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Abstract 

The purpose of this study is to examine how a teacher of physical education and health are 

related to the central content "outdoor recreation and outdoor activities", and how they use the 

local environment as an area for teaching. The study is based on two questions that are 

formulated on the basis of purpose, how does the teachers for physical education and health 

relate to the central content "outdoor recreation and outdoor activities"?, and how teachers use 

the local area for outdoor recreation and outdoor activities?. 

The study was conducted in Kalmar and is a qualitative study. The study was conducted 

through interviews, in which five different teachers have participated. The interviews were 

semi-structured, which has contributed to increased understanding of the teachers' approach to 

outdoor recreation and outdoor activities. The study is based on two different theories, 

curriculum theory and availability theory. The theories are helpful to explain the teachers' 

attitude to the central content and how they use their local environment to teaching. The study 

shows that teachers are working from progression, which increases the number of lessons and 

subject matter becomes deeper each year. The local environment is used to some extent for 

outdoor activities, but is supplemented with unfamiliar environments for students. Teachers 

engaged happily in outdoor environments that is not connected to the school for students to 

acquire a variety of educational area. The local environment is not only used for outdoor 

activities but also to activities such as ball games. 
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1. Inledning 
Under utbildningen till ämneslärare i idrott och hälsa har det varit stort fokus på att utbilda oss 

lärarstudenter i friluftsliv och utevistelse. Utevistelsen och friluftslivet har varierat mellan 

närmiljöer och utevistelse på mer svåråtkomliga miljöer, exempelvis skidor i fjällen, paddling 

i Kalmarsund och klättring i Oskarshamn. Trots att det har varit undervisning i närmiljöer 

under lärarutbildningen har det inte prioriterats. Det är trots allt i dessa närområden som 

skolundervisningen främst undervisas i. Framförallt eftersom det är det allra enklaste och 

mest ekonomiska för grundskolor att genomföra friluftsliv och utevistelse i. Möjligheterna till 

fysisk aktivitet i naturområden är väldigt bra i Sverige och framför allt i Kalmar län, där 94 % 

av alla invånare har tillgång till grönområden som är mindre än 300 meter ifrån hemmet.  

 

Det är därför viktigt och gynnsamt för skolorna att ha tillgång till någon form av närmiljö för 

att bedriva kortvarigt friluftsliv och utevistelse. Dels för att eleverna ska lära sig hur man 

nyttjar närmiljön och dels för att eleverna ska kunna uppfylla de kunskapskrav som står 

framskrivna i idrott och hälsas kursplan. Det är även gynnsamt för elevernas välmående, 

eftersom regelbunden fysisk aktivitet är främjande för hälsan. Länsstyrelsen (2016) beskriver 

att barn som rör sig i naturen har bättre hälsa, motorik och koncentrationsförmåga än de barn 

som inte rör sig i naturen. 

 

Trots att det finns lättillgängligt grönområde för många, så riskerar grönområden att minska. 

Boverket (2007) menar att de gemensamma och allmänna grönområdena minskar, främsta 

orsaken till detta är att det finns ett stort bostadsbehov i hela Sverige. Man utnyttjar därför 

redan befintlig mark som till exempel grönområden för bostadsbyggen (Boverket, 2007). 

Byggandet av nya bostäder leder därför till att skolornas närområden minskar eller försvinner 

helt. Närområdet kan vara en bra arena för att realisera det centralt innehållet friluftsliv och 

utevistelse. Det är därför av intresse att studera i vilken omfattning det centrala innehållet kan 

bedrivas i just närmiljön. Inom vilka moment i friluftsliv och utevistelse anses närmiljön vara 

tillräcklig och när kräver undervisningen kompletterande miljö så som skog, fjäll och hav? 
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1.1Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ämneslärare för idrott och hälsa förhåller sig till 

det centrala innehållet friluftsliv och utevistelse. Vidare ämnar studienbelysa hur dessa 

ämneslärare använder närområdet för friluftsliv och utevistelse. Studien kommer således att 

bidra med en ny kunskap om lärares tolkning och realisering av detta centrala innehåll som 

kan vara vägledande i det fortsatta utvecklandet av friluftsliv och utevistelse i skolan. Arbetet 

utgår från följande frågeställningar: 

 

• Hur förhåller sig ämneslärare för idrott och hälsa till det centrala innehållet friluftsliv 

och utevistelse? 

• Hur använder lärare närområdet för friluftsliv och utevistelse? 
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2. Bakgrund 
2.1 Friluftslivets historia i Sverige 

Emmelin m.fl. (2010) förklarar att under de senaste 100-150 åren har det västerländska 

industrisamhället fått ett nytt förhållningssätt till natur och landskap. I denna nya 

landskapsrelation har begrepp som fritid, friluftsliv, turism, utomhuspedagogik och rekreation 

vuxit fram. Emmelin m.fl. (2010) fortsätter att beskriva förändringen inom friluftslivet från 

1900-talet och fram till idag. I början av 1900-talet var friluftsliv och utevistelse annorlunda 

ut beroende på vilken samhällsklass man tillhörde. Övre medelklassen och överklassen 

ägnade sig åt aktiviteter på platser med fjäll, hav och skog, medan den lägre medelklassen och 

arbetarklassen sökte sig till parker eller obebyggda stadsnära områden, där de gärna befann 

sig i grupp.  

På 1930-talet skedde en demokratiseringsprocess av friluftslivet, friluftslivet blev mer 

öppnare och omfattade ett bredare befolkningslager. Som nämns tidigare hade bara övre 

medelklassen och överklassen möjlighet att genomföra friluftsliv vid mer utmanande 

landskap, så som fjäll och kust. När Sverige demokratiserades i större utsträckning och 

semesterlagstiftningen infördes 1938, i kombination med att den materiella välfärden ökade, 

kunde större befolkningsgrupper ägna sig åt friluftsliv på fritiden. Det blev allt vanligare med 

cykelsemester, vandrarhem, friluftsbad och camping bland Sveriges invånare. Hälso- och 

rekreationsperspektivet blev allt mer viktigt, och kvinnorna blev allt mer aktiva i friluftslivets 

verksamhet. Även myndigheter och skolan uppmärksammade det stora intresset för friluftsliv. 

 

Under 1960-talet i efterkrigstidens materiella välfärdssamhälle blev friluftslivet allt mer 

tydligare, och framför allt mer kopplat till materiella saker utformade för friluftsliv och fritid. 

Exempel på dessa materiella ting är fritidshus, fritidsbåtar, husvagnar och avancerad 

friluftsutrustning. Även statens intresse för att planera och styra friluftslivet blev större, staten 

inrättade till exempel Naturvårdsverket som skulle arbeta med viktiga friluftsfrågor. Dessa 

frågor kunde handla om friluftsanläggningar, vandringsleder eller vindskydd. En viktig 

utredning vid denna tid var naturen och samhället. Lagstiftningen som inrättades gav 

möjlighet att skydda områden för friluftslivets skull. 
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I slutet av 1900-talet inrättades 25 stycken primära rekreationsområden, och staten frigjorde 

även 460 mil vandringsleder i fjällen. Staten ökade planeringen och standarden av friluftslivet 

och införde även färdiggjorda eldstäder och informationstavlor. 

 

Under 2000-talet, alltså i vår samtid, kan man påstå att friluftslivet i Sverige kännetecknades 

av en ökad kommersialisering. Även en ökad koppling till äventyrsidrotten, med nya 

aktiviteter som inte var kända för bara några decennier sedan. Den breda sysselsättningen med 

enklare former håller fortfarande sina ställningar och är vanliga i Sverige. Noterbart är också 

att enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) ägnar sig hela 80 procent av den vuxna befolkningen 

ofta åt friluftsliv (Emmelin m.fl., 2010). 

 

2.2 Friluftslivets historia i svenska skolan 

Skogsstyrelsen (2016) förklarar att allemansrätten har en lång historia, och redan på tidigt 

1900-tal började den svenska befolkningen vistas i naturen för friluftsaktiviteter. Det var dock 

inte förens 1994, som det skrevs in i den svenska grundlagen. Därmed är tillgängligheten för 

friluftsliv väldigt speciellt för Sverige. Eftersom allemansrätten gör det möjligt att vistas i 

naturen, har skolan därför en stor utbildningsplats för att utöva friluftsliv och utevistelse 

(Skogsstyrelsen, 2016). 

Undervisningen utomhus i naturen har en lång tradition inom den svenska skolan. Rötterna till 

att lära om och av naturen kan spåras långt bak till Jean-Jacques Rousseau och Carl von 

Linné. Under tidigt 1900-tal berörde friluftsliv och utevistelse hela skolans verksamhet, 

medan den numera har överförts till ämnet idrott och hälsa. Utvecklingen av denna överföring 

har gjort att de tidigare reglerade friluftsdagarna har minskat, och även tagits bort helt från de 

senaste två läroplansreformerna, LPO94 och LGR11, som obligatoriska aktiviteter för skolan. 

Numera har man istället valt att lägga värdet på friluftsliv i kunskapskravet inom ämnet idrott 

och hälsa. Begrepp som utomhus, natur och miljö förekommer även i skolans allmänna 

läroplan, men det är i enbart i kursplanen för idrott och hälsa som läroplanen nämner något 

om lärande mål inom området.  
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2.3 Friluftsliv och utevistelse i LGR 11 

Skolverket (2011) redogör i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, om det syfte och centrala innehåll som berör området friluftsliv och utevistelse.  

I idrott och hälsas syfte står det framskrivet att elever ska utveckla ett intresse för att vistas i 

naturen. Eleverna ska också utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika 

årstider, och även få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.Varje lärare har möjligheten 

att själv tolka det centrala innehållet och sedan applicera denna tolkning i sin undervisning. I 

läroplanen för årskurs 7-9 står följande punkter framskrivna gällande friluftsliv och 

utevistelse: 
“• Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för 

positionering. 

• Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

• Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 

• Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid. 

vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.” 

(Skolverket, 2011, s. 54) 

 

I kommentarmaterialet för idrott och hälsa skriver Skolverket (2011) att kunskapsområdet 

friluftsliv och utevistelse handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysiska 

aktiviteter. Samtidigt som undervisningen ska ge eleverna kunskaper om olika förutsättningar 

och möjlighet till att vistas utomhus i olika väder och årstider. För att en lärare ska uppfylla 

syfte samt centralt innehåll krävs det därför att delar av undervisningen bedrivs i utemiljö.  
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2.4 Studiens centrala begrepp 

I studien finns det ett flertal begrepp som är återkommande och i denna del definieras dessa:  

 

Friluftsliv och utevistelse - “vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte 

och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling” (Statens stöd till friluftsliv och 

främjandeorganisationer, 1999, s. 9). 

 

Grönområde - “Ett område av sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar 

som är allmänt tillgängligt” (Länsstyrelsen, 2016). 

 

Närområde - Ett grönområde som befinner sig i en radie på 300 meter (Boverket, 2007). 

 

Arena - En plats där undervisning genomförs. 

 

Äventyrsidrott - “Institutionaliserad fysisk aktivitet med större eller mindre inslag av tävling, 

där den fysiska prestationsförmågan har stor betydelse och deltagandet styrs av regler som 

formulerats av de officiella idrottsorganisationerna” (Blom & Lindroth, 2002, s. 12). Kan till 

exempel vara aktiviteter som bergsklättring, forsränning eller utförsåkning. 
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3. Tidigare forskning 
3.1 Friluftslivets framväxt 
Efter andra världskriget blev det mer vanligt för befolkningen i västvärlden att få fritid och 

semester. Samtidigt tillkom fler aktiviteter och motionsfrämjande organisationer som 

innefattade friluftsliv och utevistelse. När befolkningen hade mer fritid och fler aktiviteter att 

utföra blev det mer vanligt att bedriva friluftsliv. Det var inte längre en ekonomisk fråga utan 

alla kunde bedriva friluftsliv oavsett socioekonomisk bakgrund (Jenkins & Pigram, 2006). 

Dock kräver vissa aktiviteter mer material, Thedin Jakobsson (2007) menar att det är viktigt 

att ha tillgång till rätt utrustning och rätt form av redskap för att kunna delta i vissa typer av 

friluftsliv. 

 

Bale (1993) menar att staden ska tillgodose invånarna med tre olika platser för sport och 

rekreation. Dessa tre arenor består av 1) stora stadion som används för elitidrott, även 2) 

mindre sporthallar, gym och fitnesscenter. Den tredje och sista platsen är parker och 

grönområden för den spontana idrotten. Det sistnämnda området är det mest relevanta för 

denna studie, då det är denna som mest frekvent används i idrott och hälsa-undervisningen. Vi 

finner dock en kunskapslucka om arenans tillgänglighet för skolan och på vilket sätt arenan 

nyttjas. 

 

Skandinavien har en lång friluftslivstradition som bygger på värden som enkelhet, bredd, 

förhållandet till natur, landskap samt människans vistelse i naturen. Det innebär att se 

friluftslivets betydelse i ett sammanhang för människans hälsa (Bentsen, Andkjæer & Ejbye 

2009). Utöver det traditionella friluftslivet så har det också blivit mer vanligt med andra 

aktiviteter i naturen. Bäckström (2011) menar på att friluftslivet är under en ständig 

förändring vilket inte minst visar sig i det ökade intresset för äventyrsidrott. Det traditionella 

friluftslivet där utövandet exempelvis sker i en skog i form av vandring är inte lika spännande 

som att ta sig ner för en brant skidbacke. Backman (2011) menar också på att eleverna idag 

inte blir lika stimulerade av det traditionella friluftslivet utan kräver något som framkallar mer 

adrenalin och spänning. Eleverna uppskattar också att få arbeta praktiskt och engagera hela 

kroppen exempelvis genom skidåkning eller paddling. 

 

I Sverige ägnar sig i stort sett alla människor åt friluftsliv och utevistelse, det kan vara genom 

skolan, fritid eller någon form av organisation. Majoriteten av Sveriges befolkning ägnar sig 
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åt friluftsliv på vardagarna och ännu fler under helger och helgdagar. Den svenska 

befolkningen uppskattar friluftsliv och hela 90 procent menar att deras vardag blir mer 

meningsfull med hjälp av friluftsliv. Vad som räknas till området friluftsliv har länge 

diskuterats. Aktiviteter som bada, promenader i natur, trädgårdsarbete samt grilla i naturen 

anses tillhöra begreppet för att nämna några aktiviteter (Fredman, Stenseke & Sandell, 2014). 

Under 2000-talet bildades förbundet Svenskt friluftsliv där ett 15-tal organisationer gick ihop 

för att gemensamt främja det svenska friluftslivet. Denna satsning har gynnat svenskt 

friluftsliv och utevistelse. Staten har valt att öka sin satsning från ca 13 miljoner svenska 

kronor, 2001, till hela 47 miljoner svenska kronor, 2016 (Silvander, 2016). 

 

Något som också är intressant är hur de allemansrättsliga grönområdena minskade i storstäder 

som exempelvis Stockholm och Malmö under tidigt 2000-tal, trots att aktiviteten blivit allt 

mer populär bland den svenska befolkningen (Ahlström, 2001). Detta är något som även 

Boverket (2007) bekräftar och som belystes i tidigare kapitel.  Konkurrensen om 

grönområden är oftast väldigt hård i storstäderna och inte lika hård i de mindre tätorterna. När 

konkurrensen blir så hård så är det därför extra viktigt att planeringen av framtida 

grönområden prioriteras av kommunerna. Detta har dock inte prioriterats särskilt mycket 

under tidigare år då kommunerna oftast bara har behandlat områden för friluftsliv och 

utevistelse väldigt kortsiktigt. Kommunerna i storstäderna har inte arbetat med långsiktiga 

helhetmål för hur grönområdena ska bevaras utan snarare väldigt kortsiktigt (Boverket, 2007). 

Ahlström (2001) menar att om man ska se på friluftslivet ur ett långsiktigt perspektiv så måste 

kommunerna börja prioritera annorlunda. Kommunerna måste framförallt sätta upp tydliga 

mål för de grönområden som finns i tätorterna för ett långsiktigt bevarande, de måste också 

planerna bättre så att tillgängligheten för dessa områden blir hög både för privatpersoner, men 

också för exempelvis skolor.  

 

3.2 Friluftsliv i relation till skolan 
Backman (2009) skildrar en föreställning om att friluftsliv och utevistelse begränsas beroende 

på skolans läge. Det är svårare för skolor i storstäder att bedriva friluftsundervisning än skolor 

på landsorten. Backman (2008) menar också att eleverna saknar kunskap inom ämnet 

friluftsliv och utevistelse, en förklaring till det kan bland annat vara avregleringen av 

friluftslivsdagarna, under läroplansreformen LPO94. I dagens läroplan, LGR11, så verkar det 

som om friluftsundervisningen har minskat och undervisningen utomhus domineras av 
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aktiviteter med idrottskaraktär. Lundvall och Meckbach (2004) menar att de flesta av lärarna i 

idrott och hälsa har en idrottslig bakgrund. De belyser också att de som undervisar i idrott och 

hälsa är väl bekanta med idrottskulturen, idrottsutövandet och idrottens organisation 

(Lundvall och Meckbach, 2004). 

 

Andra aktiviteter som också är populära och som genomförs i mån av tillgänglighet är 

friluftssport och äventyrsidrott. Exempel på aktiviteter inom dessa områden kan vara 

bergsklättring, skidåkning, fjällvandring, surfing m.m. (Sandell m.fl., 2011). Sandell menar 

också att dessa aktiviteter har blivit allt mer populära då allt fler människor söker spänning 

och äventyr i sin vardag. Friluftsliv har definierats som en aktivitet utan krav på prestation, 

vilket man kan ifrågasätta om ovanstående aktiviteter innebär. Friluftssport och äventyrsidrott 

drar snarare åt ett håll där prestation blir viktigt och även saker som utrustning och 

kommersialisering och man kan därför ifrågasätta om det ska få ersätta den vanliga 

friluftsundervisningen inom ämnet idrott och hälsa (Sandell m.fl., 2011).  

 

När man planerar och strukturerar en friluftslivslektion i utomhusmiljö menar Bentsen m.fl. 

(2009) att man oftast vill ha ett område där det förekommer riktig natur. Man talar då oftast 

om en fri natur som inte störs av civiliserad miljö, så som bilar och byggnader. Friluftslivet 

ska alltså upplevas i naturen och då talar man om att naturen blir en plats för upplevelser och 

möjligthet till ökad rumsuppfattning. Naturen blir en form av symbol för rummet och genom 

vistelse i rummet skapas någon form av upplevelse, det kan både vara positiv och negativ 

upplevelse.  

 

Att friluftsundervisningen också bygger på en progression är viktigt för elevernas inlärning. 

Nilsson m.fl. (2007) menar att progression är viktigt för att utveckla elevernas kunskaper 

kring friluftsliv. Samtidigt är skolan formad för att innehållet undervisningen ska progressivt 

stegra desto högre upp i årskurserna eleverna kommer. Enligt Backman (2004)  kan 

ämnesintegrering vara till stor hjälp för elevernas inlärning.   

 

Nilsson (2007) delar in friluftslivet i tre kategorier: 

• Kortvarigt friluftsliv där tidsomfattningen är mellan 0,5 - 3 timmar, och aktiviteterna 

kan vara promenader eller cykelturer. 

• Medellångt friluftsliv där tidsomfattningen är mellan 3 - 24 timmar, och aktiviterna 

kan vara i form av vandring efter leder eller liknande. 
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• Långvarigt friluftsliv som är längre varaktighet, alltså längre än ett dygn, 

aktiviteterna kan då vara fjällvandring eller fjällturer på skidor (Nilsson, 2007, s. 

145f). 

 

Det mest väsentliga ur Nilssons kategorisering för denna studie är det kortvariga friluftslivet, 

och brukar även benämnas som tätortsnära friluftsliv eller naturnära friluftsliv. Det är den 

allra mest omfattande och föranleder därför till den minst miljöbelastande, eftersom inga 

direkta transportmedel används. Därför är det viktigt att stimulera de naturmiljöer som finns 

omkring bostäderna och skolorna, ett exempel kan vara under 1960/70-talet då flera elljusspår 

började anläggas och används än idag för kortvarigt friluftsliv (Nilsson, 2007).  

3.3 Friluftsliv och utevistelse i närmiljön 
Szczepanski och Dahlgren (2011) redogör i sin artikel om lärares uppfattningar kring 

undervisning utomhus. Flera lärare i Szczepanski och Dahlgrens artikel påpekade vikten av 

att använda sin närmiljö i undervisningen. Detta för att eleverna ska få en multimodal 

sinnesupplevelse och kunna ta in kunskap genom flera olika sinnen. Lärarna menade också att 

eleverna lär sig med hela kroppen och påpekade hur viktigt det var med den kroppsliga 

erfarenheten i lärprocessen. De såg en betydligt mer effektiv inlärningsprocess med elever 

som fick blanda teori och praktik än om eleverna enbart skulle få ta till sig kunskap genom 

teori. Ett flertal lärare såg också möjlighet till ämnesintegration då man kunde använda 

utomhusvistelsen i till exempelvis matematik. Eleverna får då en koppling mellan natur och 

matematik genom att räkna kottar istället för att sitta i ett klassrum och räkna med penna och 

papper. Detta ger en variation i undervisningen där det multimodala lärandet får framträda 

(Szczepanski och Dahlgren, 2011). Szczepanski (2007) förklarar också att cirka 85 procent av 

vår kommunikation inte är verbal, utan sker via lukt, smak, känsel och kroppsspråk. Därför är 

det viktigt att även använda dessa andra sinnen för att utveckla lärandet. Det handlar därför 

om kunskap utanför klassrummet och istället använda skogen, sjön eller grönområdet som 

klassrum. När undervisning sker utomhus kan något som eleven lärt sig kopplas till något 

sinne, eleven kanske kände en doft eller hörde något och kan återkoppla inlärningen till det 

momentet (Szeczepanski, 2007). 

 

En annan del som Ericsson m.fl. (2009) påpekar är huruvida det finns rum för barn i 

närmiljön för utevistelse. Stadsplanering utgår oftast inte från barnens perspektiv och det har 

med tiden blivit allt farligare för barn att på egen hand vistas utomhus då trafiken hotar deras 
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säkerhet. Således har barnen inte samma rörelsefrihet som de tidigare haft. Grönområden som 

tidigare funnits prioriteras inte lika mycket längre och ersätts allt som oftast med vägar eller 

andra bebyggelser. Ericsson m.fl. (2009) fortsätter med att förklara att miljön och framförallt 

närmiljön har stor betydelse för barns fysiska aktivitet och den motoriska utvecklingen. En väl 

utformad fysisk miljö kan främja trivsel och koncentration till arbetsuppgifter och på så vis 

främja lärande och den fysiska aktiviteten. Att bedriva sin undervisning i utomhusmiljö är en 

av de mest bidragande orsakerna till att barn utvecklar sin motoriska förmåga och således 

utvecklar självkänsla och socialt samspel. Den motoriska förmågan gör det möjligt för barnet 

att lita på sin egna kropp och gör det enklare att socialiera sig med andra individer genom 

utomhuslek och rekreation (Ericsson m.fl. 2009).   

 

Den nära naturen är den natur som flest människor kommer i kontakt med. Det är enligt 

Emmelin m.fl. (2010) därför väldigt viktigt att barn lär sig hur man utnyttjar den natur som 

finns i närområdet. Det är trots allt genom dessa närområden som människan finner trivsel 

och hemkänsla, bland annat genom att kunna sitta under ett träd och återhämta sig, ha 

picknick, grilla, vandra eller plocka bär. Lärare i idrott och hälsa får således en viktig roll att 

lära barn hur man nyttjar sitt närområde för friluftsliv och utevistelse och på så vis kunna ge 

eleverna redskap för att stärka sitt välmående.  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Ovan belyst tidigare forskning tar upp flera viktiga aspekter i relation till vår studie. Bale 

(1993) menar bland annat att staden ska tillgodose invånarna med tre olika arenor för fysisk 

aktivitet. Den arena som är mest relevant och som kommer undersökas i studien är alltså 

närområden och parker, en arena som är mest lämpad för skolidrott och spontanidrott. Studien 

som genomförs är också relevant utifrån friluftslivet nutida popularitet i Sverige. Som nämnts 

tidigare anser hela 90 procent av befolkningen att deras liv blir mer meningsfullt med hjälp av 

friluftsliv. Det är därför också intressant att Boverket (2007) synliggör hur grönområden i 

framförallt storstäder minskar trots det ökade intresset av friluftsliv och utevistelse. 

 

Skolans friluftsliv har ändrats med de olika läroplanerna. I LPO 94 tog skolan bland annat 

bort friluftsdagarna vilket ledde till ett minskat utövande av friluftsliv under skolans regi. 

Friluftsundervisning ändrade också form då det blev allt mer populärt med äventyrsidrott. 

Bentsen m.fl. (2009) nämner också en viktig aspekt utifrån vår studie då de menar att lärare 
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vill ha en riktig natur långt ifrån bilar och buller. Detta kan vara en bidragande orsak till att 

lärare använder sitt närområde till friluftsliv i mindre omfång. 

 

Szczepanski (2007) tar upp en viktig aspekt ovan kring elevernas kroppsliga upplevelser i 

undervisningen. Han menar att lärare ofta använder sin närmiljö för att de ska få en 

multimodal inlärning. Kunskapsinlärningen ska ske genom olika sinnen och med hela 

kroppen. Den kroppsliga inlärningen blir betydligt mer effektiv om lärare använder sin 

närmiljö på ett bra sätt (Szczepanski, 2007). Denna studien blir på så vis relevant ur ett 

tillgänglighetsperspektiv då den bland annat ämnar belysa hur förutsättningarna ser ut för 

respektive lärare och skola, och användningen av sin närmiljö i undervisningen.  
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4. Teori 
4.1 Läroplansteori 
Inom utbildningsvetenskapen är läroplansteorin ett eget forskningsfält, inom vilket man 

synliggör läroplan i relation till politiska formuleringar och undervisningens genomförande. 

Läroplansteorins syfte är att redogöra vilken kunskap som legitimeras genom läroplanens 

olika formuleringar. Den synliggör också olika urvalsförlopp av innehåll och metod. 

Läroplanen kan påverkas av andra faktorer inom utbildningspolitiken så som sociala, 

ekonomiska och kulturella instanser. Forskningen kring läroplansteorin har studerats ur olika 

perspektiv där bland annat stoffurvalet har undersökts ur ett historiskt och 

samhällsvetenskapligt perspektiv, medan undervisning och elevers lärande har studerats från 

ett historiskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Efter flera decennier av studier har dessa 

perspektiv blivit till mer sammansatta studier av hur innehåll och undervisning faktiskt 

påverkar varandra (Linde, 2012). 

 

Linde (2012) har konstruerat en läroplansteori som innefattar tre olika arenor. De tre olika 

arenorna är formulering, transformering och realisering. Dessa tre delar har kategoriserats 

som olika arenor, där varje arena har yttre och inre ramfaktorer.  

 

Formulering - Formulerad läroplan avser de föreskrifter som gäller i skolsystem för vilka 

ämnen som ska studeras, hur mycket tid varje ämne får, vilka mål som gäller för 

undervisningen och vilket innehåll som ämnena ska ha. Detta är en, nu rådande, nationell 

bestämmelse, då alla skolor i Sverige har samma läroplan (Linde, 2012). 

 

Transformering - Urval och tillägg av den formulerade läroplanen och andra faktorer som 

kan påverkar stoffurvalet samt den tolkningen som läraren väljer att göra av läroplanen. Detta 

kan vara skolans egna bestämmelser, men också lärarnas urval i undervisningen (Linde, 

2012). 

 

Realisering - Verkställandet av undervisningen. Hur läraren väljer att realisera det praktiska i 

undervisningen. Realisering innebär att läraren tolkning av läroplan genomförs  (Linde, 

2012). 
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I tidigare kapitel (2.3) synliggörs vad LGR11 och det centrala innehållet nämner om friluftsliv 

och utevistelse. Formuleringen friluftsliv och utevistelse är en central del, både i LGR11 och i 

denna studie. Med hjälp av intervjuer får denna studie lärarnas perspektiv och hur de 

transformerar och tolkar läroplanen. I samband med deras perspektiv och transformering 

beskrivs samtidigt den praktiska realiseringen i deras lektioner. Som tidigare nämnt i detta 

kapitel har dessa tre arenor yttre och inre ramfaktorer. Linde (2012) menar att denna 

läroplansteori påverkar lärarens sätt att undervisa, dessa faktorer kan exempelvis vara, tid, 

resurser, antalet elever mm.  

 

4.2 Tillgänglighetsdimensionen 
Utifrån dessa tre arenor inom läroplansteori används också tillgänglighetsdimensionen som en 

teori i denna studie. Jenkins och Pigram (2006) har tagit fram en teori kring 

tillgänglighetsdimension. Teorin innefattar tre stycken begrepp och används i denna studie för 

att redogöra huruvida lärare kan använda sin närmiljö till undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa. De tre begreppen är: 

 

Mobility - innebär vilka möjligheter det finns att transportera sig till och från den plats man 

intresserad av att bedriva undervisning i friluftsliv och utevistelse, samt huruvida man kan 

röra sig där.  

 

Access -  handlar om tillåtelsen att besöka ett område eller plats, och vilka regler som gäller 

inom detta område. 

 

Accessibility - handlar i huvudsak om hur långt rätten att passera eller använda ett område 

går. Det omfattar bland annat tekniska, beteendemässiga, sociokulturella och ekonomiska 

faktorer (Jenikns & Pigram, 2006). Det kan bland annat innebära att vissa områden är 

förbjudna att tillträda på grund av naturreservat eller att människor inte får störa djurliv under 

vissa perioder. 

 

Dessa tre begrepp kompletterar läroplansteorin på ett väl fungerande sätt. Läroplansteorin 

behandlar lärarnas förhållningssätt till ämnet, medans tillgänglighetsdimensionen förklarar 

möjligheterna att bedriva friluftsliv på olika platser.   
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5. Metod 
5.1 Val av metod 

Undersökningen är kvalitativ med en intervjustudie eftersom ämneslärarna ger en fördjupad 

förståelse i deras användning av naturnära områden för undervisning. En kvalitativ studie 

bygger på en forskningsstrategi där man fokuserar på ord, istället för insamling och analys av 

data. Den kvalitativa studien används sedan för att tolka och synliggöra ämneslärarnas syn på 

undervisning i närmiljö (Bryman, 2011). Intervjuer kan i regel genomföras på två olika sätt, 

dels genom telefonsamtal och dels genom fysiska möten. Fysiska möten är det vanligaste 

tillvägagångssättet och som har använts i denna studie (Patel & Davidson, 2012). I denna 

studie är det enskilda intervjuer. Respondenterna besvarar på ett antal frågeställningar som 

ligger till grund för denna studie. Intervjuerna är semistrukturerade och detta beskrivs mer om 

i avsnitt 5.3.  

 

Ämneslärarna som intervjuas arbetar på olika skolor i södra Sverige, kontakten med lärarna 

har skett via e-post. Därefter har intervjuerna skett och de har spelats in för att sedan 

transkriberas. Bryman (2011) förklarar att det som skrivs ner i text ska vara så exakt som 

möjligt av vad intervjupersonerna säger. Intervjuerna har transkriberats kort efter samtalen för 

att intervjuaren ska förklara kroppsspråk och pauser. Det kan göra att respondenternas 

beskrivning av någonting kan ge större vikt för undersökningens ändamål. Citaten i texten 

används för att beskriva ämneslärarnas uppfattningar (Bryman, 2011). 
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5.2 Urval 
Denscombe (2016) beskriver att den grundläggande principen för urval är att producera 

möjliga data, utan att behöva samla in data från alla medlemmar i undersökningspopulationen. 

Det är därför viktigt att motivera och redovisa urvalet. En totalstudie är inte nödvändig utan 

studien kan uppnå tillräcklig rik datasamling även med hjälp av ett mindre urval. 

 

I kommunen där undersökningen genomförs finns det totalt elva grundskolor med årskurs 7-9 

som hade passat in i denna studie. Undersökningen inriktar sig därför på fem grundskolor och 

således fem ämneslärare i idrott och hälsa. Urvalet av dessa fem grundskolor har varit 

medvetet då studien syftar till att få en bred bild av hur lärare använder sig av olika typer av 

närmiljö. Denscombe (2016) beskriver att det medvetna valet kan kallas för subjektivt urval. 

Det innebär att intervjuaren redan har en viss kännedom om de människor eller de företeelser 

som ska undersökas. Därför väljs respondenterna medvetet för att det ska ges mest värdefulla 

data. Urvalet kan också beskrivas som handplockning av respondenter, och gör det möjligt till 

att respondenterna är högst relevanta för det ämne som ska undersökas och att lärarna i detta 

fall besitter privilegierad kunskap om ämnet (Denscombe, 2016). 

 

Anledningen till att välja fem grundskolor är för att få varierade typer av närmiljö och flera 

perspektiv från lärare. Även om skolorna har liknande naturförhållanden så kan närmiljön 

skilja. Studien har genomförts i en kommun i södra Sverige och skolorna i undersökningen 

kan sättas i relation till varandra, då förhållandena i natur är liknande. En jämförelse av 

skolorna i undersökningen, med skolor utanför kommungränsen är svårt att göra då 

förhållandena i natur kan se helt annorlunda ut. En skola i norra Sverige kan exempelvis ha 

tillgång till fjäll, vilket inte existerar i södra Sverige. Även om naturförhållanden och närmiljö 

ser olika ut mellan skolor i norra och södra Sverige så ska ändå undervisningen syfta till att se 

liknande ut, då läroplanen för idrott och hälsa är nationell (Lantz, 2014).  
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5.3 Genomförande av intervju som datainsamling 

I studien används semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2011) innebär att 

intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. 

Intervjuaren är inställd på att vara flexibel när det gäller ordningsföljden på frågorna. 

Intervjuaren kan samtidigt låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt. 

Denna studie använder semistrukturerade intervjuer, på grund av att det är utbildade 

ämneslärare som undersöks och därför förväntas utvecklade svar. De semistrukturerade 

intervjuerna kan variera mellan varandra, eftersom följdfrågorna och diskussionerna kan vara 

olika (Bryman, 2011). Under intervjuerna har vi båda varit närvarande, men endast en har 

varit aktiv i diskussionerna med respondent. Intervjuerna har också möjliggjort för följdfrågor 

och mer öppna diskussioner då de varit semistrukturerade.  

 

Under intervjuerna kommer en intervjuguide (se bilaga 1) att användas som ram för en god 

diskussion. Bryman (2011) förklarar grundläggande råd vid förberedelser inför en 

intervjuguide. Intervjuaren bör skapa någon form av ordning i de teman som är aktuella, detta 

för att det ska finnas en koppling mellan frågorna som berör temat. Intervjuguiden bör ha ett 

korrekt språk som passar intervjupersonerna, samtidigt ska det inte ställas några ledande 

frågor. Det kan också vara bra att fråga om bakgrundsfakta hos respondenterna det kan vara 

viktigt för att kunna sätta in hans eller hennes svar i ett sammanhang (Bryman, 2011). I 

studien har dessa råd efterföljts för att undersökningen ska bli valid och reliabel. 

Intervjuguiden har hela tiden funnits till hands under de pågående intervjuerna för att de 

tematiska områdena ska kunna följas på ett bra sätt och ge svar på studiens frågeställningar.  

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Denscombe (2016) menar att de undersökningar som görs ska vara reliabla och valida, därför 

krävs det att studien är noggrann och precis. Det är viktigt att undersökningen grundar sig på 

de metoder och tillvägagångssätt som är godkända för att vara fungerande för 

samhällsforskning och denna studie. I denna studie har dessa faktorer speglat undersökningen 

genom bland annat de frågor som ställs till respondenterna (se bilaga 1). Denscombe fortsätter 

att förklara de två väsentliga begreppen validitet och reliabilitet, det är viktigt att förhålla sig 

till dessa om undersökningen ska vara tillförlitlig. Validitet betyder att man ska använda rätt 

form av data, och om det har undersökts på rätt sätt. Det handlar helt enkelt om att data ska 
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vara lämplig för den forskningsfrågan. För att denna undersökning ska vara empiriskt 

förankrad, krävs det att den är tillförlitlig och att man undersöker det som ska undersökas 

(Denscombe, 2016). I studien har detta tagits till hänsyn genom ett urval av behöriga och 

lämpliga ämneslärare. Studiens semistrukturerade intervjuer har varit väl förberedda med ett 

relevant innehåll, som legat till grund för goda diskussioner och utan ledande frågor från 

intervjuare.  

 

För att studien ska bli valid och reliabel, så följdes sex steg som Bryman (2011) har 

konstruerat för kvalitativ forskning. Dessa steg är enligt följande: 

1. Generella frågeställningar - formulerat en rad frågeställningar som rör området som 

undersöks. 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner - i denna studie har platser med 

olika typer av närmiljö valts.  

3. Insamling av data - i denna studie genomförs besöksintervjuer med ämneslärare i 

idrott och hälsa, samt transkribering av insamlad data. 

4. Tolkning av data - Analyserat och kategoriserat den insamlade datan.   

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete - När nya begrepp upptäcks i undersökningen. 

6. Rapport om resultat och slutsatser - den insamlade datan redovisas och analyseras med 

hjälp av annan litteratur (Bryman, 2011). 

 

5.5 Etiska principer 
De etiska principerna är viktiga att ta hänsyn till. Principerna är grundläggande frågor som rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är inblandade i 

studien. I svensk forskning ska man följa fyra regler och respondenterna i undersökningen är 

informerade om dessa regler. De fyra principerna som Vetenskapsrådet (2002) lyfter är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om vad 

undersökningen syftar till. Samtyckeskravet innebär att respondenterna i undersökningen 

själva ska bestämma om de vill medverka eller inte, det ska därför vara frivilligt att delta och 

deltagarna har därför rätt att avstå om de önskar det. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter om respondenterna ska hållas hemligt. Personuppgifter ska förvaras på ett sätt som 

gör att obehöriga ej kan komma åt dem. Det sista kravet som Vetenskapsrådet lyfter är 

nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som samlas in endast används för denna studie, 
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och studiens ändamål. Inför varje intervju har respondenterna godkänt att samtalen spelas in. 

De har också blivit informerade om konfidentialitetskravet, vilket innebär att deras 

personuppgifter är otillgängliga för allmänhet. Således är respondenternas namn inte 

presenterade i studien. I studiens resultat visas figurer som föreställer skolornas närmiljö. 

Dessa figurer innehåller inga geografiska namn, som kan kopplas ihop med respektive skola.   

5.6 Metodkritik 
Den kritik som framställs mot kvalitativa forskning är ofta kopplad till subjektivitet. Kritiken 

innebär att den kvalitativa forskningen är alldeles för subjektiv och undersökningen bygger 

alldeles för ofta på osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Den 

kvalitativa metoden kan leda till en viss påverkan mellan forskare och respondenter då de 

båda kan komma varandra nära och på så vis kan påverka respondenternas svar (Bryman, 

2011). Intervjuerna i denna studie har bara haft en aktiv intervjuare för att respondenten ska 

känna trygghet. Således finns bara påverkan från en person, vilket minskar subjektiviteten i 

studien. Intervjuguiden innehåller inte några ledande frågor, vilket är gynnsamt för studiens 

subjektivitet.  

 

Kritiker menar också att den kvalitativa forskningen är väldigt svår att generalisera. 

Anledningen till detta är att den kvalitativa forskningen ofta inriktar sig på en mindre 

population och blir på så vis svår att överföra till en annan miljö (Bryman, 2011). 

 

Jämfört med ett kvantitativt förhållandesätt är den kvalitativa metoden inte lika strikt. Det 

finns inte lika många riktlinjer för hur man ska gå tillväga vid insamling och analys av data. 

Den kvalitativa metoden är dock under utveckling och det framtages hela tiden ny litteratur 

där det finns relativt entydiga rekommendationer på hur en kvalitativ forskningsmetod bör 

genomföras (Bryman, 2011). Det kvalitativa förhållningssättet som inte är lika strikt i relation 

till det kvantitativa kan leda till öppna diskussioner och mer djupa och innehållsrika svar från 

respondenterna.  
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6. Resultat och analys 

6.1 Presentation av ämneslärare och grundskolor 

Detta resultat- och analyskapitel inleds med en kort presentation av grundskolor och 

tillhörande lärare, där figurerna (1-5) visar skolorna och dess närområde. 

 

Ämneslärare och grundskola 1 

Lärare 1 har arbetat som behörig lärare i 11 år, varav 10 år på grundskola 1. Privat är läraren 

en aktiv friluftsmänniska och är ofta ute med sin familj i naturen där de bland annat åker 

skidor, båt och vandrar ute i naturen.  

 

 

Figur 1: Skolans placering är 

centrerad i bilden. De har 

flertalet närområden att nyttja 

för friluftsliv och utevistelse. 

Har även tillgång till vatten.  

 

Ämneslärare och grundskola 2 

Lärare 2 har arbetat som behörig ämneslärare sedan 2002 och har varit anställd på grundskola 

2 under 4 år. Privat är läraren ute i naturen mycket med familjen och gillar att paddla och åka 

skidor.  

 

 
Figur 2: Skolans placering är 

centrerad i bilden. Skolan har 

ett stort grönområde och 

skogsområde i närheten inom 

300 meter. 



 

 

 

 21 

 

Ämneslärare och grundskola 3 

Lärare 3 har varit behörig lärare i 14 år och har sedan dess varit på grundskola 3. Läraren ser 

sig inte själv som en aktiv friluftsmänniska, men är ute i naturen emellanåt med familj eller 

hund.  

 

 

 
Figur 3: Skolan är placerad i 

övre kant i bilden. Mindre 

grönområde i östlig riktning, 

inom 300 meter. Större 

grönområde i sydöstlig riktning, 

ej inom 300 meter. Även tillgång 

till vatten. 

 

 

Ämneslärare och grundskola 4 

Lärare 4 har varit behörig lärare sedan 2009 och arbetat på grundskola 4 i tre år. Är privat en 

väldigt aktiv friluftsmänniska där han/hon bland annat är medlem i Sveriges friluftsfrämjande. 

Läraren vistas varje helg i naturen med familj. Har också genomfört kurser kring friluftsliv i 

Nya Zeeland under en period på 10 veckor.  

 

 

 
Figur 4: Skolan är placerad i 

nedre kant av bilden. Mindre 

grönområde i västlig riktning, 

inom 300 meter. Större 

grönområde i östlig riktning, 

inom 300 meter. Även tillgång 

till vatten. 
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Ämneslärare och grundskola 5 

Lärare 5 har arbetat som lärare i 8 år och varit på nuvarande skola i snart 1 år. Är aktiv inom 

friluftsliv på fritiden och har blivit ännu mer aktiv i samband med sin roll som nybliven 

förälder.Är gärna ut i skogen med familjen.  

 

 

Figur 5: Skolan är centrerad i 
bilden. Stort grönområde i nordlig 
riktning, inom 300 meter.  
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6.2 Lärarnas förhållande till friluftsliv 
Ett begrepp som alla fem lärare nämner och menar är centralt för friluftsliv och utevistelse är 

allemansrätten. De undervisar kring begreppet på olika vis, men samtliga använder det som 

någon form av uppstart för att ge eleverna kunskap om de rättigheter och skyldigheter som 

finns i den svenska naturen.  

Lärare 1 säger: 
 

Allemansrätten är väldigt unikt för Sverige, jag försöker därför undervisa om det i tidig 

ålder, och på så vis ge eleverna en insikt i hur den svenska friluftslivet fungerar. (Lärare 

1) 

 

Lärare 4 är noggrann med att få med begreppet i alla moment och säger följande: 
 

Jag väljer att rikta in allemansrätten i olika moment. När de har livräddning vid is så har 

de en uppgift där de ska planera en utflykt med matlagning och då måste de utgå från 

allemansrätten. De måste exempelvis tänka på var de får göra upp eld, vilka marker de får 

beträda m.m. (Lärare 4) 

 

Vid orientering är lärare 4 noggrann med att förtydliga för eleverna att de inte ska störa eller 

förstöra i naturen vilket också ingår i begreppet allemansrätten. 

 

Lärarna förklarar vidare vad som mer är centralt för dem inom friluftsliv och utevistelse. Att 

eleverna får komma ut i naturen och prova på aktiviteter som många kanske inte får göra 

genom hemmet, anser alla lärare är viktigt. Lärare 1 nämner att man kan ge eleverna 

möjlighet att komma ut i naturen genom skolan och ämnet idrott och hälsa. Lärare 2 inför 

också mobilförbud under vissa friluftsaktiviteter.  

 

Lärare 2 säger följande om detta: 
 

Det kan vara nyttigt för eleverna med friluftsliv och utevistelse. Mobilförbudet gör att 

eleverna kommer ner i varv och de känns inte lika stressade. Jag upplever att de tycker 

det är skönt. De kan även vara nyttigt att eleverna får bli blöta och känna av vädret och 

behöva anpassa sig efter det. (Lärare 2) 

 

Lärare 4 har liknande tankar som ovanstående och säger följande:  
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Eleverna får komma ut och vänja sig vid vädrets makter. De får anpassa sig efter olika 

årstider och får då kunskap om hur de ska klä sig. (Lärare 4) 

 

Något som lärare 5 anser vara viktigt är att väcka intresse hos eleverna för friluftsliv. Läraren 

kommenterar det enligt följande: 

 
Förhoppningsvis väcker man ett intresse hos dem som gör att de vill fortsätta att vistas 

ute i naturen även på fritiden. Det finns mycket att upptäcka i naturen som jag hoppas att 

de får förståelse för och kan uppskatta. (Lärare 5) 

 

En del av Näringsdepartementet (1999) definition av begreppet friluftsliv är “utan krav på 

prestation”, vilket lärarna lyfter och samtycker till. Lärare 3 menar att det kan vara en fördel 

för eleverna att testa på en aktivitet utomhus utan krav på prestation eller tävling. Eleven 

hittar istället något han eller hon gillar och det kan också stärka gemenskapen i gruppen. 

Gemenskapen är också något som lärare 4 påpekar och friluftslivet är enligt läraren en 

bidragande faktor till att skolans gemenskap stärks. Lärare 4 säger följande om definitionen 

“utan krav på prestation”. 

 
Det kan tyvärr bli problematiskt i skolan eftersom det ska ske någon form av bedömning i 

det eleverna gör. Så någon form av prestation krävs ändå av eleverna. Jag försöker främja 

att det inte är något krav på prestation, men det är som sagt svårt när eleverna ska 

bedömas utifrån kunskapskraven. (Lärare 4) 

 

Även om friluftsliv och utevistelse mest syftar till att vara ute i naturen krävs det en viss 

teoretisk genomgång enligt lärarna för att bredda elevernas kunskaper. Lärare 1 jobbar 

teoretiskt framförallt med hjälp av film och häften. Lärare 2 använder film för att ge eleverna 

kunskap kring isvett då detta moment anses vara för riskabelt att genomföra praktiskt. Lärare 

3 undervisar också teoretiskt och framförallt då kring allemansrätten och har även ett skriftligt 

prov inom detta område. Lärare 4 har en övergripande teoretisk genomgång angående flera 

moment inom friluftsliv och utevistelse. De moment som behandlas teoretiskt och som han 

nämner är orientering, allemansrätten, klädsel under olika årstider, vindskydd och lägerliv.  
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Bortsett från de aktiviteter som oftast sker i närområdet har tre av skolorna en planerad 

friluftsdag med skidåkning som aktivitet. Skidåkningen kräver både god ekonomi och mer tid, 

men prioriteras trots detta av flera lärare för att få möjligheten att prova på en annorlunda 

aktivitet.  

 

Något som håller tillbaka undervisningen kring friluftsliv och utevistelse är enligt 

respondenterna tid för planering. Det tar mycket tid dels att planera friluftsaktiviteter, men 

också att genomföra aktiviteterna. Undervisningen om friluftsliv är enligt respondenterna 

tidskrävande och blir ofta schemabrytande och detta uppskattas inte alltid av andra lärare. 

Lärare 3 kommenterar planering och tidsaspekten enligt följande: 

 
Ur ett lärarperspektiv är det mycket förberedelser inför friluftsliv, men har man en väl 

fungerande struktur så underlättar det ganska mycket. Man vet hur man gjort tidigare och 

kan genom dessa erfarenheter förbättra sin undervisning. Jag kan också förstå hur svårt 

det är för de idrott och hälsa-lärare som är ensamma på en skola. Det kan vara svårt att få 

en tydlig och bra struktur då. (Lärare 3) 

 

Analys 

I resultatet påpekar lärarna att allemansrätten är något som genomsyrar deras undervisning. I 

relation till Lindes (2012)läroplansteori så har lärarna gjort en transformering och på så vis 

tagit fram allemansrätten som ett begrepp. Lärarna vill att allemansrätten ska vara centralt för 

friluftsliv och utevistelse. Respondenterna har valt att realisera detta urval i nästan all 

undervisning inom detta område.Vidare vill lärarna att eleverna ska få uppleva naturen och 

genom det väcka ett intresse för friluftsliv. Detta kan realiseras, dels genom att eleverna får 

anpassa sitt klädval efter årstid och väder, och dels genom praktiska färdigheter som 

exempelvis bygga vindskydd eller laga mat på stormkök. Det centrala innehållet realiseras 

inte enbart i praktiska moment. Lärarnas transformering har gjort det möjligt för det centrala 

innehållet att även realiseras i teoretiska moment, i exempelvis undervisningssal.  

 

En didaktisk svårighet för respondenterna är hur de ska realisera definitionen "utan krav på 

prestation" i undervisningen. Läroplansformuleringen kräver ändå någon form av prestation 

hos eleverna, men lärarna försöker minska dessa prestationsmoment i själva friluftsutövandet. 

Flera lärare använder sig därför av reflektionsuppgifter där eleverna får visa sina kunskaper 

efter genomförd friluftsaktivitet.  
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Skolans formulering i det centrala innehållet kring vinterfriluftsliv lyfter enbart "badvett och 

säkerhet vid vatten vintertid". Vad som mer ska undervisas kring vinterfriluftsliv finns inte 

konkretiserat i det centrala innehållet. Lärarna har gjort en egen tolkning av vinterfriluftsliv, 

och samtliga har gjort ett urval där skidåkning blir ett moment. Momentet realiseras under en 

friluftsdag. Utifrån Lindes (2012) läroplansteori har lärarna möjligt till en fri tolkning av det 

centrala innehållet. Lärarna har möjlighet att göra en egen transformering av vinterfriluftsliv 

och vilka moment som ska genomföras kring området.  

 

6.3 Lärarnas didaktiska förhållningssätt till friluftsundervisningen 
Området friluftsliv och utevistelse har inte alltid prioriterats, men är enligt denna 

undersökning på god väg att öka. Lärare 1 och Lärare 2 har tre till fyra tillfällen per termin där 

friluftsliv bedrivs. Lärare 3 och Lärare 5 har fyra till fem tillfällen då friluftsliv bedrivs, vilket 

är en liten ökning från tidigare nämda lärare. Den lärare som sticker ut mest är lärare 4 som 

har ca tio pass per termin. Lärare 4 kommenterar detta enligt följande: 

 
Jag har ca tio friluftspass per termin för att vi bara har ett av två lektionstillfällen bokade i 

idrottshall. Den lektion som inte är bokad i idrottshall öppnar således upp aktiviteter som 

sker utomhus exempelvis friluftsliv. (Lärare 4) 

 

Alla fem lärarnas upplägg och lektionsplanering ser givetvis olika ut, men alla arbetar efter 

någon form av progression där de stegvis ökar omfattning och svårighetsgrad kring friluftsliv 

för varje årskurs. Lärare 1 börjar i årskurs 7 med enklare moment där de bland annat får sätta 

upp stormkök och vistas i naturen. I årskurs 8 använder sedan eleverna sitt stormkök och lagar 

någon enklare måltid. Eleverna får också lära sig kring klädsel och vad som är viktigt att 

tänka på kring den. I årskurs 9 har de sedan en friluftsdag där de paddlar kanot, lagar mat och 

visar hur de klarar sig i naturen.  

 

Lärare 2 bedriver enklare former av friluftsliv och utevistelse i tidiga årskurser. Lektionerna 

innefattar då mest lekar i något närområde. I årskurs 7 behandlas begreppet allemansrätten 

både teoretiskt och praktiskt. Eleverna får en dag då de blir undervisade av årskurs 9 kring 

friluftsliv. I årskurs 8 åker eleverna till en närliggande skidort där de får prova vinterfriluftsliv 

som innefattar skidåkning, matlagning och göra upp eld. I årskurs 9 har eleverna en 
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övernattning där de ska paddla och slå läger för övernattning. De ska också under en av dessa 

dagar undervisa årskurs 7 angående friluftsliv.  

 

Lärare 3 startar friluftsliv med allemansrätten i årskurs 7 och eleverna får öva att sätta ihop 

och använda ett stormkök. De åker också på vinterfriluftsliv till en närliggande 

skidanläggning. I årskurs 8 paddlar de kanot och får lära sig badvett och säkerhet vid vatten. 

De får även testa att bygga vindskydd för att förbereda sig inför årskurs 9. I årskurs 9 cyklar 

dem till ett närliggande friluftsområde där de ska sova i vindskydd eller militärtält.  

 

Lärare 4 arbetar annorlunda än ovanstående lärare. Läraren undervisar kring liknande saker 

för alla tre årskurser, men ökar istället svårighetsgraden beroende på årskurs. Exempel på 

detta kan vara att eleverna i årskurs 7 får testa att sätta ihop ett stormkök och får sedan i 

årskurs 9 undervisa andra elever hur man använder ett stormkök. Lärare 4 säger: 

 
Vi har pratat om hur man bygger ett vindskydd i klassrummet och går sedan ut och 

genomför detta i praktiken. Efter det praktiska momentet så reflekterar vi om positiva och 

negativa upplevelser för att eleverna ska utveckla sig till kommande år. (Lärare 4) 

 

Lärare 5 har mer åldersintegrerad undervisning där friluftslivet oftast bedrivs under heldagar 

med alla årskurser på högstadiet. Klasserna åker då iväg på hajk i skogen där de bland annat 

får använda stormkök. Med årskurs 6 har läraren haft en längre vandring.  

 

Utöver de tillfällen som beskrivits ovan där friluftsliv genomförts har alla lärare även 

orientering där fokus snarare ligger på orienteringsmomentet än naturupplevelsen och det 

traditionella friluftslivet.  

 

Analys 

Utifrån Lindes (2012) teori rör ovanstående avsnitt främst transformeringar. Lärarna har gjort 

en tolkning kring hur många tillfällen som behövs för att eleverna ska uppnå kunskapskraven 

och att det centrala innehållet behandlas. Hur ofta friluftsliv ska bedrivas under ett läsår är 

inte fastställt i läroplanen. Antalet lektioner är olika på skolorna och beror bland annat på 

lärarnas urval. Denna tolkning har sett olika ut och majoriteten av respondenterna har tre till 

fyra tillfällen med friluftsliv per termin. Detta kan bland annat bero på lärarnas egna 
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erfarenheter och intresse för friluftsliv. Den respondent som har störst intresse för friluftsliv är 

också den som undervisar kring området mest frekvent. 

 

Skolverket (2011) är tydliga med att undervisningen ska ske genom progression. Detta är 

något respondenterna är medvetna om och realiserar i sin undervisning och planering. Antalet 

lektionstillfällen ökar ju äldre eleverna blir och momenten i undervisningen blir allt mer 

komplexa. 

 

En av respondenterna väljer också att åldersintegrera i sin friluftsundervisning.Läraren arbetar 

på detta sätt dels för att få en bättre sammanhållning på skolan och dels för att få ett större 

djup i sin undervisning. Läraren påpekar att problematiken med åldersintegrering är oftast inte 

realiseringen utan snarare planering, då dessa moment dels blir schemabrytande och dels 

innefattar elever från olika årskurser. Lärarna kan göra en väldigt fri transformering kring 

ämnesintegrering och progression, vilket också synd i respondenternas undervisning. 

 

6.4 Betydelsen av närområden för friluftsliv och utevistelse i skolan 
Förutsättningarna för att bedriva friluftsliv och utevistelse i Kalmar kommun är goda. Av de 

skolor som undersökts har samtliga ett eller flera närområden (inom 300m) som kan nyttjas 

till friluftsliv och utevistelse. Alla skolor har olika typer av närområden och kan exempelvis 

vara skog, vatten och enklare grönområden.  Det finns en stor tillgänglighet till grönområden 

och annan miljö som friluftsliv kan undervisas i. Lärarna behöver då ta hänsyn till 

allemansrätten när de planerar lektionerna och genomför aktiviteten. De undervisar alltså inte 

bara om begreppet allemansrätten, utan också genom allemansrätten.  

 

När friluftsliv ska bedrivas söker sig läraren istället till områden med skog och vatten.Lärare 3 

påpekar vikten av att eleverna själva ska kunna ta sig till och från platsen där undervisningen 

ska bedrivas. Transporten ska kunna ske antingen genom gång eller cykel. Detta är något som 

är signifikativt för alla lärare i undersökningen.  
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Lärare 1 har däremot nära till områden med skog och vatten, och bedriver därför friluftsliv 

och utevistelse i sin närmiljö. Lärare 1 säger: 

 
Vi har bra med närmiljö, vi har bland annat en stor skog i närheten där det tar ca. 10 

minuter att gå dit. Där finns det redan ett byggt vindskydd och vi kan också bygga egna 

vindskydd i det området. Alldeles intill skolgården så har vi en å som vi använder för 

naturpromenader och andra aktiviteter. (Lärare 1) 

 

Samtliga lärare i undersökningen använder inte skolgården i någon större omfattning till sin 

undervisning. De menar att det helt enkelt inte finns förutsättningar för att bedriva 

friluftsundervisning inom skolområdet. Lärare 2 använder dock skolans område i vissa fall 

och säger följande kring detta:  

 
Jag går inte så långt med de yngre årskurserna(låg-/mellanstadie). Vi har en bra 

skogsdunge inom skolgården som nyttjas till enklare friluftsliv och framförallt 

utevistelse. (Lärare 2) 

 

Lärare 5 nyttjar inte heller skolgården i någon större utsträckning till friluftsliv och 

utevistelse. Detta beror dels på att skolgården inte har rätt förutsättningar och dels för att 

närmsta skogsområde ligger inom 100 meter. Lärare 3 förklarar hur skolan främst nyttjar de 

närmsta grönområdena till utevistelse och olika rörelseaktiviteter. Lärare 3 säger följande: 

 
Vi bedriver undervisning på grönområden, men det är inte specifikt friluftsliv. Det är mer 

riktat mot rörelseaktiviteter så som bollspel och olika lekar. (Lärare 3) 

 

Lärare 4 har ett annorlunda upplägg kring sin undervisning. Skolan har dels ingen skolgård att 

nyttja och dels bara en av två lektioner i ämnet idrott och hälsa som är bokad i 

undervisningssal. Det tillfälle som inte är inbokat i sporthall används oftast till aktiviteter som 

bedrivs utomhus. Det kan variera mellan friluftsliv, olika rörelseaktiviteter och teorilektioner. 

Det finns alltså ingen fast knytpunkt för denna lektion och läraren nyttjar därför många olika 

platser för sin undervisning, inte minst inom friluftsliv.  
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Analys 

Samtliga skolor har närområden där friluftsliv och utevistelse kan bedrivas. Dock anser 

respondenterna att dessa närområden inte kan uppfylla alla kriterier för friluftslivet. Eftersom 

vissa moment exempelvis paddling kräver tillgång till vatten. Respondenterna bedriver därför 

även sin undervisning i områden som inte ligger i anslutning till skolan. Denna undervisning 

kräver någon form av transport för att eleverna ska ta sig till och från platsen. De vanligaste 

sätten för transport är antingen gång eller cykel. Utifrån Pigram och Jenkins (2006) 

tillgänglighetsteori blir begreppet mobility i detta fall en central aspekt, då möjligheterna att 

transportera sig till och från undervisningsplatsen blir avgörande för om momentet kan 

realiseras. 

 

När skolorna ska ha friluftsliv måste inte bara eleverna ta hänsyn till allemansrätten utan 

också lärarna. Lärarna behöver därmed ha koll på vilka områden som är tillåtet att passera och 

nyttja. Lektionen kan exempelvis vara på ett naturreservat där djurliv inte får störas eller på 

områden där eldning är förbjudet på grund av torka. Pigram och Jenkins (2006) begrepp 

access och accessibility blir därmed centrala aspekter i lärarnas planering och lektionens 

genomförande. Lärarnas förhållningssätt till begreppen mobility, access och accessibility är 

hela tiden påtaglig i nästan all undervisning i ämnet idrott och hälsa, men är framförallt av 

vikt i friluftsliv.  

 

6.5 Ämnesintegrering, ett samarbete för att utveckla undervisningen 

Ämnesintegrering blir allt mer vanligt i skolan och som uppmuntras av universitet, rektorer 

och i de flesta fall lärare. Undersökningen visar på blandade resultat kring ämnesintegrering 

där skola 1, 2 och 5 inte använder sig av arbetssättet. Alla dessa skolor nämner dock vikten av 

ämnesintegrering och planerar för att genomföra det i framtiden.  

Lärare 1 tar upp viktiga faktorer kring ämnesintegrering: 

 
Det finns för tillfället inget samarbete mellan idrott och hälsa och något annat ämne. Jag 

har dock velat genomföra någon form av ämnesintegrering, men det kräver också ett 

samarbete där båda parter för respektive ämne blir delaktiga. (Lärare 1) 

 

Lärare 3 och lärare 4 arbetar däremot mer omfattande med ämnesintegrering. Lärare 3 har ett 

samarbete med de naturorienterade ämnena och dess lärare. De åker bland annat iväg en 
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heldag med övernattning där lärare i ämnena idrott och hälsa samt NO finns representerade. 

Lärare 4 förespråkar ämnesintegrering vilket synliggörs i lärarens resonemang kring sin 

undervisning.  Lärare 4 kommenterar följande kring ämnesintegrering: 

 
Eftersom jag tycker det är kul med friluftsliv så vill jag inte vara ensam utan jag vill att 

fler lärare ska vara med. Jag kör bl.a. ihop med hem och konsumentkunskapsläraren då vi 

genomför någon form av utevistelse ihop med matlagning. Jag vill genom detta berika 

min egen undervisning, men också hjälpa de andra lärarna med att utveckla deras 

undervisning. Jag står oftast för de praktiska detaljerna när dessa aktiviteter ska 

genomförs och de andra lärarna kan rikta in sig mer på sitt ämne. De praktiska detaljerna 

kan exempelvis handla om att planera färdväg för eleverna. (Lärare 4) 

 

Fortsättningsvis diskuterar lärare 4 om vikten av ämnesintegrering. Läraren menar att 

ämnesintegrering ska vara en del av planering och undervisning och inte något som läggs på 

ytterligare. Lärare 4 menar att med en god planering och bra struktur ger det mer frihet under 

själva lektionsmomentet. Det kan exempelvis innebära att läraren kan fokusera mer på 

bedömning, feedback till eleverna och säkerhetsaspekter.  

Samtliga respondenter hade gärna sett att övriga kollegor hade kunnat ge en hjälpa till vid just 

friluftsliv även om det inte handlar om ämnesintegrering. Detta för att vissa moment är 

oerhört tidskrävande både i planering, men också i utförande. Detta kan leda till 

schemabrytande aktiviteter och det kräver därför ett samarbete mellan lärarna på skolan så att 

lektioner går ihop.  

 

Analys 

Skolan har ett ansvar att undervisningen bedrivs i någon form av ämnesintegrering. 

Skolverket (2011) formulerar följande kring ämnesintegrering:  

 
Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att 

uppfatta större kunskapsområden som en helhet (Skolverket, 2011. s. 19). 

 

Linde (2012) menar utifrån sin läroplansteori att transformeringen sker i lärarnas 

planering.Detta kräver oftast, enligt respondenterna, att båda lärarna från respektive ämne har 

ett bra samarbete. När två olika ämnen ska integreras och undervisas i gemensam form så 

krävs det att den övergripande transformeringsprocessen görs tillsammans mellan lärarna. 
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Detta kan kräva extra tid, men fungerar det kollegiala samarbetet på ett bra sätt är inte extra 

planeringstid nödvändig. Ämnesintegrering gynnar enligt respondenterna också själva 

undervisningsmomentet när transformering och planering ska realiseras. Det finns enligt 

respondenterna fler pedagoger att tillgå vid dessa integreringstillfällen och detta gynnar 

undervisningen.Det kollegiala samarbetet får en positiv verkan. De respondenter som 

ämnesintegrerar menar att de får större djup i undervisningen och att själva 

ämnesintegreringen blir ett slutligt moment i processen kring progression. De lärare som 

genom ämnesintegrering fördjupar sin progression påvisar sin kompetens att transformera 

läroplanen.  

 

6.6 Ekonomin styr undervisningen 
De friluftsaktiviteter som genomförs på skolorna i undersökningen är oftast kostnadsfria. Det 

finns dock de aktiviteter som kräver en viss budget både för skola, men också för elev. Fyra 

av fem skolor åker en gång per läsår till närliggande skidanläggning där de genomför 

vinterfriluftsliv. Att åka skidor på en anläggning är givetvis inte kostnadsfri utan kräver en 

viss summa av skolbudgeten. En annan aktivitet som genomförs av samtliga skolor i 

undersökningen är kanotpaddling. Kanoter är inget som skolorna vanligtvis köper in utan 

lånar istället av diverse föreningar eller universitet. Att låna eller snarare hyra kanoter kostar 

också pengar vilket skolan bekosta. Det finns givetvis de skolor som har samarbete med 

någon förening och då blir aktiviteten istället kostnadsfri. Ovanstående aktiviteter har en viss 

kostnad och det är inte alltid bara själva aktiviteten som kräver utgifter. Många gånger måste 

skolorna transportera sig till och från aktiviteten och då oftast med buss. Lärare 4 ger en 

kommentar kring transporten: 

 
En annan sak kan vara transport med buss till och från olika platser. Det är något som är 

problematiskt. Det är ju en extra kostnad och då är det inte själva skidåkningen som 

kostar pengar utan snarare transporten dit. Det kan vara oerhört dyrt och då måste 

budgeten kring ämnet ses över av mig som lärare. Eftersom jag också bara har en lektion i 

undervisningssal och den andra lektionen någon annanstans kan jag bespara pengar för att 

kunna göra lite mer kostnadskrävande aktiviteter. (Lärare 4) 

 

Majoriteten av aktiviteterna som genomförs kring friluftsliv är i områden med gångavstånd. 

Trots detta krävs ibland transportmedel som exempelvis cykel. Det är inte heller bara 

transporten som kräver cykel utan i vissa fall även själva aktiviteten. Cykel är oftast inget som 
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skolan står för utan detta får eleverna själva köpa eller låna. Detsamma gäller även klädsel 

som krävs för respektive aktivitet. Lärare 4 har följande åsikter om aktiviteternas kostnad: 

 
Vi har inget friluftsliv som kräver något speciellt material hemifrån, förutom kläder. Det 

är inte heller självklart att alla har exempelvis regnkläder. Skulle det vara en regnig dag 

får jag lösa det på något annat vis. Det kan innebära att eleven får låna regnkläder av mig 

eller någon annan elev. I värsta fall kan man ju klippa ut en regnponcho av en svart 

sopsäck. (Lärare 4) 

 

Något som samtliga respondenter har lyft är ett önskemål kring en lånebank som kommunen 

står för och som skolorna har tillgång till. Denna lånebank kan innebära ett förråd med 

material som kan vara till nytta för friluftsliv och utevistelse. Detta är något som kommunen 

inte har prioriterat hittills och finns därför inte. Lärare 1 menar att mycket av det material som 

används under friluftsliv bara används ett fåtal gånger varje år och kan därför delas med andra 

skolor utan några större negativa konsekvenser.  

 

Analys 

Lärarna lyfter i ovanstående resultatkapitel om transport till och från platsen där friluftsliv och 

utevistelse bedrivs. Undervisningen bedrivs oftast i närområde dit eleverna kan transportera 

sig till fots eller med cykel. Det finns däremot undantag då skolorna exempelvis åker buss till 

närmsta skidanläggning eller naturreservat. Pigram och Jenkins (2006) begrepp mobility blir 

här påtagligt ur ett ekonomiskt perspektiv då transporten till och från undervisningsarenan 

ibland kräver exempelvis cykel som eleverna själva får tillgodose sig med.  

Ur Skolverkets (2014) perspektiv finns det tydliga formuleringar att skolan ska vara 

kostnadsfri för eleverna. Den kostnadsfria skolan har utifrån respondenternas svar inte alltid 

realiserats, då cykel frekvent har varit nödvändig för transport till och från 

undervisningsplatsen. En del friluftsaktiviteter kräver även annan utrustning och kan därför 

bli svåra att genomföra då alla elever inte har möjlighet att förse sig med denna klädsel. 

Respondenterna menar att en lånebank hade gjort det enklare att realisera flertalet moment 

kring friluftsliv och utevistelse. Utifrån respondenternas transformering av läroplanen krävs 

material som skolan inte alltid själv kan ha. Utifrån en läroplansteoretisk process ska läraren 

tolka läroplanen och sedan realisera det genom undervisningen. Har läraren då inte tillgång 
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till material som krävs för att genomföra undervisningen så kan inte den läroplansteoretiska 

processen genomföras(Linde, 2012). 
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7. Diskussion 
7.1 Lärarnas intresse styr ämnesinnehållet för friluftsliv 

Lundvall och Meckbach (2004) förklarar att de flesta av lärarna i idrott och hälsa har en 

idrottslig bakgrund. De menar också att de som undervisar i idrott och hälsa är väl bekanta 

med idrottskulturen, med idrottsutövandet och idrottens organisation (Lundvall och 

Meckbach, 2004). I denna studie har samtliga lärare i idrott och hälsa en idrottslig bakgrund 

och även ett nuvarande intresse för friluftsliv. Deras nuvarande intresse för friluftsliv är 

däremot inte lika omfattande beroende på lärare. En av respondenterna har ett betydligt större 

egenintresse i friluftsliv än resterande lärare. Detta är något som också återspeglar sig i 

undervisningen då läraren bedriver mer friluftsliv än de övriga lärarna. På så vis kan också 

denna lärare realisera det centrala innehållet i bredare omfattning då den har fler lektioner än 

de övriga respondenterna inom området friluftsliv och utevistelse.  

Något som visade sig i resultatet var hur respondenterna försökte väcka ett intresse hos sina 

elever kring friluftsliv och utevistelse genom äventyrsidrotter som skidåkning och paddling. 

Detta kan stärkas av Bäckströms (2011) studie som menar att friluftslivet är under en ständig 

utveckling vilket inte minst visar sig i det ökade intresset för äventyrsidrott. Det traditionella 

friluftslivet där utövandet exempelvis sker i en skog i form av vandring är inte lika spännande 

som att ta sig ner för en brant skidbacke. Backman (2011) styrker detta och menar att eleverna 

idag inte blir lika stimulerade av det traditionella friluftslivet utan kräver något som 

framkallar mer adrenalin och spänning. Eleverna uppskattar också att få arbeta praktiskt och 

engagera hela kroppen exempelvis genom skidåkning eller paddling.  

 

7.2 Progression och ämnesintegrering - en viktig del i undervisningen 

Fyra av fem lärare lyfter att de har mer friluftsliv desto högre upp i årskurserna, även 

ämnesinnehållet fördjupas. Skolverket (2011) menar att det centrala innehållet är uppbyggt att 

det visar på en progression. Denna progression innebär inte att mängden friluftsliv ska öka 

högre upp i årskurserna utan kan vara densamma oberoende vilken årskurs. Lärarna förhåller 

sig korrekt till det centrala innehållet friluftsliv och utevistelse på så vis att de bygger sin 

undervisning på progression genom ämnesfördjupning. Noterbart är att bara en av fem lärare 

har i stort sett samma lektionstid för friluftsliv oberoende årskurs.  
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En princip för progressionen från årskurs 1 till årskurs 9 är att i friluftsliv och utevistelse 

bedrivs undervisningen i de lägre åldrarna från det elevnära och konkreta, för att i de senare 

åldrarna få ett bredare och mer samhällsorienterat förhållningsätt. Vissa innehållspunkter i det 

centrala innehållet återkommer också i olika årskurser, men med olika omfattning. Det finns 

en tydlig tanke med att vissa innehållspunkter återkommer i olika årskurser med olika 

omfattning och teoretisk konstruktion. Det finns en stegrande svårighetsgrad, vilket gör att det 

centrala innehållet blir mer komplext ju äldre eleverna blir (Skolverket, 2011). Denna princip 

för progression är något som också bekräftas av Backman (2011). Backman menar att 

svårighetsgraden ökar mellan årskurs 6-9. I årskurs 6 ligger fokus mestadels på genomförande 

medan det i årskurs 9 krävs en mer fördjupad kunskap hos eleverna genom att kunna planera 

en aktivitet i olika miljöer.  

 

Nilsson m.fl. (2007) belyser vikten av att följa en långsiktig gemensam progression för att 

utveckla friluftslivet på skolan. De menar att lärare måste nyttja eventuella möjligheter för 

ämnesintegrering som kan leda till att arbetslag förlägger exempelvis heldagar utomhus. 

Endast två av fem respondenter i denna studie har ämnesintegrerade heldagar med friluftsliv 

där eleverna får kunskap i flera olika ämnen. Detta är intressant då Backman (2004) menar att 

friluftsliv är ett av undervisningsmomenten som andra ämnen enklast kan integrera med. De 

tre övriga respondenter påpekar den höga arbetsbelastningen som tillkommer vid kollegial 

planering av friluftsdagar. De menar att planeringstiden inte räcker till. Backman (2004) anser 

dock att det kan finnas en stor vinning i ett gemensamt planeringsutförande då detta vidgar 

lärarnas vyer och inblick för övriga ämnen. Det finns också ett värde med friluftsdagar då 

man möter eleverna under andra omständigheter än de vanliga. Ämnesintegrering är något 

som kan ge undervisningen en extra dimension och är ett bra medel för progression. Genom 

ämnesintegrering så utvecklar eleverna sin kunskap inom flera olika ämnen och kunskapen 

blir på så vis fördjupad vilket är en faktor för progression och eleverna får också en bättre 

helhetsbild över hur ämnena kan integrera med varandra.  

 

Ett annat värde som respondenterna lyfter är hur friluftsliv och utevistelse kan bidra till att 

eleverna lär sig att samarbeta och att få kännedom om sin egna kropp. Det sistnämnda kan 

bland annat innebära hur kroppen påverkas när man är hungrig, trött eller blöt. Backman 

(2011) påpekar att friluftsliv innehar vissa specifika värden och meningserbjudande. 

Friluftsliv kan bland annat erbjuda samarbete, rörelseglädje, sinnlighet och integrering av 

olika kunskapsområden. 
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7.3 Tiden räcker inte alltid till 

Samtliga lärare förklarar att tiden är bristfällig för en god undervisning i friluftsliv och 

utevistelse. Som nämnt i tidigare kapitel behövs det tid för att lärarna ska kunna planera, men 

också för att själva utförandet ska bli bra. Bentsen m.fl. (2009) menar att det enkla friluftslivet 

behöver god tid till eftertankar, reflektioner och diskussioner kring upplevelser. Friluftslivet 

skapar i sin tur möjlighet till lugn och ro vid exempelvis den långa vandringen eller 

paddlingen. Det gäller dock att läraren avlägger tid i genomförandet till att eleverna får 

möjlighet till upplevelse (Bentsen, m.fl. 2009). 

 

Det traditionella friluftslivet kräver inte särskilt mycket tid, det tar däremot tid att transportera 

sig till och från den plats där det traditionella friluftslivet ska utföras. Samtliga lärare har två 

lektioner i idrott och hälsa per vecka och varje lektion är cirka en timme långa, detta 

begränsar lektionernas möjlighet till att bedriva det traditionella friluftslivet. Detta kan vara 

en anledning till att lärarna istället planerar heldagar med friluftsliv och utevistelse. 

 

Nilsson (2007) förklarar att det kan uppfattas som en paradox att lärare i idrott och hälsa ska 

uppnå kunskapskraven i sin undervisning när idrottsämnet i skolan är begränsat. Nilsson 

menar att tidstilldelningen bör öka för att kraven ska uppnås och ge eleverna ett bestående 

intresse, kunskap och kompetens inom idrott och hälsa. Samtidigt som man bör försöka finna 

olika medel att bättre hantera tidsbristen (Nilsson, 2007). Respondenterna i denna studie är 

väl medvetna om att undervisning kring friluftsliv är tidskrävande. Respondenterna menar att 

kontakten med övriga lärare på skolan är relevant, eftersom friluftsliv kan bidra till att det blir 

schemabrytande lektioner. Det kräver däremot att det kollegiala samarbetet på skolan är bra.  

 

7.4 Lärarnas användning av närområdet 

Ericsson m.fl. (2009) menar att det är viktigt för den fysiska och psykiska hälsan att ha 

tillgång till natur och grönskan för ett bra välbefinnande. Friluftslivet i skolan kan därför bli 

en faktor för elevernas välmående. Fyra av fem respondenterna i undersökningen hade ca 3-4 

tillfällen per termin som innefattade friluftsliv. Dessa tillfällen räcker enligt respondenterna 

för att eleverna ska kunna uppnå kunskapskraven, men leder nödvändigt inte till ett livslångt 

intresse. Det finns idag inga rekommendationer eller riktlinjer för hur mycket friluftsliv som 

ska bedrivas i skolan. Förutsättningarna för att eleverna ska finna välmående genom 

naturupplevelse och väcka ett intresse för friluftsliv är troligtvis större hos lärare 4. 
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Respondenten bedriver cirka 10 lektioner per termin i naturmiljö, mer än dubbelt så mycket 

än de övriga lärarna.  

Samtliga skolor har liknande förutsättningar för att bedriva friluftsliv och utevistelse i 

närmiljö. Lärarna i undersökningen särskiljer på grönområden och skogsområden i närmiljön. 

Grönområdena används främst till rörelseaktiviteter, medan skogsområdena används för 

friluftsliv. Enligt Nilsson (2007) är närmiljön viktig för att kunna bedriva det kortvariga 

friluftslivet, dock är inte det kortvariga friluftslivet (0,5 - 3 timmar) något som alltid 

prioriteras av alla respondenter i studien. Respondenterna vill gärna söka sig längre bort till 

större skogs- och havsområden för bedriva medellångt friluftsliv (3 - 24 timmar). Sandell 

(2011) menar att en anledning till detta kan vara att man uppfattar natur och utevistelse som 

något som bedrivs i skog, fjäll, sjöar och hav. Däremot uppfattar man inte badstränder, parker, 

trädgårdar och elljusspår som arena för friluftsliv. De grönområden som finns i närheten av 

skolorna används främst till utevistelse där framförallt bollspel och lekar är i fokus. 

Friluftslivet prioriteras inte i denna miljö vilket kan hänga samman med Sandells (2011) 

redovisning om var människor anser att friluftsliv ska bedrivas. Det kan även bero på att 

grönområden är en bra arena för realisering av det centrala innehållet “komplexa rörelser i 

lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus” (Skolverket, 2011, s. 53) och prioriteras därför 

istället för friluftsliv i dessa områden.  

 

Respondenterna vill gärna att friluftsliv bedrivs för eleverna okända miljöer. Dels sätts 

elevernas kunskaper på prov i större omfattning, och dels blir förutsättningarna lika för 

samtliga elever. Lärarna förhåller sig på så vis till läroplanens mål kring likvärdig bedömning 

(Skolverket, 2011). Ur ett tillgänglighetsperspektiv är förutsättningarna goda för lärarna i 

studien att bedriva friluftsliv i sin närmiljö. Trots detta väljer man ofta att bedriva det på 

områden längre bort från skolan. Det kan bland annat bero på natur, kännedom om området, 

storlek på område m.m.  

 

7.5 Skolan och elevernas ekonomiska förutsättningar 

Det finns två ekonomiska aspekter som belyses i relation till undersökningen. Dels skolans 

ekonomiska förutsättningar och dels elevernas rätt till en kostnadsfri skolgång. Skolverket 

(2014) tydliggör att skolan ska sträva efter att vara kostnadsfri, men det får finnas enstaka 

inslag av obetydliga kostnader för eleverna, exempelvis färdbiljett eller entréavgift till 

museum. Respondenterna i studien har alltid den ekonomiska aspekten i åtanke vid planering 
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av aktivitet. Det ska inte finnas några ekonomiska kostnader för eleverna vilket 

respondenterna försöker ta hänsyn till. Det kan dock finnas undantag då exempelvis cykel 

krävs för transport till och från undervisningsarena. Cykel används också som verktyg i själva 

undervisningen. I dessa fall så krävs det en god framförhållning av lärare så att de elever som 

inte har tillgång till cykel har möjlighet att tillgodose sig detta transportmedel till 

undervisningsmomentet. Skolverket (2011) menar att eleverna ska utveckla sin förmåga att 

vistas i naturen under olika årstider. Eftersom väderförhållandena ser olika ut beroende på 

årstid så krävs det olika typer av klädsel för olika aktiviteter. Det kan bli en omfattande 

materialkostnad för eleverna och detta är något som lärare har svårt att påverka, då lärarna 

måste förhålla sig till läroplanen och ämnets syfte.   

 

Ämnet idrott och hälsa måste förhålla sig till vissa ekonomiska ramar som styrs av skolans 

budget. Ämnets innehåll påverkas därför av skolans ekonomiska prioriteringar. 

Respondenterna menar att transporten är den kostnad som är mest påtaglig i idrott och hälsa, 

och försöker därför undvika dyra transporter. Det kan handla om transport till och från en 

skidanläggning eller en simhall. En annan ekonomisk ram som lärare i idrott och hälsa måste 

förhålla sig till är kostnaden för utrustningen i friluftsliv, detta är något som respondenterna 

lyfter. Material till friluftsliv är oftast väldigt dyrt och används inte lika frekvent som 

exempelvis en fotboll eller innebandyboll. Respondenterna hade därför gärna sett att det 

funnits en gemensam materialbank för friluftsliv inom kommunen. Detta hade underlättat 

både för undervisningen, men också för den ansträngda skolbudgeten. För att genomföra 

friluftsliv krävs det viss form av utrustning, Thedin Jakobsson (2007) menar att det är viktigt 

att ha tillgång till rätt utrustning och rätt form av redskap för att kunna delta och bedriva 

undervisningen. Eleverna förväntas ha rätt utrustning för att bedriva friluftsliv.  

 

Ur ett teoretiskt perspektiv kan den ekonomiska aspekten kopplas samman med båda teorierna 

i studien. Flertalet av lektionerna kring friluftsliv kräver cykel för transport vilket kan ses ur 

ett tillgänglighetsperspektiv. Arenan där lektionen ska bedrivas ligger inte i anslutning till 

skolan och cykel blir nödvändig för att kunna transportera sig fram och tillbaka inom rimlig 

tid. Ur en läroplansteoretisk synvinkel innebär detta att eleverna ska ha en cykel, vilket 

motsäger skolans bestämmelser om en kostnadsfri skolgång. Det blir en känslig tolkning av 

lärarna kring den kostnadsfria skolgången och hur det realiseras i undervisningen. 
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7.6 Metoddiskussion 
Efter avslutad studie kan flera reflektioner göras kring den valda metoden, som både visar på 

styrkor och svagheter med studien. Den kvalitativa undersökningen har givit en djupare 

förståelse för hur lärare arbetar med det centrala innehållet friluftsliv och utevistelse. Det 

centrala innehållet friluftsliv och utevistelse i LGR11 är omfattande och innehåller flera olika 

moment som för ämneslärare är tolkningsbara på hur det praktiskt kan genomföras. För att 

kunna synliggöra lärarnas förhållningssätt till det centrala innehållet så ansågs kvalitativa 

intervjuer vara mest lämplig som metod. Gratton och Jones (2009) bekräftar också att den 

kvalitativa intervjustudien gör det enklare att förstå lärarnas förhållningssätt, då den valda 

metoden öppnar upp för lärarnas erfarenhet och tankar.   

 

Bryman (2011) menar att den kvalitativa metoden kan påverkas av subjektivitet, mellan 

forskare och respondenter. Under denna studie har intervjuerna omedvetet påverkats av 

personlig kemi, mellan respondenterna och intervjuare. I de intervjuer där den personliga 

kemin har varit god, har det utvecklats djupare svar från respondenterna. Intervjuare har på ett 

enklare sätt även kunnat ställa följdfrågor. Där den personliga kemin har varit mindre bra har 

svaren från respondenterna inte varit lika djupgående och följdfrågor från intervjuare har inte 

kunnat ställas på ett lika naturligt sätt. De mer djupgående diskussionerna har innehållit svar 

kring ämnesintegrering och progression i undervisningen. Dessa två begrepp har inte 

diskuterats i samma omfattning där samtalen varit mindre djupgående. 

 

Efter avslutad undersökning och sammanställning av resultat uppkom ytterligare frågor som 

hade varit lämpliga i intervjuguiden. Ämnesintegrering och progression är områden som 

diskuterades av samtliga lärare trots dess frånvaro i intervjuguiden. Intervjuguiden innehöll 

flertalet breda och öppna frågor, vilket möjliggjorde synliggörandet av lärarnas tankar kring 

ämnesintegrering och progression inom friluftsliv och utevistelse. De semistrukturerade 

intervjuerna var en bidragande orsak till dessa öppna diskussioner.  

 

Även urvalet kan ses som subjektivt, då det redan fanns viss kännedom kring respondenterna 

och skolans närmiljö. Som förväntat gav det subjektiva urvalet värdefulla data då flera 

respondenter gav djupa och relevanta svar. Det subjektiva urvalet gjorde det möjligt att även 

undersöka skolor med olika typer av närmiljö.  
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7.7 Vidare  forskning 
Frågeställningarna som ligger till grund för denna studie är nu besvarade men under studiens 

gång har det uppkommit nya kunskapsluckor som kan vara relevant att fylla igen genom 

framtida studier. Genom ett kvantitativt och bredare förhållningssätt hade det varit intressant 

att studera elevernas uppfattning av friluftsliv och utevistelse. Vad är det som kan väcka deras 

intresse kring området? Vilken utrustning förväntas eleverna ha?  

Då studien har haft ett kvalitativt förhållningssätt med intervjuer har den geografiska aspekten 

varit begränsad, studien har enbart genomförts i en kommun. Med mer tid och mer resurser 

hade den geografiska aspekten kunnat vara betydligt bredare och jämförelser kunde ha gjorts 

mellan olika kommuner. Skillnader mellan skolor i norra och södra delarna av Sverige hade 

till exempel kunnat studerats. 

Vi har genom studien också belyst hur friluftsorganisationer vuxit fram genom åren. Det hade 

därför varit av intresse att se hur lärare och skolor samarbetar med dessa organisationer för att 

bedriva friluftsliv och utevistelse.  
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8. Slutsats 
En slutsats som kan dras efter genomförd studie är att samtliga lärare har liknande 

ämnesinnehåll. De moment som utgör grunden till friluftsundervisningen är orientering, 

livräddning vid vatten, kortvarigt friluftsliv (vindskydd och stormkök), medellångt friluftsliv 

(övernattning, paddling och vandring) och skidåkning. Samtliga lärare arbetar också utifrån 

progressionstanken och detta genomsyrar hela deras verksamhet. Progressionen i 

undervisningen bygger på ett fördjupat ämnesinnehåll ju högre upp i årskurserna som lärarna 

undervisar. Det är inte bara ämnesinnehållet som fördjupas, utan fyra av fem lärare ökar också 

mängden friluftsliv i sin progression. Samtliga lärare eftersträvar också ämnesintegrering för 

att ge eleverna en helhetssyn på skolans olika ämnen och en fördjupad kunskap. Det är dock 

bara två av fem lärare som realiserar ämnesintegrering på sin skola. De lärare som arbetar 

ämnesintegrerat menar att de får en extra dimension i sin progressionsprocess genom den 

ämnesövergripande undervisningen. 

 

Alla skolor har tillgång till närområde där kortvarigt friluftsliv kan bedrivas. Närområdets 

miljöer ser olika ut och kan variera mellan skog, hav och grönområde. De grönområden som 

finns i skolans närområde används mestadels till rörelseaktiviteter. När medellångt friluftsliv 

ska genomföras väljer respondenterna att inte göra detta i skolans närmiljö. Lärarna väljer 

istället att bedriva dessa moment i, för eleverna, relativt okänd miljö. Fyra av fem 

respondenter i denna studie anser att tiden är en avgörande faktor till att friluftsliv inte bedrivs 

i samma omfattning som andra moment. Det tar mer tid att planera, men också att genomföra 

aktiviteterna. Tiden blir därför en avgörande faktor till var lektionen genomförs.  

 

Slutligen är lärarnas syfte med lektionen avgörande för var och hur lektionen realiseras. Om 

syftet med lektionen är att eleverna ska införskaffa kunskap för hur vindskydd byggs, är oftast 

närmiljön tillräcklig som arena för undervisningen. Är syftet däremot att eleverna praktiskt 

ska lära sig hur man manövrerar en kanot krävs andra förhållanden där transport till och från 

undervisningsplatsen kan krävas för att lektionen ska kunna genomföras. Utifrån 

läroplansteorin och tillgänglighetsteorin måste läraren göra en transformering utifrån rådande 

läroplan. När transformeringen sedan ska realiseras så måste läraren även ta hänsyn till 

tillgänglighetsteorin, det vill säga vilka möjligheter finns det att transportera sig till och från 

undervisningsplatsen, vilka regler gäller inom arenan och slutligen hur beteendet ska vara 

inom detta område. Lärarnas förhållningssätt till friluftsliv blir således av stor vikt för att 

eleverna ska finna ett livslångt intresse för friluftsliv och utevistelse.  
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10. Bilaga 1 

10.1 Intervjuguide 

Övergripande frågor 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

Hur länge har du varit på denna skolan? 

 

Vad har du för erfarenheter av friluftsliv som privatperson? 

 

Centralt innehåll 

Vad är friluftsliv och utevistelse för dig som lärare? 

 

Hur förhåller du dig till det centrala innehållet friluftsliv och utevistelse? (lektionsplanering, 

årsplanering) 

 

Förhåller ni er till det centrala innehållet med hjälp av friluftsdagar? Varför eller varför inte? 

 

Vad finns det för fördelar och nackdelar med friluftsliv och utevistelse ur ett lärar- och 

elevperspektiv? 

 

Friluftslivs och närområde 

I vilka typer av utemiljöer bedriver du din friluftsliv och utevistelse-undervisning i?  

 

Hur långt är det till närmsta miljö där din friluftsundervisning mestadels bedrivs?  

 

Undervisar du mycket i närmiljöer exempelvis närliggande grönområde? 
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