en yrkesutbildning han bedriver. Han anser 

dock att detta är en bra grund för eleverna att stå på. Han anser vidare att han har fått så 

mycket av friluftslivet och nu är det hans tur att ge tillbaka detta till sina elever.  

 

”Vi mår bättre av att vara ute. Jag tror att vi har det i generna att man ska vara ute i naturen 

- vi hör hemma där. Därför tror jag att vi håller oss friska.” 55

                                                 
55 Citatet taget från intervju med informant D, 2005-03-22 
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4.3 Enkätundersökning 
 

Nedan följer de tillfrågade elevernas svar på enkätundersökningen. Undersökningen har gjorts 

på tre gymnasieskolor (Stockholm, södra Sverige och norra Sverige) och behandlar både 

öppna och slutna frågor så att eleverna har kunnat uttrycka sin mening. Vidare undersöks om 

det förekommer skillnader i undervisningen i landet.  

 

4.3.1 Elevernas syn på friluftsliv 

 

Detta är en öppen fråga där eleverna själv får svara på vad friluftsliv innebär för dem.  

 

Majoriteten av eleverna svarade att friluftsliv är när man är ute i naturen (i skogen intill 

vattnet och på fjället) där paddling, vandring och skidåkning ses som aktivitet när man 

bedriver friluftsliv. Vissa elever svarade att friluftsliv är när man är utanför tätbebyggt 

område. Några elever svarade att friluftsliv kan vara när man är ute i skogen och plockar bär, 

svamp eller jagar och fiskar. Enligt eleverna kan friluftsliv också vara när man är ute i skogen 

och går, joggar, vandrar eller helt enkelt bara lyssnar på fågelsång. Några elever svarade att 

friluftsliv inte betyder någonting. Friluftslivet för dem är onödigt och betydelselöst.  
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4.3.2 Friluftsliv i skolan 

 
Nedan följer elevernas svar på vilka friluftsaktiviteter som har bedrivits under deras 

gymnasietid i skolan samt hur ofta de har ägnat skoltiden åt detta. Vi har även frågat eleverna 

om de känner att de kan påverka sin friluftslivsundervisning. 
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Figur 1: Andelen elever (i %) som provat en viss friluftsaktivitet under sin gymnasietid.   

 

Kommentar: 

De aktiviteter som mest förekommer i norra Sverige är orientering, längdskidåkning och 

dagsutflykt till skidanläggning. 57.9 % av eleverna som tillfrågades från södra Sverige ansåg 

att den vanligaste formen av friluftsaktivitet är cykeltur medan Stockholms elever anser att 

orientering är den mest frekventa friluftsaktiviteten.  
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Figur 2: Andelen elever i % (av 71 elever) som anser att de kan påverka sin friluftslivsundervisning. 

Diagrammet visar även andelen elever i % (av 71 elever) som inte anser sig kunna påverka sin 

friluftslivsundervisning.  

 

Kommentar  

Enkätundersökningen visar att det är större chans för elever från Stockholm att kunna påverka 

sin friluftslivsundervisning än det är i södra och norra Sverige. Undersökningen visar vidare 

att i norra delen av Sverige finns det ingen antydan till möjlighet att kunna påverka sin 

friluftslivsundervisning. 
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4.3.3 Frekvens av friluftsaktiviteter i skolan 

 

Nedan följer två diagram som besvarar på frågeställningarna på frekvensen av 

friluftslivsundervisningen. Vidare får eleverna besvara om de vill ha fler friluftslivstimmar i 

skolan. 
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Figur 3: Förekommande frekvens av friluftslivsundervisning enligt eleverna 

 

 

Kommentar 

I norra delen av Sverige är man överens om att friluftslivsundervisning sker sällan. 40 % av 

de tillfrågade eleverna från Stockholm anser att man ibland driver friluftsliv på skolan. 48 % 

av de tillfrågade eleverna i södra Sverige anser att det inte förkommer någon 

friluftslivsundervisning över huvudtaget.  
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Figur 4: Andelen elever i % som vill ha mer friluftslivsundervisning i skolan. Diagrammet visar även 

andelen elever i % som inte vill ha mer friluftsundervisning i skolan. 

 

 
Kommentar 

Diagrammet visar att viljan att ha mer friluftslivsundervisning är störst i norra Sverige och 

minst i Stockholm. I norra Sverige framkom att eleverna ville ha mer av paddling, alpint och 

vara ute i skogen/hajk. I Stockholm ville hälften av de tillfrågade ha mer friluftsliv. 

Aktiviteter som kom på förslag var skidåkning, orientering, paddling och långfärdsskridskor. 

Skidåkning var vanligaste förekommande bland eleverna i södra Sverige. 
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5 Diskussion 
Nedan diskuteras varje frågeställning enskilt. 
 

5.1 Frågeställningar 

5.1.1 Hur genomförs friluftslivsundervisningen på de aktuella 

gymnasieskolorna i förhållande till vad som föreskrivs i Lpf-94? 

 
Samtliga informanter anser att de följer läroplanen. Det som framkom genom frågeställningen 

är att informanterna vill följa vad läroplanen förespråkar men samtidigt känner de ett visst 

motstånd från kollegor samt att kostnadsfrågan är en mycket begränsande faktor för att 

bedriva friluftslivsundervisning på gymnasiet. 

 

Ställer Lpf-94 för stora krav på idrottsläraren eller är det idrottsläraren som ställer för stora 

krav på sig själv? Med detta menar vi att det kanske är så att Lpf-94 är så luddigt skriven att 

läraren tror att det förväntas mycket mer än vad som verkligen görs.  

Stephan Svenning påpekade i sin undersökning att de styrmedel som skolledningen har att 

utgå ifrån är otydligt formulerade vilket gör att innehållet varierar från skola till skola.56

 

Är det inte viktigare att eleverna får prova på allt det som friluftslivet har att erbjuda än att 

man som lärare låser sig genom att en del av friluftslivet blir mycket större än de andra 

delarna i undervisningen. För skolan handlar det om att ge eleverna baskunskaper och ett 

fortsatt intresse. Om man låter eleverna prova på många olika saker är chanserna större att 

flera elever hittar sin specifika aktivitet som hon/han kan utveckla och ha med sig senare i 

livet.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Stephan Svenning, Rapport om ”Friluftsverksamheten i skolan”, (Örebro, Skolverket, 2002) 
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5.1.2 Vilka hinder, fördelar samt vilka skillnader finns det mellan 

friluftslivsundervisningen i de aktuella gymnasieskolorna i södra Sverige, 

norra Sverige och Stockholm? 

 

Vi hade en hypotes om att man har mer friluftslivsundervisning i norra delen av Sverige än 

vad man har i södra Sverige och Stockholm, bland annat eftersom en annan studie fann att 

man har mer omfattande friluftslivsundervisning i landsortsskolor än vad man har i 

storstadsskolor.57 Resultaten i vår studie uppvisar dock inte några sådana skillnader. 

 

Man behöver transport för att ta sig dit. Detta betyder att tiden blir en begränsande faktor och 

även en kostnadsfråga. Vidare mynnar detta ut i ytterligare ett problem, nämligen att skolan 

inte kan kräva obligatorisk närvaro av Undersökningen visar att naturområden kan ligga så 

pass långt borta från skolans område att eleverna eftersom skolans undervisning skall vara 

kostnadsfri. Informant C (i Norrland) jämförde sin skola med skolor i Stockholms innerstad 

och han menar att även om skolan inte är belägen i en storstad så är avståndet till naturen 

långt. 

 Al-Abdi och Bergström-Eriksson fann i sina studier att friluftslivsverksamheten hindras av 

olika ramfaktorer så som ekonomiska resurser, tidsramar, transportmedel och brist på kunniga 

ledare och instruktörer, vilket stöder våra data.58, 59

 

Ett annat resultat är att på skolan i norra Sverige har man lagt över ansvaret för friluftsdagar 

på klassföreståndarna. Har klassföreståndarna i norr den utbildning som krävs för att kunna ta 

ut eleverna och utbilda dem i friluftsliv? Våra resultat tyder på att de inte har det.  

Undersökningen visar att det inte finns så stora skillnader i friluftslivsundervisningen mellan 

södra Sverige och Stockholm. Hur kommer det sig? Informant A utför i stor utsträckning den 

friluftslivsundervisning som hon förespråkar genom sitt förslag att göra friluftsdagarna mer 

effektiva. Hon menar att det inte behövs så många idrottstimmar till friluftslivsverksamhet. A 

                                                 
57 Mikael Eklund & Anna Halvarsson, Friluftsliv i skolan – Finns geografiska skillnader i undervisningen?, 
examensarbete 10p vid idrottslärarutbildningen 2001-2004 på Idrottshögskolan i Stockholm, 2004:42 
(Stockholm: Idrottshögskolan ,2004) 
58 Abdul-Muttalib Al-Abdi, Friluftsverksamheten i landsortsskolor En undersökning av hur 
friluftsverksamhetens mål förverkligas i gymnasieskolor i mindre orter i Sverige, (Stockholm, Svenska 
Kommunförbundet Tryckeri Stockholm, 1990) 
59 Joakim Bergström & Markus Eriksson, Varför friluftsliv? – En kartläggning av Stockholmsläns högstadie 
skolors friluftsliv, specialarbete vid idrottslärarutbildning 1990-1993 på Idrottshögskolan i Stockholm, 1993:20 
(Stockholm: Idrottshögskolan 1993) 
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har en positiv inställning till friluftsliv i skolan liksom informant B. Skillnaden mellan 

skolorna är att B verkar ha större möjligheter att bedriva friluftsliv genom de valbara kurserna 

som han ansvarar för.  

 

Resultaten pekar på att de schematekniska svårigheterna upplevs som problematiska för 

friluftsundervisningen. Andra lärare är inte villiga att avstå från sina lektioner för friluftslivets 

favör. Lärarna är inte heller alltid positiva att ställa upp som resurser, som behövs om man ska 

bedriva friluftslivsaktiviteter. Frågan är då om dessa lärare saknar intresse eller om det finns 

andra förklaringar? Enligt undersökningen kan det bero på att vissa lärare saknar 

kompetensen och känner att det blir ett för stort ansvar att genomföra friluftsdagar. 

 

5.1.3 Hur påverkar lärarnas egna erfarenheter av friluftsliv deras 

friluftslivsundervisning i de aktuella gymnasieskolorna? 

 
Det krävs att man som lärare har ett intresse för det man vill förmedla till eleverna. Man kan 

inte endast undervisa i ämnen som man själv är intresserad av. Man måste ge eleverna 

möjligheten att utveckla sina egna intressen.  

 

Genom undersökningen har vi förstått av samtliga informanter hur viktigt det är med egna 

erfarenheter för att kunna bedriva en bra friluftslivsundervisning på gymnasiet. Henrik Odin 

menar att synen på friluftsliv har betydelse för innehållet i och utformningen av 

friluftslivsundervisningen. 60  

Samtliga informanter har en idrottslärarbakgrund som utgångspunkt. Vidare har alla tre 

informanter vidareutbildat sig inom friluftsliv både inom privata sektorn och skolväsendet.  

Undersökningen visar att informant B var den person som hade det största intresset inom 

friluftsliv. Han för vidare sina egna tankar och idéer till sina elever genom att starta valbara 

friluftskurser. Därmed ger han eleverna chansen att uppleva friluftsliv på ett annat sätt än vad 

den vanliga idrottsundervisningen kan erbjuda. Genom de valbara kurserna vill han ge 

eleverna möjlighet att uppleva lugnet, olika sinnesintryck och även få möjligheten att stressa 

                                                                                                                                                         
 
60 Odin Henrik, Synen på friluftsliv – En utveckling av en kvalitativ metod, med tillämpning på idrottslärare, 

examensarbete 10p vid grundskollärarutbildningen 1995-2000 på Idrottshögskolan i Stockholm, 1999:6 

(Stockholm: Idrottshögskolan, 1999) 
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av. Även informant A känner att hennes egna erfarenheter har stor påverkan på hennes 

friluftslivsundervisning. Informant C har däremot inte lika mycket friluftslivsundervisning 

som de övriga informanterna.  

Det är viktigt att idrottslärarna är behöriga samt att de får möjlighet att fortbilda sig. 

 

5.1.4 På vilket sätt kan eleverna i de aktuella gymnasieskolorna påverka 

friluftslivsundervisningen? 

 
De flesta eleverna anser sig inte kunna påverka sin friluftslivsundervisning (se figur 2). 

Däremot finns det stora skillnader mellan skolorna. 

I norra delen av Sverige anser samtliga elever att de inte kan påverka sin 

friluftslivsundervisning (se figur 2). Vad kan detta bero på? Är det möjligtvis så att lärarna 

vill följa sin planering om vilka aktiviteter som ska genomföras på friluftsdagarna och därför 

kan inte eleverna påverka eller ställer eleverna för stora krav på vad friluftsdagarna ska 

innehålla? Samtidigt vill 55 % av eleverna ha mer friluftslivsundervisning i skolan (se figur 

4), där majoritet av eleverna angav aktiviteter som hajk och paddling som mest lockande. Det 

tycks inte vara elevernas intresse för friluftsliv som är den begränsande faktorn utan snarare 

de klassföreståndare som bedriver de nuvarande friluftsdagarna.  

 

 Enligt informant C saknar de flesta eleverna den utrustning som krävs för friluftsliv. Vidare 

menar han att elevernas synpunkter tas emot men att han inte tar till sig så mycket av vad 

eleverna säger. Men i läroplanen står följande om elevpåverkan: 

 

” deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen”61

 

 Vidare säger läroplanen att: 

 

”Skolan skall sträva mot att varje elev stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och 

tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.” 

 

                                                                                                                                                         
 
61 eva.ulvesson@skolverket.se Läroplan: Styrdokument, 2005-04-19  
http://www.skolverket.se/sb/d/468 Läroplan för det frivilliga skolväsendet: Lpo-94 (2005-04-19) 
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Till skillnad från de norrländska eleverna anser sig mer än 50 % (se figur 2) av eleverna från 

Stockholm kunna påverka sin friluftslivsundervisning och vilka aktiviteter de vill utföra på 

sina friluftsdagar. Förslag till aktiviteter var skidåkning, paddling, långfärdsskridskor och 

orientering, vilket är intressant eftersom majoriteten av eleverna nämnde orientering som den 

mest förekommande friluftslivsaktiviteten i skolan. 

 

Enligt informant B är det viktigt med elevledda lektioner i friluftsliv, vilket inte stämmer 

överens med elevernas svar angående deras påverkan på friluftslivsundervisningen. 75 % (se 

figur 2) av de utfrågade i södra Sverige anser att de inte kan påverka sin 

friluftslivsundervisning. Kan det vara så att lärarna har en för hög ambitionsnivå?  

 

Enkätundersökningen visar att eleverna vill ha mer friluftslivsundervisning i skolan, 

aktiviteter som bl. a orientering och paddling var populära. I den studie Eklund och 

Halvarssons genomförde framkom det att både elever och lärare hade en positiv inställning till 

friluftslivsundervisningen.62

Ett sätt att åstadkomma fler lektioner med inslag av friluftsliv är att följa informant B:s förslag 

på valbara kurser i friluftsliv. På det här sättet får de elever som är intresserade av friluftsliv 

möjligheten att bedriva friluftslivet i den utsträckning som går att genomföra på skolan. 

 

5.1.5 Hur kan friluftslivsundervisningen förbättras? 

 

Informant D ger många bra förslag på hur man kan förbättra friluftslivsundervisning. Det 

stora problemområdet för våra informanter i denna undersökning var den ekonomiska 

situationen. Det mest konkreta förslaget som framkom i undersökningen från informant D var 

hur man kan finansiera friluftslivsundervisningen. Detta kan ske genom sponsring eller att 

man samarbetar med olika företag och anläggningar. Vi anser dock att det inte är i lärarens 

intresse att skaffa sponsorer eftersom detta kräver ett stort arbete. Detta är ett arbete som 

sträcker sig utöver den vanliga arbetstiden. Sponsring i skolan är också en omdebatterad 

fråga. 

 

                                                 
62 Mikael Eklund & Anna Halvarsson, Friluftsliv i skolan – Finns geografiska skillnader i undervisningen?, 
examensarbete 10p vid idrottslärarutbildningen 2001-2004 på Idrottshögskolan i Stockholm, 2004:42 
(Stockholm: idrottshögskolan ,2004) 
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D anser att det är viktigt att marknadsföra en skola med bra friluftslivsundervisning för att 

andra skolor ska få idéer hur de kan bygga upp sin egen friluftslivsutbildning, dvs att det ska 

ske utbyte av kompetenser mellan olika skolor. Vidare menar han att man inte ska se hinder 

utan möjligheter. För att införskaffa sig tillräckligt med kunskap inom området är det viktigt 

att gå fortbildningskurser eller utbildningar genom organisationer. Detta för att ge eleverna de 

bästa förutsättningarna för en bra utbildning. Även här anser vi att läraren har ansvar att söka 

fortbildningskurser för att öka sin egen kunskapsnivå inom olika områden. 

 

I läroplanen står det att: 

”Läraren skall planera undervisningen tillsammans med eleverna, 

låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och 

tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen.” 63

Om skolorna i undersökningen följde läroplanen skulle fler elever få möjligheten att påverka 

sin friluftslivsundervisning.  

 
 
 
5.2 Vidare forskning 
 

En rad intressanta frågeställningar har uppkommit under arbetets gång. Nedan följer några 

punkter som är av intresse att undersöka vidare: 

o Vilka är tankarna bakom Lpf-94:s förhållningssätt till friluftsliv? 

o Vilka exempel finns på friluftsundervisning med samarbete, gruppdynamik och social 

kompetens som teman? 

 

 

 

 

 

                                                 
63 eva.ulvesson@skolverket.se Läroplan: Styrdokument, 2005-04-19  
http://www.skolverket.se/sb/d/468 Läroplan för det frivilliga skolväsendet: Lpo-94 (2005-04-19) 
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor till informanter 
 
1. Vilken utbildnings bakgrund har du? 
 
2. Hur många år har du jobbat som idrottslärare? 
 
3. Lpf-94 anser att eleven skall ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av 
friluftsliv.  
– Kan du relatera till Lpf-94? 
– Hur påverkar Lpf-94 din friluftslivsundervisning? 
 
4. Har du några egna erfarenheter av friluftsliv på fritiden? 
- Har dessa erfarenheter någon påverkan på din friluftslivsundervisning? 
 
5. Vilka hinder finns det med friluftslivsundervisningen? 
 – När man tänker på aspekter som samarbete, icke tävlings inriktat, gemenskap, ledarskap 
varför är inte friluftsliv så högt prioriterat i undervisningen?   
 
6. Vilka fördelar finns det med friluftsliv? 
 
7. Hur kan eleverna påverka sin friluftslivsundervisning? 
 
8. Vad anser eleverna om friluftsliv?  
– vilken respons får du? 
 
9 Orientering, Vandring, Paddling, Långfärdskridsko åkning, Längdskidåkning (gå på tur), 
Hajk (tälta, göra upp eld, övernattning), Fiske är några friluftsaktiviteter. Hur kan du relatera 
dessa till din undervisning? 
 
10. ”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling” 
Det här är den officiella svenska definitionen på friluftsliv.  Hur reagerar du på den 
definitionen? Hur ofta har ni friluftsliv på din skola om du använder denna definition som 
utgångspunkt?
 

 



Bilaga 2 

 
Enkät undersökningen 
 
 
Den officiella definitionen på friluftsliv är: ”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus 
för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling” 
 
1. Ålder ______       
 
2. Jag är            Tjej                      Kille 
 
3. Vad är Friluftsliv för dig?____________________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
4. Har du någon gång provat på följande aktiviteter under din fritid? 
 

 Orientering  
 Vandring   
 Paddling 
 Långfärdskridsko åkning    
 Längdskidåkning (gå på tur) 
 Hajk (tälta, göra upp eld, övernattning)                 
 Fiske 

 
    Annat____________________________________________________________________ 
 
5. Har du prövat på någon av följande aktiviteter under din gymnasietid? 
 

 Orientering   
 Hajk (tälta, göra upp eld, övernattning) 
 Dagsutflykt till skidanläggning  
 Paddling   
 Cykeltur 
 Skridskoåkning (ej ishall eller rink)                     
 Längdskidåkning 

 
    Annat____________________________________________________________________ 
 
 

V.G Vänd 
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6. Hur ofta har ni ägnat er åt friluftsliv på era idrottstimmar under din gymnasietid? 
 
     Aldrig                        Sällan                Ibland                         Ofta 
 
7. Kan du på något sätt påverka din friluftslivsundervisning?  
 
    Ja, hur?___________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
 
    Nej, varför inte?____________________________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________
     
 
 
8. Skulle du vilja ha mer friluftslivs aktiviteter (se fråga 4 & 5)  i skolan? 
    
    Ja, vilken_____________________________  Nej  
 
9. Vilken nytta kan du ha av friluftsliv senare i livet?_________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan 
 
Malin och Pia 
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 Intervjufrågor till referensperson 
 
1. Vilken utbildnings bakgrund har du? 
 
2. Hur många år har du jobbat som idrottslärare? 
 
3. Vad säger du om Lpf-94’s definition av friluftsliv? Följer du den?  
 
4. Påverkar Lpf-94 din undervisning?  
 
5. Vilka erfarenheter har du av friluftsliv?  
 
6. Vilka fördelar finns det med friluftsliv?  
 
7. Vilka hinder finns det med Friluftsliv?  
 
8. Hur arbetar ni med friluftsundervisningen på denna skola?  
 
9. Tror du att egna erfarenheter påverkar friluftsundervisningen?  
 
10. Hur lyckas ni ha så mycket friluftsliv?  
 
11. Varför tror du inte att man har så mycket friluftsliv på ”vanliga skolor”?  
 
12. Vilka råd kan du ge till idrottslärare som inte har så mycket friluftsliv? 
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KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
Käll- och litteratursökningen ska finnas med som den sista bilagan i ditt examensarbete och 
ska innehålla rubrikerna Vad, Varför, Hur och Kommentarer (se nedan). Syftet med att 
redovisa käll- och litteratursökning är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa dina 
sökningar och på så sätt kunna hitta relevanta dokument.  
 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Friluftsliv- outdoor life, open air 
Skola- High school, graduate school, upper 
secondary school 

Vi har inte använt oss av några synonymer 

 
 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Vi började att söka på engelska outdoor life, detta gav för många sökträffar som inte passade 
för vårat ändamål. Därför riktade vi in oss på ordet friluftsliv. (eftersom friluftsliv till stor del 
är en nordisk företeelse)  

 
 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal träffar 
Eric 
 
 
Sport Diskus 
 
 
Libris 
 
 

Outdoor life 
Open air 
Open air- school 
Outdoor life 
Open air – school 
Friluftsliv 
Friluftsliv  
Friluftsliv i skolan 

9 
37 
18 
58 
8 
12 
1203  
13 

 
KOMMENTARER:  
Vi har även varit inne på skolverkets hemsida och letat efter kursplaner och läroplaner i 
ämnet idrott och hälsa.  
Vi tyckte att Libris passade oss bäst, pga friluftsliv i Sverige. Böcker samt tidigare forskning 
hittade vi också på Libris.  
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