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Abstrakt  

Syftet med detta arbete var att studera relationen mellan ämnesområdet friluftsliv och 

betygssättning. Arbetet har utgått från två frågeställningar: Vilka arbetsformer har lärarna i 

friluftslivsundervisningen och hur resonerar lärare kring betygsättning av 

friluftslivsundervisningen. Både i det svenska samhället och i den svenska skolan finns det en 

lång tradition av friluftsliv. Tidigare forskning visar att ämnesområdet friluftsliv är 

problematiskt att genomföra i skolsammanhang samt att ämnet präglas av en aktivitetsdiskurs 

där fokus inte ligger på lärande utan på prestation. Intervjuer genomfördes med sex lärare i 

grundskolans senare år från fyra olika kommuner. För analysen har Bernsteins tre begrepp 

klassificering, inramning och koder använts. Resultatet visade att friluftsliv i ämnet idrott och 

hälsa har en låg klassificering. Det innebär att lärarens tolkning av begreppet friluftsliv får en 

stor betydelse för arbetssätt och betygsättning. Trots en bred tolkningsmöjlighet väljer de 

intervjuade lärarna samma innehåll. Resultatet visar även på en komplexitet i 

betygssättningen av friluftsliv. Lärarna har svårt att skilja mellan kompetenskoden som råder i 

ämnets syfte och prestationskoden i idrottsdiskursen samt kunskapskraven. Utifrån dessa 

svårigheter blir slutsatserna att lärarna behöver konkretisera betygskraven innan aktiviteter 

genomförs. Detta medför även att lärarna behöver ta ställning till vilken kod som bör råda 

inför varje lektion.  

  

Nyckelord; Betyg, Bedömning, Friluftsliv, Grundskola, Idrott och hälsa, Läroplansteori, 

Bernstein 

 



 
 

Förord 
Vi vill börja med att tacka alla lärare i idrott- och hälsa som valde att delta och gjorde det 

möjligt att genomföra studien. Vidare vill vi tacka vår handledare Kalle Jonasson som har 

väglett oss genom uppsattsprocessen. Ett sista tack vill vi rikta till Christina Turesson som har 

korrekturläst texten.  

Tack så mycket för all hjälp. 
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1. Inledning 
Hur vet man att någon är bra i friluftsliv? Eftersom friluftsliv är en kulturell praktik som går 

bortom prestation blir det problematiskt att bedöma. Backman (2008b) menar att detta 

innehåll, när det förekommer inom ramen för skolämnet idrott och hälsa, snarare kopplas mot 

rekreativa värden. Lundvall (2011) nämner att lärarstudenter inom idrott och hälsa ofta har 

dåliga förkunskaper inom ämnesområdet friluftsliv. Omkring 70% av de individer som börjar 

på lärarutbildningen med ämnet idrott och hälsa uppger sig ha begränsade kunskaper inom 

friluftsliv. Trots de ringa förkunskaperna hos studenterna menar författaren att ämnesområdet 

friluftsliv är ett av de ämnesområden som berör lärarstudenter mest inom utbildningen. 

Studenterna lyfter fram gemenskap och personlighetsutveckling som de två mest utvecklade 

faktorerna inom friluftslivet. Att lärarstudenterna lyfter fram gemenskap och 

personlighetsutveckling som de två mest kunskapsutvecklande faktorerna inom friluftsliv 

trots dåliga förkunskaper är en intressant aspekt i förhållande till ämnet idrott och hälsas 

kursplaner. Aspekterna som lärarstudenterna lyfter fram som utvecklande går att koppla till 

Skolverkets (2011) läroplan. Läroplanen i sin tur behandlar en kompetenskod menar 

Svennberg (2017), det vill säga att fokus är på lärande.  

 

Enligt nuvarande kunskapskrav krävs det att “eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter 

med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler “(Skolverket 2011, s. 51) för 

att uppnå betyget E. Detta medför att betygsättningen inom grundskolan ska fokusera på 

kunskaper inom friluftslivet och inte någon form av gemenskap eller personlighetsutveckling. 

Kursplanen kopplas i sin tur till en prestationskod av Svennberg (2017) vilket innebär att 

fokus ligger på att se skillnader mellan individer. Utifrån ovanstående resonemang blir det en 

komplex situation för läraren då läroplanens och kunskapskravens koder motsätter sig 

varandra.  

 

För att komplicera situationen ytterligare definierar Näringsdepartementet (1999) friluftsliv 

som krav- och prestationslöst. Utifrån denna definition blir relationen mellan ämnesinnehållet 

friluftsliv och betygssystemet än mer komplicerat. Denna komplikation väckte intresset för 

oss under utbildningen och ledde till att vilja skapa en förståelse för friluftsliv inom skolan. 

Avsikten med studien blir således att undersöka hur lärare resonerar kring betygssättning i 

arbetsområdet friluftsliv. Men även att ta reda på hur lärare arbetar och motiveras sin 

undervisning i friluftsliv.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att skapa en fördjupad förståelse för relationen mellan 

ämnesområdet friluftsliv och betygssättning inom idrott och hälsa i grundskolan senare år. 

Vidare är syftet att ta reda på vilka arbetsformer lärarna tillämpar och varför de väljer just 

dessa arbetsformer.  

• Vilka arbetsformer har lärare i ämnesområdet friluftsliv och hur motiveras deras 

val? 

• Hur resonerar lärare kring betygsättning av ämnesområdet friluftsliv i de senare 

åren i grundskolan?  
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3. Bakgrund 
I denna del av arbetet presenteras en diskussion av begreppet friluftsliv, en historisk återblick 

av friluftsliv i Sverige och skolan. Det beskrivs även de gällande styrdokumenten i idrott och 

hälsa med fokus på ämnesområdet friluftsliv. Avslutningsvis berörs relevanta definitioner för 

detta arbete.  

 

3.1 Definitioner 
Friluftsliv är ett begrepp som endast finns i Skandinavien, begreppet har fått olika definitioner 

då begreppet består av olika värden. Begreppet saknar även en engelsk översättning vilket 

stärker förklaringen till att ordet friluftsliv endast existerar i Skandinavien. Andra begrepp 

som används i andra länder för att förstå ordet friluftsliv är outdoor-, adventure-, 

environmental- och experimental education. Begreppet har en lång tradition och första 

förekomsten av ordet var i slutet på 1800-talet. Norge har varit ledande i forskningen kring 

friluftsliv och även varit först med att definiera begreppet. I svenska sammanhang så är en 

definition av begreppet att:  

 

Friluftsliv är en övergripande benämning för aktivitet ute i naturen, i 

skog och mark, på sjön och i fjällen. Det kan innefatta till exempel 

vandringar, lägerliv, ex-kursioner, lekar och skidturer. (Al-Abdi 1984, 

s. 22) 

 

En annan förklaring till vad friluftsliv handlar om: 

 

Ett enkelt liv på färd ute i naturen, där färden är förutsättningen för 

upptäckter och intellektuell stimulans i en naturlig miljö. Därför bör 

vistelsen vara naturnära och så ursprunglig som möjligt, annars missar 

man upplevelsen. (Fält 2001, s. 26) 

 

Det otydliga begreppet har varit ett viktigt ord för många organisationer i Sverige att kunna 

definiera, men en relativt enkel förklaring på ordet och som används i detta arbete har 

Näringsdepartementet (1999) fått fram i: 
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Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller 

tävling” (Näringsdepartementet, 1999:9) 

3.2 Historiskt perspektiv på friluftsliv 
Backman (2010) förklarar att friluftsliv som begrepp växte fram redan på slutet av 1700-talet, 

när “den första gröna vågen” tog fart. Det var flera forskare här som visade ökat intresse för 

naturen, varav en var Carl von Linné. De försökte förändra bilden av naturen som fram till 

dess hade ansetts vara något skrämmande. Intresset för naturen från den skandinaviska 

befolkningen fokuserade runt upplevelsen av rekreation för kropp och själ. Under denna tid 

var de främsta friluftslivsaktiviteterna som började ta plats att vistas i parker och badhus. 

Även vandringskulturen, som är stark i Sverige än idag, började etablera sig under denna 

tidsperiod. Friluftsliv lockade till största del de utbildade stadsborna, bland vilka det 

betraktades som ett sätt att förstå det vanliga folket, folkkulturen och närheten till naturen. 

Intresset för naturen avstannade runt mitten av 1800-talet då byggnader för fysisk aktivitet 

upprättades, vilket gjorde att friluftslivskulturen i Skandinavien undanskymdes (Backman 

2010).  

 

“Den andra gröna vågen” kom i början av 1900-talet då intresset för naturen väcktes på nytt 

som en motreaktion till den tilltagande urbaniseringen och industrialiseringen. Den orörda 

naturen ansågs som en exotisk tillflykt från industrierna och det var i stora drag hos 

medelklassen som intresset för detta ökade (Backman 2010). Under denna tid bildades flera 

föreningar i Sverige som arbetade för att marknadsföra friluftsliv, med svenska 

turistföreningen (STF) och Friluftsfrämjandet som främsta exempel. De mest populära 

aktiviteterna under denna period var skidåkning, orientering och skridskor (Sandell & Sörlin 

2008). 

 

“Den tredje gröna vågen”, som ägde rum runt 1900-talets mitt, innefattade, enligt Backman 

(2010), ett ökat intresse för natur- och miljöfrågor. Dessa frågor är av relevans än idag och en 

kvarvarande problematik är hur samhället ska förändras för att den bästa möjliga välfärden i 

relation till ett miljöperspektiv ska uppnås. Debatten som förekom i början av ”den tredje 

gröna vågen" lyfte begreppet friluftsliv, som i sin tur fick fler individer att intressera sig för 

området. Friluftslivet fick här även nya former, exempelvis i en mer äventyrlig anda och 

andra trendinriktade varianter. Begreppet friluftsliv har idag blivit, med hjälp av den senaste 
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gröna vågen, ett bredare begrepp som tar in fler former och aktiviteter (Backman 2010). Den 

historiska översikten visar att friluftsliv har en lång tradition i Sverige och denna tradition och 

kultur avspeglas även i skolsammanmanhang och skolämnet idrott och hälsa som är i fokus i 

denna studie.    

3.3 Historiskt perspektiv på friluftsliv i idrott och hälsa 
Backman (2008) menar att friluftsliv som ämnesområde inom den svenska skolan har en lång 

tradition, dock har det förekommit och formulerats på olika sätt i styrdokumenten. I 

läroplanerna från 1955 och 1962 fanns det tydliga riktlinjer för omfattningen av friluftsdagar. 

Dessa friluftsdagar var inte för något ämne utan det var skolans ansvar att genomföra dem, 

dock menar författaren att det i praktiken var kopplat till dåtidens lärare i idrott och hälsa. 

Vilka aktiviteter som skulle tillämpas blev specificerat i läroplanen från 1962 och de 

aktiviteter som nämndes var bland annat skridskor och skidåkning. Det specificerade 

innehållet av friluftsdagar togs bort i läroplanen som började att gälla 1980. I styrdokumenten 

från 1994 togs timregleringen bort från friluftsdagarna, detta resulterade i att bedömningen av 

behovet och omfattning av friluftsdagar försköts till varje enskild skola. Detta ledde till att 

ämnesområdet friluftsliv behandlades väldigt olika beroende på skola med både avseende på 

omfattning och val av aktiviteter. Lundvall (2011) beskriver att i samband med de nya 

styrdokumenten togs även alla friluftslivsrelaterade begrepp bort från den allmänna 

läroplanen, vilket försköt allt ansvar för friluftsliv till ämnet idrott och hälsa.  

 

Begreppet friluftsliv benämns första gången i kursplanen från 1980 för idrott och hälsa och då 

tillsammans med orientering. Friluftsliv och orientering var då ett av huvudmomenten inom 

ämnet men det medförde även att skillnaden mellan friluftsliv och orientering minskade. 

Decentraliseringen av 1994 års läroplan resulterade i att lärarens definition av begreppet 

friluftsliv fick en avgörande roll för omfattning och val av aktiviteter. Undanskymt i den då 

rådande aktiveringsdiskursen inom ämnet fick ämnesområdet friluftsliv mindre utrymme, 

trots en stark framskrivning i kursplanerna (Backman, 2008). 

 

Även styrdokumenten från 2011 beskriver friluftsliv och utevistelse som ett tydligt 

ämnesområde. Lundvall (2011) menar att ett mål med kursplanen för idrott och hälsa i 

grundskolan var att förtydliga innehållet och på ett sådant sätt ge friluftsliv ett större utrymme 

i praktiken. För en mer ingående förklaring av de gällande styrdokumenten kommer det i 
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nästa stycke. Översikten visar att friluftsliv har haft en central del inom ämnet idrott och hälsa 

under en lång tid och är även något som återfinns i dagens styrdokument.  

 

3.4 Kursplan i Idrott och Hälsa 
I kursplanens syftesbeskrivning för grundskolan i ämnet idrott och hälsa beskrivs fyra 

förmågor som eleverna ska uppvisa:    

  

• Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

• Förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra 

fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på̊ hälsa, rörelse och livsstil, 

• Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter 

olika förhållanden och miljöer, och  

• Förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera 

nödsituationer på̊ land och i vatten. (Skolverket 2011, s. 48)  

 

Vidare menar Skolverket (2011) att undervisningen ska utformas på ett sådant sätt 

att eleverna får möjlighet att utveckla förmågorna. 

 

I kursplanen för idrott och hälsa för grundskolan delas det centrala innehållet upp i tre 

kategorier: rörelse, hälsa och livsstil, samt friluftsliv och utevistelse. Följande punkter 

presenteras under rubriken friluftsliv och utevistelse för årskurs 7–9 i grundskolan 

(Skolverket 2011):  

    

• 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. 51)  
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Den sista delen av ämnet idrott och hälsas kursplan för grundskolan beskriver 

kunskapskraven. Kunskapskraven är uppdelade i tre delar utifrån betygen E, C och A. 

Friluftsaktiviteter berörs som ovan nämnt med en formulering: “Eleven planerar och 

genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler” 

(Skolverket 2011, s. 52). Det understrukna ordet i citatet skiftar beroende på vilket betyg 

kravet syftar till. För betyget C ersätts viss med relativt god och för betyg A ersätts det med 

god.  

 

Friluftslivsrelaterat ämnesinnehåll går även att tolka in i flera av de andra kunskapskraven. I 

följande citat finns det utrymme för tolkningar. Citatet är hämtat från kunskapskraven för 

betyg E. 

 

• Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa 

rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss 

del till aktiviteten och sammanhanget. […] 

• Eleven kan på̊ ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom 

att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade 

med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera 

nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika 

årstider. (Skolverket 2011, ss. 52–53) 

 

Som det framgår i texten ovan får friluftsliv en stor plats i dagens styrdokument, 

dessa styrdokument är det som lärarna ska bygga sin undervisning runt. 

Styrdokumenten är också de som styr betygsättningen vilket är i fokus i denna 

studie. 
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4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt tas tidigare forskning upp som handlar om ämnesområdet friluftsliv i idrott och 

hälsa. Friluftsliv nämns även i skolan utifrån ett läroplansperspektiv. Avslutningsvis 

behandlas också forskning om betyg och bedömning som tillämpar bland annat Lindes och 

Bernsteins teorier. 

 

4.1 Friluftsliv i skolan 
Svanström (2011) menar att naturupplevelsen är starkt förknippad med begreppet friluftsliv 

som benämns i kursplanen från 1994. Författaren lyfter fram tre olika kategorier för 

naturupplevelser: perceptuella, estetiska och kroppsliga. Den perceptuella naturupplevelsen 

beskrivs som målfokuserat där naturen betraktas som ett redskap för att nå målet. Ett exempel 

på detta är jakt där målet med naturvistelsen är att skjuta djuret. Den andra kategorin benämns 

som den estetiska naturupplevelsen. Den identifieras med att upplevelsen av färg och form i 

naturen är den centrala delen. Den sista kategorin är den kroppsliga naturupplevelsen som 

innebär att det finns ett förhållande mellan den fysiska förmågan och omgivning. Inom denna 

kategori förekommer ofta extremt påfrestande expeditioner (Svanström, 2011). 

 

McNamee och Timken (2017) menar att ämnet idrott och hälsas dominans av lag- och 

bollsport inte är överensstämmande med vuxnas rörelsevanor. Detta blir intressant i relation 

till att ämnet i USA ska inspirera eleverna för ett livslångt intresse fysisk aktivitet. Författarna 

intervjuade tio lärare som undervisar i idrott och hälsas motsvarighet i USA. Dessa lärare 

tillämpar en utomhuspedagogik som benämns som outdoor pursuits. Outdoor Pursuits 

definierar författaren som utomhusrelaterade aktiviteter där förflyttningen är den centrala 

delen. Resultatet visar att en mer outdoor pursuits inriktad undervisning ger ökad möjlighet 

för elevernas livslånga lärande och intresse för fysisk aktivitet. Begränsningar i denna 

arbetsform framhåller lärarna att det kräver stora kunskaper av läraren och även en noggrann 

och omfattande planering för att genomföra aktiviteterna på ett säkert sätt. Det blir således en 

tidskrävande undervisning. En annan begränsning som lärarna lyfter fram är kostnader för 

utrustning. 

 

Karppinen (2012) har gjort en studie i Finland som handlar om en äventyrsbaserad 

utomhusundervisning. Målet med studien var att utveckla en slags äventyrs- och 

erfarenhetsbaserad undervisning som ett alternativ till den teoretiska skolkulturen. De som 

deltog i undersökningen var elever som hade problem med beteende och låg motivationsgrad 
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till skolan. Upplägget på denna undervisning gjordes och genomfördes av Karppinen själv. 

Resultatet av denna undervisningsmetod var rehabiliterande och en ökad reflektion av sig 

själv som leder till en personlig utveckling. Karppinen (2012) menar därför, på basis av den 

finska läroplanens formuleringar att eleverna ska utveckla personliga och sociala färdigheter, 

att denna metod är relevant att implementera. Liknande metod redovisar Schwab och Dustin 

(2014) som har undersökt hur en skola i USA handskats med det ökande problemet av 

inaktiva ungdomar. Skolans lärare i USA:s motsvarighet till skolämnet idrott och hälsa 

skapade en egen form av aktivitetsplan som skolan utgick ifrån. Denna aktivitetsplan syftade 

till outdoor education i form av en äventyrsbaserad undervisning och innehöll aktiviteter som 

elever inte hade eller hade mycket lite erfarenhet av. Dessa aktiviteter var cykling, paddla 

kajak, inomhusklättring och övernattning i naturmiljö. Syftet med aktivitetsplanen var att få 

eleverna till att skapa ett livslångt intresse men planen lärde eleverna även om risker, 

säkerhet, problemlösning, kommunikation och beslutstagande.  

 

Även Andkjaers (2012) och Mikaels, Backman och Lundvalls (2016) studier visar att outdoor 

education i Nya Zeeland ställer oftast äventyr, risk och utmaningar i centrum i 

undervisningen. Andkjaers (2012) har även jämfört det danska friluftslivet med Nya Zeelands 

outdoor education och den tenderar att dras åt samma håll med ett mer äventyrsinriktat synsätt 

istället för det traditionella friluftslivet. Det traditionella friluftslivet innebär istället ett 

holistiskt perspektiv, hälsa och livskvalité. En förklaring till förändringen av friluftslivet 

menar Andkjaer (2012) kan vara globaliseringen och den moderna tidens syn på vikten av 

reflektion. Mikaels et al. (2016) finner även att undervisningen i Nya Zeeland inte bara består 

av den dominerande äventyrsdiskursen utan också en lärandediskurs som framhåller att det 

finns ett instrumentellt och dekontextualiserat lärande. Det senare lärandet innefattar platsen, 

var undervisningen befinner sig och sammanhanget lärandet sker i. Det instrumentella 

lärandet förklaras att syftet med undervisningen endast riktar sig mot att lära sig själva 

aktiviteten som görs (Mikaels et al. 2016).  

 

Backman (2008a) studerade vad friluftslivet inom ämnet idrott och hälsa gav och hade för 

värde för utbildare av lärare inom idrott och hälsa i Sverige. Den grundläggande anledningen 

till att studien genomfördes var att friluftsliv i den svenska grund- och gymnasieskolan inte 

tycktes ha samma värde som under utbildningen för lärare inom idrott och hälsa. Författaren 

intervjuade 17 individer med könsfördelningen 12 män och fem kvinnor. Alla intervjuade 

arbetade med att utbilda nya lärare i ämnet och var inriktade på området friluftsliv. Studien 



 

10 
 

visade att utbildarna inom friluftsliv inte hade så mycket tidigare erfarenheter till 

ämnesområdet. Resultatet visade även att det finns en motsägelse bland utbildare inom ämnet. 

Den ena sidan förespråkar att studenterna ska lära sig det grundläggande friluftslivet som 

kommer att vara det realistiska att undervisa i. Den andra sidan tycker att lärarstudenterna 

inom idrott och hälsa ska genomföra det exklusiva friluftslivet, alltså det dyra och 

resurskrävande friluftslivet. Argumentet för detta är att vilja förmedla den riktiga 

upplevelsen. Resultatet visar även att det finns en hierarkisk ordning mellan olika 

arbetsområden inom ämnet, där klassiska idrotter är överordnade friluftsliv. Detta resultat kan 

jämföras med Skolinspektionens (2010) flygande inspektion som visar på att bollspel är det 

mest förekommande lektionsinnehållet. En problematik med bollspelets dominans är att de 

andra mer uttalade ämnesområdena i kursplanen åsidosätts. Anledningen till att denna 

inspektion genomfördes var att studera lektionsinnehållet och synliggöra vad som behöver 

utvecklas för att nå verksamhetens mål. En viktig aspekt som Skolinspektionen (2010) får 

fram är att olika ämnesområden kan vara säsongsberoende, vilket skulle kunna vara en 

förklaring till bollspelets dominans. Ett annat resultat i Backmans (2008a) studie är att 

utbildningen inte ger studenterna en förmåga att värdera och kritiskt granska friluftsliv utan 

istället ger ett exempel som sedan betraktas som sanningen. 

 

Samme forskare (Backman 2008b) har tittat på effekter av friluftsliv i skolan, utifrån frågan 

om friluftslivet bidrar till mer integration. Det han har tittat på är hur friluftsliv kommit till 

uttryck i lokala kursplaner. Det problem som studien uppehåller sig vid är, å ena sidan, att 

friluftsliv i de nationella styrdokumenten och idrottslärarutbildningar tillskrivs högt värde, 

medan det, å andra sidan, i själva skolundervisningen kantas av problem och begränsningar. 

För att analysera kursplanerna utgår han från Bernsteins begrepp klassificering och kod. 

Dessa två begrepp behandlas under rubriken teoretiskt perspektiv. I analyserna kommer han 

fram till att friluftsliv och orientering inte separeras, utan blev en slags enhet. Anledningar till 

valet av orientering i friluftsliv har att göra med den starka prestationskod som finns i ämnet. 

Dock menar Backman att det finns potential i området friluftsliv att förändra koden så att 

rörelsekulturen får en karaktär med fokus på glädje, samarbete och naturupplevelse. Detta 

liknas vid Abelsen och Leirhaugs (2017) resultat som visar att elever i den norska skolan 

upplever att friluftsliv i skolan leder till social utveckling enighet och samarbete. Det framgår 

även att undervisningen i ämnet går att dela upp i två delar. Första delen handlar om att 

läraren följer den nationella kursplanen, (med exempelvis dans, ergonomi och friluftsliv) 

vilken anses ha en svag klassificering. Den andra delen tillämpar en mer aktiveringsdiskurs 
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och innebär att undervisningen av idrott och hälsa får stort inflytande av idrottsrörelsen där 

eleverna får prova på en mängd aktiviteter 

 

Backman (2011) studerade även vilka faktorer som styr och begränsar undervisningen inom 

ämnesområdet friluftsliv. Metoden som författaren tillämpade var intervjuer med 12 lärare i 

idrott och hälsa från Sverige. Studiens resultat visar att de svenska styrdokumenten inte alltid 

stämmer överens med den verkliga undervisningen idrott och hälsa. Ett område där inte 

styrdokumentens formuleringar stämmer överens med verkligenheten är området friluftsliv. 

De intervjuade lärarna sammankopplar friluftsliv med långa transporter, mycket utrustning 

och till viss del även riskrelaterade aktiviteter. Detta är även lärarutbildningens bild av 

ämnesområdet och kategoriseras som det exklusiva friluftslivet som nämndes i Backman 

(2008a). Liknande begränsningar återfinns även internationellt av McNamee och Timken 

(2017) som också lyfter fram tid och ekonomiska resurser. De framhåller även att det krävs 

väldigt mycket kunskap hos lärare vilket också ses som en begränsning. Detta framkommer i 

deras studie som tar sin grund i att försöka motverka stillasittandet hos amerikanska 

ungdomar. Författarna lyfter fram outdoor pursuits som en möjlig arbetsform där fokus är 

naturupplevelser och förflyttningen mellan olika platser. Outdoor pursuits menar de har större 

möjlighet att främja eleverna till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet istället för den 

rådande lag- och bollsportsdiskursen. 

 

Mikaels (2017) menar att friluftsliv som begrepp mer premierar fysisk aktivitet och istället för 

pedagogiska perspektiv främjar rekreativa sådana. Vidare framställs friluftsliv som 

aktivitetsbaserad där lärandet inriktar sig på färdigheter i olika friluftslivsaktiviteter. Ett annat 

resultat Mikaels (2017) får fram är att det finns likheter mellan hur lärarna talar om outdoor 

education samt friluftsliv i Nya Zeeland och Sverige. De svenska lärarna nämner ingen 

lärandediskurs utöver den rådande dominerande aktivitetsdiskursen som finns. Till skillnad 

från lärarna i Nya Zeeland där de talar om en platsresponsiv pedagogik som mål och innehåll i 

läroplanen, vilket riktar in sig mot ett hållbarhetsperspektiv i relation till platsen som används. 

Denna platsresponsiva pedagogik menar författaren kan vara ett sätt att utmana den rådande 

praktik som finns i svensk undervisning. Det vill säga att fokus ligger på människors 

personliga och sociala utveckling. En mer utvecklad förklaring av den platsresponsiva 

pedagogiken utifrån Mikaels (2017) utgår den från platsers historiska, kulturella och 

ekologiska förutsättningar. Detta arbetssätt har potential att få med läroplanens perspektiv i 

undervisningen. 
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4.2 Betyg- och bedömning inom idrott och hälsa 
Tolgfors (2017) studerade hur arbetet med bedömning för lärande (BFL) tillämpas och vilka 

effekter det får i ämnet idrott och hälsa i. Författaren menar att vinnarna inom ämnet idrott 

och hälsa förskjuts beroende på vilken inriktning av BFL som tillämpas. Resultatet visar på 

fem olika kategorier. Utifrån en självständiggörande BFL gynnas eleverna som redan är 

fysisk aktiva oavsett kön. Uppgiften som exemplifieras är en träningsprogramsuppgift där 

eleverna får skapa ett eget träningsprogram under en given tid. BFL med en mer fysisk 

aktivering är starkt förknippad med en aktiveringsdiskurs. Denna typ av BFL gynnar elever 

med tidigare erfarenheter av idrottsrörelsen och till stor del killarna. Tillämpningen av en mer 

betygsgenererande inriktning inom BFL förknippas oftast med teoretiska examinationsformer. 

Detta medför att individer med goda skriftliga förmågor gynnas. Den fjärde kategorin är den 

konstruktivt länkande som innebär att läraren synliggör kursinnehållet. Elever som förstår 

denna typ av inlärning applicerar tre grundfrågor inom BFL, vad är målet, var är jag och vad 

nästa steg. Den sista kategorin är förhandlande som ger eleverna stort inflytande och även 

förhandlingsmöjligheter. Detta medför en större flexibilitet i examinationsformer vilket kan 

gynna elever som är passiva inom ämnet (Tolgfors, 2017). Som Backman (2008b) påvisade så 

existerar aktivitetsdiskursen i idrott och hälsa där eleverna endast får prova på en massa 

aktiviteter utan kunskapsutveckling. Aktivitetsdiskursen medför således att BFL får mindre 

utrymme, där endast BFL med fysisk aktivering tillämpas och vinnarna blir eleverna med 

tidigare erfarenheter av friluftsliv. Detta resulterar i att friluftslivet premierar 

prestationskoden.  

 

Svennbergs (2017) har studerat lärares betygsättning i idrott och hälsa. Mer ingående är det 

vad lärarna värderar i betygsättningen och möjligheten för eleverna att lyckas i idrott och 

hälsa. Svennberg visar att höga betyg i ämnet enklare uppnås för killar, elever i friskolor, 

elever som bott i Sverige hela skolgången och elever med minst en förälder som har 

eftergymnasial utbildning. Det framkommer också av lärarna i studien att den idrottsliga 

bakgrunden har betydelse för betygen, vilket betyder att eleverna som redan har förkunskaper 

i innehållet gynnas (Svennberg & Högberg, 2016). Ett annat resultat som Svennberg et al. 

(2016) tar upp är att det blivit ett större fokus på hälsa. Då hälsobegreppet och dess innebörd 

tas upp och behandlas i undervisningen kan det leda till att elever som exempelvis är smala 

och vältränade gynnas för att de motsvarar kraven för att vara hälsosam, som vidare leder till 

ett högre betyg. I betygsättningen kan även lärares erfarenhetsbaserade förväntningar vara en 
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påverkande faktor för vilket betyg eleverna får (Svennberg, Meckbach & Redelius, 2014). 

Bara det att lärarna utifrån sina erfarenheter förklarar att killar, elever i friskolor, elever som 

bott i Sverige hela skolgången och elever med minst en förälder som har eftergymnasial 

utbildning lyckas bättre i ämnet så bekräftas det resultatet menar Svennberg (2017). Som 

ovan nämnt så får social klass en signifikant betydelse, hon förklarar utifrån Bernsteins 

läroplansteori att med en svagare inramning i undervisningens takt för elevers lärande kan 

social klass få mindre inflytande på skolresultaten. Däremot så har de nya kunskapskraven 

från 2011 medfört att inramningen i ämnet är stark på ordningen och takten för lärandet, som i 

sin tur kan leda till att elever har olika förutsättningar från början att klara av ämnet. 

 

Göran Lindes läroplansteori har också använts av Svennberg (2017). Teorin kommer att 

förklaras mer utförligt i avsnittet teoretiskt perspektiv. Utifrån den teorin kommer hon fram 

till att lärare är en given översättare av läroplanen till praktiken, de kan påverka och förändra 

sin undervisning utifrån sin tolkning av ämnesinnehållet och kunskapskraven. Däremot har 

Lärares inflytande på betygssättning begränsats av de nationella kunskapskraven, som enligt 

Svennberg (2016) kan vara ett sätt att skapa enhetliga kriterier och ersätta lärares 

professionella bedömningar. Elever tas upp som en annan grupp med inflytande på 

läroplanens översättning till praktiken, genom att exempelvis göra motstånd mot lärares 

undervisning och arbete kring betygssättning. Elever som vanligtvis presterar väl i vissa typer 

av innehåll blir osäkra i nya arbetsområden, vilket gör att de inte vill delta på grund av 

osäkerhet om de kommer prestera väl eller inte. Vid lärares betygssättning förklaras det också 

att de upplever krav från elever samt föräldrar att sätta höga betyg (Svennberg, 2016b) 

 

Svennberg (2017) är inne på, precis som Backman (2010), att det finns en prestationsmodell i 

den svenska skolan som uppstått på grund av decentraliseringen av skolan. Verksamheten har 

under de två senaste årtionden gått mot en resultatstyrning där målrelaterade betyg fått en 

viktig funktion för skolors utvärdering. Skolbetyg har blivit en marknadsföring för skolorna 

och påverkar elever och föräldrars val av skola. Vidare kopplas prestationsmodellen till 

idrottsdiskursen som finns i ämnet idrott och hälsa där de populära tävlingsidrotterna har stort 

inflytande. Anledningen är att idrottsresultaten ofta är mätbara, jämförbara och 

väldefinierade. Det finns också en motsägning i läroplanen med kopplingar till 

kompetensmodellen och prestationsmodellen menar Svennberg et al. (2016). Målen i 

läroplanen är starkt förknippade med kompetensmodellen medan kunskapskraven för idrott 

och hälsa indikerar på en prestationsmodell. När det är prestationsmodellen som präglar 
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undervisningen så blir det en mer likvärdighet i betygssättningen, däremot kan 

individualiseringen av undervisningen få ett undanskymt inflytande. Elever med olika 

bakgrund får möjligtvis inte den anpassning som de behöver för att i slutändan få ett godkänt 

betyg. Med prestationsmodellen tillkommer även de kvantitativa mätbara kunskaperna som 

förminskar lärarnas professionella bedömning. Styrdokumentens komplexitet gör det svårt för 

lärarna att avgöra om det är kompetensmodellen med läroplanen eller prestationsmodellen 

med kunskapskraven och betygssättningen som ska bedrivas (Svennberg, 2017). 

Komplexiteten som tas upp här av Svennberg (2017) i ämnet idrott och hälsa går även att 

återfinna i ämnesområdet friluftsliv, som framkommer av Backman (2008b). 

 

4.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har forskningen studerat friluftsliv utifrån innehållsmässiga faktorer och 

begränsningar. Både nationellt och internationellt begränsas friluftsliv av ekonomiska resurser 

och tid. Internationellt sett har många undersökt en äventyrsbaserad undervisning där lärandet 

ofta förknippades med risk, säkerhet, personlighetsutveckling, färdigheter och ett livslångt 

intresse. Friluftsliv som begrepp i styrdokumenten tenderar att kopplas till ett mer 

aktivitetsbaserat perspektiv där lärandet blir sekundärt. Vidare lyfts platsresponsiv pedagogik 

som en möjlig undervisningsmetod för att förändra lärandet i friluftsliv. Det finns också 

tidigare forskning kring bedömning för lärande inom idrott och hälsa. Här identifieras fem 

olika typer av lärande där den mest förekommande är BFL med fysisk aktivering. Forskning 

kring betygssättning i ämnet visar att det blivit större fokus på hälsa, det finns även en krock 

mellan kompetensmodell och prestationsmodell i ämnets styrdokument.  

 

Som det beskrivs ovan finns det studier om betygssättning i idrott och hälsa. Det finns även 

både internationell och nationell forskning kring friluftsliv inom skolsammanhang. Denna 

forskning fokuserar främst på innehåll och begränsningar. Däremot finns det ytterst lite om 

betyg och bedömning inom arbetsområdet friluftsliv samt vilka arbetsformer som bedrivs 

motiveras. Studierna som fokuserar på friluftslivsundervisningen har tillämpat Bernsteins 

(2000) läroplansteori som också kommer förklaras här nedan. 
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5. Teoretiskt perspektiv 
Det framgick i litteraturöversikten att Basil Bernsteins teori kan vara vägledande för att 

fördjupa förståelsen av hur området friluftsliv planeras, förhandlas och genomförs av lärare i 

idrott och hälsa. I detta avsnitt kommer vi gå in på vad Bernsteins teori går ut på, vi kommer 

också ta hjälp av Göran Linde för att vidga förståelsen av Bernsteins teori. 

 

5.1 Läroplansteori 
Läroplansteori handlar enligt Göran Linde (2012) om att hitta vilken typ av kunskap som är 

befogad att lära ut i skolan. Det viktiga att tänka på vid urvalet av kunskap som ska läras ut är 

att urvalet kan ge stora påföljder. Det vill säga att: beroende på innehållet som väljs gynnas 

olika elever. En läroplansteori som Erik Backman (2010) använt sig av i sin avhandling är 

Bernsteins teori, som innefattar ett system av begrepp. Denna teori har fått en del kritik för att 

vara för teoretisk, det vill säga otydlig och svårförståelig. Enligt Linde (2012) är Bernsteins 

teori kultursociologiskt förankrad och förklarar styrdokumentens påverkan på lärare och elev 

men också i motsatt riktning, det vill säga elev till lärare till styrdokument.  

 

Bernstein har byggt upp ett system av begrepp för att förklara relationen mellan pedagogiken i 

klassrummet, styrdokument och samhället. Han menar att allt börjar med ett produktionsfält 

där kunskap produceras. När kunskapen producerats så överförs det till en pedagogisk 

kunskap i de nationella styrdokumenten, detta fält kallas för recontextualising field men med 

en svensk översättning handlar det om en slags övergång av kunskapen till en annan kontext. 

Mellan produktionsfältet och övergången finns det rum för inflytande från olika parter, såsom 

staten och specialister inom området. Detta gör att de nationella styrdokumenten får den 

inriktning eller ideologi som dessa parter står för. I Bernsteins fall pratar han om en 

kompetensmodell och en prestationsmodell. I själva övergångsfältet ändras läroplanens 

innehåll om till kunskap som skolundervisningen ska behandla, Bernstein kopplar inte denna 

del som något fält utan enbart som en transformering. Det sista fältet förklaras som det 

sekundära fältet eller ett återskapande fält, där kunskapen återskapas i praktiken, det vill säga 

lärares lektionsinnehåll. Dessa olika fält har även Göran Linde (2012) inspirerats av i sin tre 

arenor. Den första arenan är formuleringsarenan och innefattar styrdokumentens utformning, 

denna arena kan kopplas till Bernsteins recontextualising field. Därefter kommer en 

transformeringsarena, vilken behandlar de pedagogiska verksamheternas omvandling av 

styrdokumentens innehåll, som står i likhet med Bernsteins transformering före det sekundära 
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fältet. Det sekundära fältet i Bernsteins teori förklarar Linde (2012) som realiseringsarenan, 

där innehållet utförs i praktiken mellan lärare och elev.   

5.2 Klassificering och inramning 
Två av begreppen Bernsteins system går ut på är klassificering och inramning. Begreppen 

delas in i olika nivåer. Begreppet klassificering arbetar på den första nivån som är läroplanen, 

det säger något om maktrelationen mellan kategorierna och strukturen i läroplanen. 

Klassificering handlar om hur tydliga gränserna är i innehållet av läroplanen, är det starka 

klassificeringar så är det tydliga gränser mellan innehållet och svaga klassificeringar innebär 

suddiga gränser. Bernstein går vidare med att förklara ju starkare klassificeringar det är, desto 

mindre makt har läraren över vad som kommuniceras, det vill säga läraren har inte fria tyglar 

att bestämma innehållet inom ämnesområdet. Bernstein menar även att en stark klassificering 

kan leda till känslan av tillhörighet i en grupp och även skapa en identitet (Bernstein, 2000). 

Den andra nivån är pedagogiken, här behandlas begreppet inramning. Inramning förklarar 

Bernstein som graden av kontroll lärare och elever har över valet, organisationen och när 

kunskapen överförs och tas emot i det pedagogiska förhållandet. En stark inramning innebär 

alltså att det är läraren som har kontroll över den pedagogiska kommunikationen, den starka 

inramningen gör att elevernas kontroll över när, var och hur kunskapen införskaffas minskar. 

En svag inramning blir att kontrollen ligger hos eleverna (Bernstein, 2000).  

 

Klassificering och inramning är två faktorer som lärare förhåller sig till i undervisningen. 

Beroende på höga och låga tillämpningar av begreppen skapas olika förutsättningar för 

undervisningen. Dessa begrepp kan kopplas till analysen av deltagarnas resonemang i denna 

studie och vad det resulterade i.  

5.3 Koder 
Begreppen klassificering och inramning är av stort värde vid bildandet av kunskap, det leder 

till att koder skapas i utbildningen och utbildningssystemet. En kod beskriver Bernstein som 

en norm, som styr och skapar sammanhanget inom den givna situationen (Bernstein, 2000). 

Två koder som Bernstein funnit i Storbritanniens idrottsundervisning är prestationskod och 

kompetenskod.  Prestationskoden fokuserar på prestation, individers brister och synliggör 

skillnader mellan eleverna med olika hjälpmedel som exempelvis betyg. Inom 

kompetenskoden står lärandet i fokus, där individens nuvarande kunskaper bekräftas och vad 

individer har gemensamt. Här har det föreslagits att kompetenskoden skapar möjlighet för 

ämnesövergripande arbete för att på ett sådant sätt vidgad kunskap området. Koderna som 
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presenteras ovan kan kopplas till den svenska idrott- och hälsa undervisningen där 

Prestationskoden dominerar över kompetenskoden, fokus på sporter och fysisk aktivitet 

istället för lärande (Backman, 2010). 

 

Koder visar på vilka normer och värden som skapas och råder i undervisningsmiljön. De två 

koderna prestationskod och kompetenskod är starkt förknippade med inlärning och prestation, 

vilket är vardagligt i skolsammanhang. Dessa två begrepp tillämpades i analysen för att förstå 

normer och värden i deltagarnas undervisning. 
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6. Metod 

I detta avsnitt beskrivs metodval, tillvägagångssätt vid införskaffandet av data och motivering 

till varför. Det tas även upp hur datan analyseras och bearbetas. Det sista som berörs här är 

forskningsetik, vilket belyser kraven som studien har följt. 

6.1 Kvalitativ metod  

I denna studie tillämpades en kvalitativ ansats då studiens syfte var att skapa en fördjupad 

förståelse för hur lärare i grundskolans senare år bedömer och betygsätter elever inom 

arbetsområdet idrott och hälsa. Larsson (2005) menar att den kvalitativa ansatsen medför att 

undersökningspersonerna betraktas ur ett helhetsperspektiv och på ett sådant sätt skapas en 

djupare förståelse för deltagarnas situation. Nackdelen med det kvalitativa perspektivet är att 

möjlighet för generalisering över en hel population minskar. Vidare menar författaren att det 

kvalitativa perspektivet innefattar främst tre olika metoder, dokumentanalys, observationer 

och intervjuer. I detta arbete har intervjuer använts som metod. Med intervju som metod 

skapar det möjlighet att förstå en individs attityder, kunskaper och tankar om det valda ämnet. 

 

6.2 Intervju  
I denna studie tillämpades intervjuer, som var uppbyggda i form av semistruktur med 

utgångspunkt i en intervjuguide (se bilaga 2). Denscombe (2016) förklarar att en 

semistrukturerad intervju innefattar en intervjuguide forskaren utgår från, men väl under 

intervjun kan forskaren välja att ställa andra frågor eller djupgående frågor för att deltagaren 

ska kunna utveckla sina tankar och åsikter. Det förklaras även att med semistrukturerade 

intervjuer kan frågorna som ställs ändras under arbetets gång som en slags utveckling. Detta 

var däremot något som inte gjordes i studiens intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden har 

skrivits med inspiration från tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Exempelvis utifrån 

de tre teoretiska begreppen klassificering, inramning och koder (se bilaga 2). Intervjuerna 

genomfördes personligen ansikte till ansikte och de genomfördes även i deltagarnas närmiljö 

för att få dem att känna trygghet till ett mer öppet samtal. Anledningen till att intervju valdes 

som metod i denna studie var för att syftet inriktade sig mot att förstå åsikter, uppfattningar 

och Intervjuerna spelades in med ljudinspelning. En fördel med att spela in intervjun är att all 

information deltagaren delar med sig av går att upprepa. Detta medför att ingen information 

försvinner/glöms bort och ger ett bredare underlag för studiens analys. En nackdel med 
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ljudinspelningen blev således att den icke-verbala kommunikationen inte kom med som till 

exempel reaktioner eller ansiktsuttryck (Denscombe, 2016). 

 

Viktigt att tänka på innan intervjuerna genomfördes var att gå in med en neutral 

utgångspunkt, utan värderingar eller egna åsikter. Det skulle underlätta att resultatet inte blev 

färgat av våra egna förutbestämda uppfattningar eller perspektiv. Däremot var det svårt på 

grund av att en av oss hade tidigare upplevelser och erfarenheter med någon av de 

intervjuade. Det ledde till att den som inte kände deltagaren fick göra intervjun. Andra viktiga 

delar att tänka på under intervjun var att få deltagaren att hålla sig till ämnet. Svaren som 

deltagaren hade på frågorna kunde behöva följdfrågor vilket vi som intervjuare behövde vara 

uppmärksamma på att snappa upp. Den möjligheten fanns med hjälp av den semistrukturerade 

formen som nämndes ovan. Vidare menar Denscombe (2016) att fördelar med att ha intervju 

som metod är att informationen blir djup. Med den djupa informationen kan forskaren även få 

nya insikter av andras erfarenheter. Nackdelar är däremot tillförlitligheten på deltagarens svar 

och att det är tidskrävande med transkribering av data. 

6.3 Deltagare 

Deltagarna i denna studie var sex stycken behöriga lärare i ämnet idrott och hälsa. De 

undervisade i högstadiet, det vill säga årskurs 7–9. Arbetslivserfarenheten för lärarna var 

mellan två och 30 år, och åldern varierade mellan 25 och 55 år. Könsfördelningen var två 

kvinnor och fyra män. Deltagarna arbetar i fem olika kommuner som inte samarbetar över 

kommungränserna. Urvalet grundar sig på bekvämlighetsurval. Bryman (2011) förklarar att 

deltagarna som är med i studien är de som enklast finns tillgängliga, denna urvalsmetod 

användes på grund av tids- och resursbegränsning. 

6.4 Genomförande  

Först kontaktades lärare runtomkring i södra Sverige, där det sammanlagt blev sex lärare som 

deltog. Dessa valdes för att de låg mest geografiskt fördelaktigt för forskarna. De fick 

information om studiens syfte och om de ville vara med och delta. De fick välja om de ville 

delta i intervjun genom videosamtal eller att göra intervjun på plats. Deltagarna fick även 

bestämma om intervjun fick spelas in. Intervjuerna tog ungefär 30 minuter. De 

transkriberades sedan till textformat och därefter analyserades datan. Det första steget vara att 

skapa en fördjupad förståelse för materialet, detta gjordes genom att läsa igenom de 
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transkriberade intervjuerna och markera meningsbärande delar. Därefter tilldelades alla 

meningsbärande delarna en kod som sedan sorterades och sattes samman till underkategorier. 

Sista steget var att sätt ihop underkategorierna till teman. Utifrån intervjuerna konstruerades 

vi tre olika teman utifrån likheter och skillnader mellan dem, Plats eller aktivitet? Rekreation 

eller examination? och Olika fokus i betygsättning. Utifrån dessa tre teman redovisades 

resultatet. Detta exemplifieras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på analysarbete av transkriberingar 

Meningsbärande 

enheter 

Kod Underkategori  Tema  

Visst kan man ha 

volleyboll och fotboll 

med och kalla det 

friluftsliv om man har 

typ en övernattning och 

allt sånt 

Friluftslivets 

definition 

Plats Plats eller aktivitet 

Då är det inte sådär 

jättemycket, man går 

inte runt och kollar 

egentligen 

betygsmässigt utifrån 

kunskapskraven. Utan 

man egentligen bara ser 

att dom kan vistas ute 

och ha kul eller vad ska 

man säga.  

Friluftsdagar 

 

Rekreation Rekreation eller 

examination 

 

6.5 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2008) menar att en kvalitativ metod inte använder begreppen reliabilitet och validitet 

på samma sätt som i kvantitativ metod. Författaren belyser fyra begrepp som tillämpas i 

kvalitativ forskning. Det första begreppet är extern reliabilitet och går ut på om studien går att 

upprepa på ett likvärdigt sätt. Detta går att kopplas till denna studie genom att intervjuguiden 

följdes under intervjuerna på ett relativt strikt vis. Det andra begreppet är intern reliabilitet 

och berör likvärdig tolkning i forskningsgruppen. Denna studie tar hänsyn till detta genom att 

båda forskarna analyserat och diskuterat materialet tillsammans. Intern validitet är nästa 

begrepp och förklaras att den insamlade datan överensstämmer med forskarens analys, vilket 

görs i studien genom att resultatdelen stärks av citat hämtat från intervjuerna. Det sista 

begreppet är extern validitet som är förknippat med generaliserbarheten, detta blir lågt i denna 

studie på grund av att metoden intervju inte söker efter generaliserbarhet.   
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6.6 Etik 

Det fanns fyra krav för forskning som detta arbete behandlade, dessa var hämtade från 

vetenskapsrådet (2002). Det handlar om ett samtyckeskrav, där deltagarna fick välja om de 

ville vara med och delta eller inte. Studien inriktar sig mot lärare, vilket innebar att det inte 

behövdes ta kontakt med och få ett godkännande av vårdnadshavare. Det finns ett 

informationskrav att ta i beaktande som innebar att deltagarna fick information om studiens 

syfte samt vilka rättigheter de hade innan påbörjad intervju, det vill säga att de fick avbryta 

intervjun när de ville och att det var helt frivilligt. Konfidentialitetskravet som uppfylls 

genom att anonymisera deltagarna, så den insamlade datan inte kan spåras till deltagarna. Det 

fjärde kravet är nyttjandekravet, där deltagarna fick reda på att den insamlade datan inte 

kommer användas till något annat än forskningssyftet.  
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7. Resultat 
Under denna rubrik redogörs för vad som framkom i intervjuerna. Deltagarna är 

slumpmässigt tilldelade bokstäver från A till F. Här redogörs endast det som framkom i 

intervjuerna. Under de första rubrikerna plats eller aktivitet och rekreation eller 

examination behandlas främst den första frågeställningen med vilka arbetsformer 

lärarna har och hur de motiverar dem. Den sista rubriken olika fokus i betygssättning 

inriktar sig mot den andra frågeställningen med hur lärare resonerar kring 

betygssättning. 

7.1 Plats eller aktivitet?  

Majoriteten av de intervjuade lärarna ansåg att det är platsen som avgör för att det ska bli 

friluftsliv. Platsen som de beskrev kopplades till naturmiljö med skogen och sjöar som 

exempel. Detta medförde att den gemensamma uppfattningen av friluftsliv var att det krävdes 

en förflyttning till natur- eller skogsmiljö för att undervisningen skulle betraktas som 

friluftsliv. En vanlig idrott som ofta kopplades till friluftsliv var orientering som då 

genomfördes i skogsmiljö. Några lärare lyfte även idrotter som volleyboll och fotboll som 

utförs i naturmiljö till friluftsliv men däremot krävdes det en längre vistelse med exempelvis 

övernattning. “Visst man kan ha volleyboll och fotboll med och kalla det friluftsliv om man 

har typ en övernattning och allt sånt” (Lärare B). En annan syn som framkom av ett par 

intervjuer är att aktiviteten avgjorde om det var friluftsliv. Skillnaden blev således att den mer 

aktivitetsfokuserade synen ansåg att friluftslivet kunde genomföras i alla typer av miljöer så 

länge aktiviteten hade en tradition inom friluftsliv. Trots de olika fokus på plats eller aktivitet 

kopplat till friluftsliv fanns det ingen skillnad i val av innehåll på lektionerna. Gemensamma 

aktiviteter som lärarna nämnde var stormkök, klä sig rätt, göra upp en eld, 

övernattningsbygge så som tält eller vindskydd, allemansrätten och planering av färd.  

 

Eldning, vindskydd, stormkök… ja det är lite med yxa 

med när man spräcker ett vedträ. Hur man gör upp eld, då 

ingår ju det att man måste ha små vedträn. Vi har en låda 

med material som ligger… där det ligger presenning, kniv, 

yxa, stroppar så de kan sätta upp vindskydd, stormkök. 

Lärare C 

En komplexitet i deltagarnas svar var att utifrån styrdokumenten tyckte lärarna att det inte var 

tydligt vad undervisningen ska innehålla. Det som inte tycktes vara tydligt var vilken aktivitet 
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som skulle planeras och genomföras. Det eftersträvades en mer specificerad utskrivning om 

vilket innehåll som ska bedrivas. De uttrycker även att det skulle bli lättare att få mer resurser 

på det sättet.  

 

Trots den upplevda otydligheten i styrdokumenten runt val av aktivitet nämnde lärarna precis 

som ovan samma aktiviteter som genomfördes i undervisningen. Detta också utifrån olika 

geografiska förutsättningar.  

 

Beroende på om läraren hade plats- eller aktivitetsfokuserad syn fanns det en skillnad i vilka 

begränsningar som togs upp av deltagarna. Lärare som var mer inne på val av plats i 

friluftsundervisningen lyfte oftast tid som den största begränsningen. Då platsen var central 

krävdes det ofta en förflyttning till rätt miljö och därför blev det tidskrävande. Detta till 

skillnad mot den andra synen där fokus låg på val av aktivitet i friluftsundervisningen, som 

istället lyfte att material var den största begränsningen. Det fanns även begränsningar som var 

återkommande i alla intervjuer oavsett vilket fokus läraren framhöll. Ett exempel på det var 

ersättningsfrågan, vilken innebar att timersättningen på en längre färd tycktes vara låg. Även 

elevernas personliga utrustning ansåg lärarna vara en begränsning.  

 

7.2 Rekreation eller examination?  
Alla lärare som deltog i studien framhävde att de själva hade stort intresse av friluftsliv. De 

gick även in på att de utövade flera olika friluftsaktiviteter på fritiden och ansåg sig ha bred 

kunskap inom området. Aktiviteter som nämndes var ofta i sammanhang med lugn och frihet, 

till exempel promenad i skogen, jakt, vandring, fiske, paddling och camping. I samband med 

deras intresse till friluftsliv menade lärarna att de vill förmedla lugn och frihet som viktiga 

värden inom friluftsliv till eleverna. Detta nämndes även med betoning på en hälsoaspekt. 

Hälsoaspekten tog sig uttryck på olika sätt och sammanhang, gemensamt för lärarna var en 

krav- och prestationslös uppfattning. 

 

Det beror på hur man ser på det, inte springa tävla, det ska 

vara mer kravlöst att man har en karta när man paddlar för 

att hitta dit eller i fjällen. En tävling i orientering är inte 

friluftsliv, det ska vara ganska kravlöst. 

Lärare C 
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En del av lärarna tog upp den psykiska och sociala hälsan och tryckte på kravlösheten utan 

fysiska och kroppsliga inslag.    

 

/…/ Ibland så måste man bara vara på olika ställen och det 

värdet vill jag trycka på i friluftslivet, att må bra och att 

bara vara i den formen av naturen. Vi kan göra vissa 

aktiviteter bara för att vara, som eldning och sånt kanske 

inte är jättefysiskt men man kan må bra av att grilla korv 

ute i skogen tillsammans med vänner också. /…/ 

Lärare A 

 

Hälsoaspekten fick olika mycket inflytande i undervisningen. Detta tog sig uttryck främst i 

användningen av friluftsdagar. När det kom till arbetsformer jobbade lärarna olika. Hälften av 

lärarna använde friluftsdagarna till aktiviteter som inte examinerades utan motiverades med 

rekreation, det vill säga låta eleverna få prova på olika aktiviteter samt ett avbrott från den 

klassiska skolmiljön. Aktivitet som nämndes av lärarna var alpin skidåkning samt 

längdskidåkning. 

 

Då dessa friluftsdagar användes som rekreation examinerades elevernas friluftslivskunskaper 

på schemalagda timmar, där enstaka lektioner tillägnades friluftslivsundervisning. Här fanns 

delvis en progressionstanke, det vill säga en gradvis stegring. Ytterligare ett arbetssätt bestod 

av ett examinationstillfälle, där eleven fick begränsad möjlighet till att utveckla sina förmågor 

under lektionstid. Den andra halvan av lärarna använde friluftsdagarna som examinationer. 

Även här gick det att urskilja en skillnad kring upplägget inför examinationen. En av de 

intervjuade lärarna beskrev en progressionstanke, där det fanns en tydlig uppdelning av 

innehållet i de olika årskurserna. Eleverna blev sedan examinerade i årskurs nio med en färd 

som involverade övernattning. ”Så i sjuan var det mer allemansrätten o så, i åttan var det att 

göra sakerna separat och i nian var det examination” (Lärare C). Ett annat arbetssätt som 

beskrevs var att friluftsdagarna endast användes som examinationstillfälle, utan några större 

förberedelser för eleverna innan.  

 

I intervjuerna framkom det höga ambitioner för ämnesområdet hos samtliga lärare. En 

aktivitet de hade gemensamt i friluftslivsundervisningen var att ta sig ut på en längre färd med 
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övernattning. Några lärare beskrev även att de tidigare har genomfört längre färder men som 

har blivit borttagna av olika skäl. Gemensamt för de olika arbetssätten var att eleverna hade 

lågt/inget elevinflytande, ett argument var det riskrelaterade innehållet där läraren ville 

kontrollera riskfaktorn. I några fall fick eleverna inflytande på sekundära uppgifter, till 

exempel vilken mat som ska tillagas. 

7.3 Olika fokus i betygsättning  
Bland lärarna rådde det variation i var de lade vikten i betygssättningen. Som nämndes i första 

rubriken ska eleverna betygsättas på planering och genomförande inom friluftsliv. Några 

lärare använde även kunskapskraven som behandlar säkerhet och skadehantering i 

betygssättningen. Det gick att urskilja lärarnas fokus vid betygsättning till tre kategorier, 

planering och genomförande som separata moment (1), genomförande (2) och sista där 

planering och genomförande ses som en helhet (3). Första kategorin framhävde planering som 

central del. Där eleverna planerade en färd utan några begränsningar. Färden genomfördes 

aldrig i praktiken utan betygsättningen blir den teoretiska uppgiften. Genomförandet i 

kategori ett var kopplat till andra uppgifter där det tidigare beskrivna innehållet betygsattes.  

 

De får planera och genomföra men de får göra den i två 

delar, de får planera en övernattning med all packning och 

om de åker iväg ensamma eller två och två liksom. /.../ 

Eftersom jag har begränsat med tid så hinner jag ju inte 

med en övernattning där alla ska få göra sina grejer. Så en 

del hittar på supersaker de vill göra. 

Lärare A 

 

Kategori två fokuserade endast på genomförandet av friluftsaktiviteterna. Här betygsattes 

endast tillämpning av material och utrustning både ur ett säkerhetsperspektiv och 

friluftsmetoder.  

 

ehh… alltså det är inte så att vi har frågor och inga prov 

det har vi inte. Alltså när de jobbar i grupp bedömer vi 

dem efter hur de jobbar och hur de samarbetar och att de 

har lite koll på vad de gör och så, men inget prov. 

Lärare F 



 

26 
 

 

Kategori nummer tre avsåg planerande och genomförande av aktiviteten sammanhängande. 

Störst fokus vid betygsättningen var dock på genomförande. 

 

Ja, det är väl genomförandet, det vi ser på plats det väger 

mycket. Man ser det snabbt, de som har rätt kläder och 

vilka som gör upp en eld. Så det är inte så svårt som man 

kan tro. 

Lärare C 

 

När det kom till betygssättning av friluftsliv så tyckte lärarna att kursplanen var tydlig med att 

man ska planera och genomföra en aktivitet. Däremot nämnde alla svårigheter kring vilken 

aktivitet och hur den graderas utifrån betygsskalan, vad som krävs för varje betyg. Läraren 

tillämpade olika strategier för att gradera eleverna. Utifrån intervjuerna fanns det en 

gemensam problematik att sätta ord på vad som betygssattes och skillnaden på en A-elev och 

E-elev. Ett sätt var att man sökte en jämförelse inom klassen där de tog ut typiska E-eleven 

och den typiska A-eleven och därefter placerade resterande elever i betygsskalan. Ett annat 

sätt var att studera elevens anpassningsförmåga till miljön, där för ett E inte krävdes någon 

anpassning utan endast närvarande. För ett A krävdes en konstant anpassning till aktivitet och 

miljö. 

 

Lärarna betraktade formativ bedömning som svårt förhållandevis till arbetsområdet friluftsliv. 

En förklaring de nämnde var den relativt lilla platsen arbetsområdet får i undervisningen där i 

några fall endast examinationer genomförs. Den formativa bedömningen som beskrevs var 

endast mellan lärare och elev och syftade oftast mot säkerhet. 
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8. Analys 
Här kommer resultatet att analyseras utifrån Basil Bernsteins läroplansteori. Analysens 

utgångspunkt är i begreppen klassificering, inramning och koder men också Lindes teori. 

Frågeställningarna i denna studie syftar till att besvara vilka arbetsformer lärarna har och hur 

dessa motiveras samt hur lärarna resonerar kring betygssättning av friluftsliv. Rubrikerna 

klassificering och inramning utgår främst från första frågeställningen. Andra frågeställningen 

kopplas mer till koder.  

 

8.1 Klassificering  

Denna del i teorin innefattar läroplanens utformning, hur tydliga de olika ämnesområden 

framskrivs i kursplanen. En hög klassificering innebär tydliga direktiv och gränser mellan 

områden. En låg klassificering innebär det motsatta, det vill säga otydliga gränser mellan 

arbetsområden (Bernstein, 2000). Utifrån resultatet i denna studie menar lärarna att 

ämnesområdet friluftsliv har en låg klassificering när det kommer till arbetsformer. Däremot 

anser några lärare att delar av ämnesområdet friluftsliv är mer tydligt i jämförelse med andra 

arbetsområden. Det som tycks vara tydligt är att eleverna ska planera och genomföra en 

aktivitet. Vilken aktivitet som ska planeras och genomföras är det som skapar 

tolkningsmöjligheter. Det leder vidare till att den enskilde lärarens definition av begreppet 

friluftsliv spelar en avgörande roll för vilka och på vilket sätt aktiviteterna appliceras inom 

den praktiska verkligheten. Med koppling till resultatet är den låga klassificeringen en av 

anledningarna till de olika synerna på plats eller aktivitet. Den låga klassificeringen tillåter 

lärarna att tolka styrdokumenten, vilket de aldrig anser begränsar dem till skillnad mot om det 

hade varit en hög klassificering där styrdokumenten styr undervisningsinnehållet. Istället 

begränsas det av andra faktorer som till exempel tid och material. 

 

 Med den låga klassificeringen och otydligheten på Lindes (2012) formuleringsarena blir det 

upp till varje enskild lärare att transformera det som står i styrdokumenten och att vid den 

transformeringen tycks lärarnas egna erfarenheter spela in för vilken tolkning/transformering 

de gör. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför lärarna väljer samma 

undervisningsinnehåll. Den låga klassificeringen gör även att gränserna mellan friluftsliv och 

andra ämnesinnehåll blir otydliga. Risken blir således att ämnesområdet friluftsliv tillskrivs 

aktiviteter som inte tillhör området. Resultatet visar ett tydligt exempel på detta då majoriteten 

av det intervjuade lärarna framhåller orientering i ett tävlingsliknande format som innehåll för 

friluftslivs undervisningen. När det kommer till betygsättningen av det valda innehållet 
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framhäver deltagarna en svag klassificering. Detta synliggörs framförallt vid värdeorden i 

kunskapskraven, då majoriteten av lärarna anser det problematiskt att göra skillnader mellan 

olika betygsgrader. Resultatet av den låga klassificeringen i kunskapskraven leder möjligtvis 

till att lärarna tillämpar olika strategier vid betygssättningen och tolkar betygsnivåerna på 

olika sätt.  

 

8.2 Inramning 

Utifrån Bernsteins (2000) teori går inramning ut på vem som styr undervisningen. Författaren 

lyfter två aktörer, läraren som styr undervisningen eller att läraren gjort eleverna delaktiga i 

undervisningens utformning. En hög inramning innebär att läraren styr undervisningen, en låg 

inramning betyder att eleverna har ett högt inflytande (Bernstein, 2000). Deltagarnas svar 

visar på en hög inramning där eleverna får inget utrymme till inflytande av arbetsområdet 

friluftsliv. Förklaringar till varför lärarna inte tillåter elevinflytande är riskfaktorer som finns i 

aktiviteterna som genomförs i undervisningen. Tillsammans med detta handlar det även om 

att eleverna anses ha låga/obefintliga förkunskaper. I vissa svar framkommer det däremot att 

eleverna tillåts ha inflytande på lektionen men väljer att lägga över ansvaret till läraren på 

grund av bristande intresse. Några deltagare ger eleverna möjlighet att påverka de sekundära 

uppgifterna som exempelvis val av mat, vilket kan ses som försök till mer elevinflytande. En 

tendens till en förskjutning av inramningen kan vara lärarna som skiljer på att planera och 

genomföra i undervisningen. Resultatet i denna studie visar att lärarna i dessa fall låter 

eleverna planera en aktivitet utan begränsningar vilket indikerar på en lägre inramning. 

Däremot vid genomförandet visas endast enstaka moment som anses rimliga av läraren vilket 

höjer inramningen.  

 

8.3 Kod 

Med kod menar Bernstein (2000) en slags norm eller oskrivna regler som tar sig uttryck i 

undervisningen. Denna norm styr och skapar sammanhanget på lektionerna. Två olika koder 

Bernstein lyfter fram är kompetens- och prestationskod. Den förstnämnda koden innebär att 

fokus ligger på lärande medan prestationskod inriktar sig mot tävling och skillnader mellan 

individer. Utifrån svaren från deltagarna existerar båda koderna inom friluftsliv. Dessa två 

koder upplevs nästan som konkurrerande mot varandra. Å ena sidan vill lärarna förmedla ett 

avslappnat och ett prestationslöst friluftsliv. En förklaring kan vara att lärarnas egna 

erfarenheter och intressen av friluftsliv är förknippade med dessa värden. I undervisningen 
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kommer detta till uttryck i de traditionellt kravlösa aktiviteterna som exempelvis sätta ihop 

stormkök och bygga vindskydd. Dessa beskrivna aktiviteterna går att koppla till 

kompetenskoden. Å andra sidan uppstår det en problematik med betygssättningen då 

kravlösheten övergår till prestation och lärarnas olika förmedlingar av värden försvinner. De 

värden lärarna vill förmedla handlar oftast om hälsoaspekter. I resultatet framgår det att 

lärarna vill förmedla värden som kan kopplas till naturens lugn i friluftslivsundervisningen. 

Detta synliggörs i deras ändamål med friluftsdagarna. De som väljer att använda 

friluftsdagarna till rekreation eftersträvar mer en kompetenskod. De lärarna som istället väljer 

att använda dagarna examination kan mer liknas vid en prestationskod. Även här går att 

urskilja en konkurrens mellan koderna där lärarens val leder till att en av koderna utesluts. 

 

En koppling till prestationskoden kan vara lärarnas val av innehåll. Ett innehåll som ofta 

förekommer i undervisningen och som nämndes ovan är orientering, detta visar på en tydlig 

koppling till sportdiskursen som Backman (2010) tog upp och förknippade med 

prestationskoden. Några av lärarna försöker flytta fokus från den klassiska orienteringen där 

tid på genomförandet samt rätt kontroller är centrala. Lösningarna de tillämpar är att ta bort 

tävlingsmomentet och fokusera på kartkunskaper, vilket kan indikera på ett försök till att 

närma sig kompetenskoden. Kompetenskoden är även den koden lärarna föredrar för den 

innefattar mer ämnesövergripande arbetssätt som ofta förekommer som drömbilden för 

undervisning av friluftsliv. En förklaring till varför lärarna involverar orientering i 

friluftslivsundervisningen skulle kunna vara att orienteringen förknippas med prestationskod, 

vilket på ett traditionellt sätt är lättare att gradera till olika betygsnivåer. Dessa traditioner 

saknar de andra frilutsrelaterade aktiviteterna som lärarna beskriver i resultatet och som kan 

kopplas till kompetenskoden. Exempel på dessa aktiviteter kan vara att sätta upp ett stormkök 

eller att bygga vindskydd. Aktiviteterna som nämns här har inte någon naturlig kvantitativ 

mätning som orientering har.  
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9. Diskussion 
Diskussionen kommer svara på frågeställningarna arbetet utgått från. Den tidigare 

forskningen kommer jämföras med resultatet och metodens styrkor och svagheter kommer tas 

upp.  

9.1 Stort fokus på kursplanen 

Arbetsformerna lärarna genomför i undervisningen av friluftsliv går att identifiera till fyra 

stycken. Det som främst skiljer i de olika arbetsformerna är progression, användning av tid 

och träningsmöjligheter för eleverna. Två av arbetsformerna som endast innehåller 

examinerande tillfällen på både friluftsdagar och vanliga lektioner kan liknas vid en 

aktiveringsdiskurs som Backman (2008b) tar upp. Det framkommer även av lärarna att 

friluftslivsundervisningen får lite utrymme i förhållande till andra ämnesområden. Det är 

något som Skolinspektionen (2010) också påpekar. McNamee och Timken (2017) går in på 

att undervisningen i USA innefattar till stor del sportaktiviteter, den intressanta aspekten i det 

är att dessa aktiviteter inte relateras till vuxnas rörelsevanor. Med det menar författarna att en 

mer friluftsinriktad undervisning skulle leda till ett livslångt intresse för eleverna. Detta 

genom att använda sig av undervisningsmetoden outdoor pursuits där fokus ligger förflyttning 

i naturmiljö. Lärarna i denna studie tar upp att förflyttningen ses som begränsande istället för 

en del i undervisningen som outdoor pursuits möjliggör. Även de svenska styrdokumenten 

framhäver det livslånga intresset som denna arbetsform inriktar sig mot.   

 

Lärarnas uppfattningar kring begreppet friluftsliv får en avgörande roll för hur aktiviteterna 

genomförs på lektionerna och vilka begränsningar de anser finns. Förklaringen till detta är 

den låga klassificeringen, som studiens resultat visar och som står i likhet med Erik Backman 

(2008b). Lektionerna styrs på två olika sätt. Den första synen som är aktivitetsstyrd innebär 

att platsen inte är särskilt viktig. Den andra synen på friluftsliv fokuserar på just platsen i 

friluftslivsundervisningen och aktiviteterna kommer sekundärt. Studiens resultat visar att de 

olika synerna inte påverkar val av innehållet utan istället arbetsformer. Den mer platsstyrda 

synen arbetar med friluftsliv i naturmiljö till skillnad från den mer aktivitetsstyrda synen som 

istället applicerar undervisningen oavsett omgivning. De olika synerna går att koppla till 

Mikaels et al. (2016) som förklarar att det finns två olika lärande inom outdoor education i 

Nya Zeeland. Den platsstyrda synen går att likställa med dekontextuella lärandet. Den 

aktivitetsstyrda synen går att betrakta som det instrumentella lärandet. Utifrån Svanströms 

(2011) tre kategorier av naturupplevelser kan den sistnämnda synen kopplas till en estetisk 
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naturupplevelse. Det innebär att upplevelsen av omgivningen är i fokus. Den andra synen med 

aktivitet i centrum behöver nödvändigtvis inte involvera naturupplevelser, vilket medför att 

Svanströms (2011) kategoriseringar inte går att se.  

 

Med de olika synerna tillkommer det olika typer av begränsningar, lärarna med aktivitetsstyrd 

syn tar upp material som största begränsningen medan lärare med platsen i centrum menar att 

tiden begränsar mest. Dessa begränsningar står i likhet med de begränsningar som Backman 

(2011) fått fram av sina intervjuer. En förklaring till varför dessa begränsningar tas upp menar 

Backman (2011) är att lärarutbildningen förmedlar det exklusiva och resurskrävande 

perspektivet på friluftsliv. Generellt gäller dessa begränsningar även internationellt, 

McNamee och Timken (2017) får fram liknande resultat i undervisningen från USA.  

 

Resultatet visar på att det råder en skillnad mellan drömbilden av friluftsliv i skolan och den 

undervisning som bedrivs. I den undervisning som lärarna beskriver sig göra kan de flesta 

aktiviteterna betraktas som det enkla friluftslivet på grund av de ovanstående 

begränsningarna. Drömbilden lärarna har av friluftsliv i skolsammanhang är att genomföra en 

längre färd med eleverna. Anledningen till det är Skolverkets (2011) formuleringar i 

kursplanen om att eleverna ska planera och genomföra friluftsaktiviteter. Denna färd kan 

kopplas ihop med lärarutbildningens förmedling av friluftsliv som Backman (2008a) tar upp. 

Författaren menar att lärarutbildningen inte ger verktygen för att kritiskt granska 

friluftsrelaterade aktiviteter utan istället exemplifierar aktiviteter som sedan betraktas som en 

sanning av friluftsliv, det vill säga det exklusiva friluftslivet. Lärarnas drömbild kan jämföras 

med en äventyrs- och upplevelsebaserad undervisning, något som Karppinen (2012) har 

studerat. Resultat visar att utöver friluftskunskaper utvecklade eleverna även en större 

självreflektion och andra social färdigheter. Författaren menar således att denna 

undervisningsmetod bör tillämpas i den finska skolan då formuleringarna de ska följa 

innefattar en utveckling av sociala och personliga erfarenheter. Liknande formuleringar 

återfinns i den svenska läroplanen som både berör sociala och personliga färdigheter 

(Skolverket, 2011). Liknande resultat visar Schwab & Dustin (2014) som menar att den ökade 

inaktiviteten hos barn och ungdomar i USA kan motverkas genom att undvika aktivitets- och 

sportdiskursen. Istället fokusera på äventyrsrelaterade aktiviteter där fokus ligger på risk, 

säkerhet, beslutstagande och problemlösning. Denna äventyrsinriktning förklarar Andkjaer 

(2012) och Mikaels et al. (2016) även är vanligast förekommande diskurs inom outdoor 

education i Nya Zeeland. 
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I detta arbete nämner endast lärare kunskapsmål från ämnet idrott och hälsa och involverar 

inte läroplanens värden i friluftslivsundervisningen. Värden som istället tas upp i denna studie 

är hälsorelaterade och är ofta förknippade med lugnet och kravlösheten i naturen eller 

aktiviteten. Dessa värden kan relateras till både Backman (2008b) och Abelsen & Leirhaug 

(2017) som menar att friluftsliv som rörelsekultur har stor potential att förmedla värden som 

samarbete, glädje och naturupplevelse. Det går även att förknippa dessa värden med den 

kravlösa definitionen som Näringsdepartementet (1999) tar upp. Ett arbetssätt som involverar 

ovanstående är den platsresponsiva pedagogiken som Mikaels (2017) visar i sin studie. Den 

svenska undervisningen domineras av en aktivitetsdiskurs medan Nya Zeeland har en annan 

typ pedagogik. Denna pedagogik benämns som platsresponsiv pedagogik och innefattar 

historiska, kulturella och ekologiska förutsättningar i relation till platsen som undervisningen 

sker vid. Mikaels (2017) menar att detta arbetssätt har stor potential att få den svenska 

läroplanen mer involverad i undervisningen. 

9.2 Betygssättningens problematik 

När det kommer till bedömning säger lärarna att de inte jobbar strategiskt formativt men att 

de försöker ge tips och råd när det finns möjlighet. Den typ av BFL som främst tillämpas kan 

relateras till fysisk aktivering. Tolgfors (2017) menar att denna typ av BFL gynnar elever med 

tidigare erfarenheter av ämnesområdet, de som inte gynnas är eleverna som förstått 

sambandet av kunskapskraven och betygsättningen. Svennberg och Högbergs (2016) studie 

visar också på att individer med förkunskaper inom ämnet gynnas vid betygsättningen. 

Tolgfors (2017) menar att en central del inom BFL är att skapa delmål för undervisningen. 

Detta kan kopplas till ett progressionstänk vilket kan likställas med några av lärarnas 

beskrivningar av undervisningen i denna studie. 

 

Studiens syfte grundar sig på komplexiteten mellan lärarnas egna erfarenheter, definitionen av 

friluftsliv samt kursplanens formuleringar. Kursplanen syftar mot att betygsätta kunskaper 

vilket medför att prestationen från eleverna blir en central del. Samtidigt definierar 

näringsdepartementet (1999) friluftsliv som krav- och prestationslöst. Detta resonemang 

återfinns hos de intervjuade lärarna som vill förmedla kravlösheten med hälsoinriktning fastän 

betygen ändå måste sättas och stå centralt i undervisningen. Däremot är en tolkning av 

intervjuerna att lärarna försöker hitta en balans mellan kravlösheten och betygsättningen 

genom till exempel friluftsdagar som riktas mot kravlösheten. Det råder även motsättning 

mellan betygsättningen och läroplanen, där Svennberg et al. (2016) menar att läroplanen riktar 
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in sig på en kompetensmodell medan kunskapskraven i idrott och hälsa indikerar till en 

prestationsmodell. Liknande motsägelse framkommer i analysen där prestationskoden 

förknippas till betygsättningen och kompetenskoden förknippas till innehållet i 

undervisningen. Undantaget i den senare koden är orienteringen som förknippas med ett 

tävlingsformat. I likhet med Backman (2008b) förknippar majoriteten av de intervjuade 

lärarna orientering med friluftsliv och på ett sådant sätt examinerar och betygsätter 

orientering. En förklaring till detta skulle kunna vara att orientering och kunskapskraven är 

förknippade med prestationsmodellen, vilket är lättare för läraren att bedöma och betygsätta. 

Till skillnad från de andra aktiviteterna, exempelvis eldning och vindskyddsbygge som går att 

betrakta som kompetensmodellen blir det en motsättning mellan kunskapskraven och 

ämnesinnehållet. En del lärare försöker att hitta alternativa lösningar där de examinerar endast 

kartkunskaper genom att till exempel ta bort tävlingsmomentet. 

 

9.3 Metoddiskussion 
Generaliseringen av studiens resultat begränsas på grund av två saker. Den första anledningen 

är metoden intervju vars avsikt inte är att skapa generaliseringar över hela populationen 

(Denscombe, 2016). Den andra anledningen är ett lågt antal deltagare i studien. Däremot är 

deltagarna från fyra olika kommuner vilket ger en bredare bild av ämnet. Även om denna 

metods avsikt inte är att skapa generaliserbarhet kan den ändå skapa insikt och förståelse för 

hur lärare resonerar kring arbetsområdet friluftsliv. På grund av den tidigare erfarenheten av 

deltagarna kan det ha påverkat diskussionens riktning och därmed gett ett missvisande 

resultat. Det kan även ha påverkat analysen av resultatet. Det kan också ha varit ovanan av att 

genomföra intervjuer som påverkar diskussionens riktning och lett till fel följdfrågor under 

intervjuernas gång. Hade studien haft tillgång till större resurser hade urvalet grundat sig på 

olika skolors förutsättningar som till exempel geografisk plats och ekonomiska resurser. 

Urvalet hade även grundat sig på yrkeserfarenheten hos lärarna, på detta sättet hade en 

bredare bild av lärarnas sätt att betrakta friluftsliv i skolan. 

  

Validiteten är hög då frågorna är uppbyggda utifrån arbetets teori. Dessutom har lärarna i 

studien haft relativt lätt att svara på frågorna vilket kan indikera på en relativt hög validitet. 

Ska studien genomföras igen bör två frågor formuleras om. Detta gäller frågorna som 

involverar värden och olika arbetsformer som kräver ett förtydligande för bästa resultat. Ett 

möjligt problem i intervjuerna kan ha varit att deltagarna inte svarat sanningsenligt som de i 

verkligheten gör, utan istället beskrivit en förskönad bild. Trovärdigheten i studien är relativt 
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hög. Som intervjuare har vi försökt vara så neutrala som möjligt trots tidigare erfarenheter av 

deltagarna, intervjuerna har inte svävat iväg utan varit nära intervjuguiden. 

Transkriberingarna har analyserats flera gånger för att undvika feltolkningar. 

 

9.4 Framtida forskning 

För framtida studier hade det varit intressant att studera resultatet i ett större urval av lärare 

för att få en högre generaliserbarhet. Ytterligare en intressant studie hade varit att studera 

friluftsliv i grundskolans senare år utifrån ett elevperspektiv inom ämnesområdet friluftsliv. 

Det hade även varit intressant att se hur progressionen i ämnesområdet friluftsliv ser ut från 

grundskolan till gymnasiet. En annan aspekt att fundera kring är resursfördelningen hos 

skolor. 

 

9.5 Slutsatser 
Studiens resultat visar att lärare tycker det är svårt att tolka styrdokumenten i ämnesområdet 

friluftsliv när det kommer till både innehåll och betygssättning. Det enkla att förstå i 

styrdokumenten är att eleverna ska planera och genomföra men problematiken är vad de ska 

planera och hur de ska planera. Därefter lägger de olika fokus i betygsättningen, vissa lägger 

det betygsgrundande i planering och andra i genomförande. Lärarna har även svårt att 

exemplifiera vad som krävs för exempelvis för en A-elev respektive E-elev. Detta tyder på en 

låg klassificering utifrån Bernsteins (2000) läroplansteori där styrdokumenten ger utrymme 

för läraren att tolka, vilken kan uppfattas som problematiskt för lärarna. Lärarna bedriver sin 

undervisning med en stark inramning, det vill säga att kontrollen i undervisningen ligger hos 

läraren och inte eleverna. Anledningar till detta är riskfaktorer och elevers låga förkunskaper. 

I Bernsteins begrepp om koder kan två stycken identifieras, kompetenskod och 

prestationskod. Kompetenskod där nuvarande kunskaper bekräftas och fokus är på lärande. 

Prestationskoden innebär att synliggöra skillnader mellan individer och se brister, den 

fokuserar mer på prestation istället för lärande. Dessa två koder skapar en problematik vid 

betygssättningen enligt studiens resultat. Lärarnas val av innehåll för undervisningen är 

förknippat med prestationslösa aktiviteter med ett fokus på lärande. Detta skapar en krock mot 

kunskapskraven som endast inriktar sig mot prestation. 

 

Begränsningar för friluftsundervisningen är en återkommande punkt i alla intervjuerna. Ett 

sätt att skapa mer resurser för friluftsliv i undervisningen kan vara att motivera sina 
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pedagogiska val utifrån både kursplanen och läroplanen. Resultatet i denna studie visar endast 

på att lärarna motiverar sin undervisning utifrån kursplanen. Ett annat sätt kan vara att 

involvera fler ämnen och skapa ett större tema. När det kommer till betygsättningen bör 

lärarna se över krocken mellan prestationskoden (kunskapskraven) och kompetenskoden 

(traditionellt friluftsliv). Denna krock skapar svårigheter i betyg och bedömning och gör att 

lärarna har svårt att specificera vad som krävs för de olika betygsstegen. För att kunna göra 

detta bör läraren ha konkretiserat betygsstegen innan aktiviteten genomförs. Det är även 

viktigt att låta eleverna träna praktiskt och teoretiskt på ämnesområdet innan de blir bedömda.  

 

  



 

36 
 

10. Litteraturförteckning 
Elektroniska källor 

Backman, E. (2010). Friluftsliv in Swedish physical education - a struggle of values: 

educational and sociological perspectives. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2010 

tillgänglig på internet:  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:308124/FULLTEXT01.pdf 

 

Lundvall, S. (2011). Friluftsliv i skolan och på lärarutbildningen. I Lundvall, S (red.) Lärande 

i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. Stockholm: Gymnastik- och 

idrottshögskolan  

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-1870 

 

Lundvall, S. (2011). Skolans friluftsverksamhet ur ett historiskt perspektiv. I Lundvall, S 

(red.) Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. Stockholm: Gymnastik- 

och idrottshögskolan  

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-1870 

 

Näringsdepartementet (1999) Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. 

Tillgänglig på internet: 

http://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/6753bc911e6e4cbfbfdeae3d59973aa2/statens-

stod-till-friluftsliv-och-framjandeorganisationer 

 

Schwab, K., & Dustin, D. (2014). Engaging youth in lifelong outdoor adventure activities 

through a nontraditional public school physical education program.Journal of Physical 

Education, Recreation & Dance, 85(8), 27-31.  

Tillgänglig på internet: 

http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1651856380?accountid=14

82 

 

 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:308124/FULLTEXT01.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-1870
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-1870
http://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/6753bc911e6e4cbfbfdeae3d59973aa2/statens-stod-till-friluftsliv-och-framjandeorganisationer
http://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/6753bc911e6e4cbfbfdeae3d59973aa2/statens-stod-till-friluftsliv-och-framjandeorganisationer
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1651856380?accountid=1482
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1651856380?accountid=1482
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575


 

37 
 

Skolinspektionen (2010). Mycket idrott och lite hälsa. (Rapport 2010:08) Stockholm: 

skolinspektionen. Tillgänglig på Internet:  

http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Flygande-inspektion/Mycket-idrott-och-lite-

halsa/ 

 

Svanström, F. (2011). Naturupplevelser: möjligheter för pedagogen. I Lundvall, S (red.) 

Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. Stockholm: Gymnastik- och 

idrottshögskolan  

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-1870 

 

 

Tryckta källor 

Abelsen. K & Leirhaug. P. E. (2017). ‘‘Hva vet vi (ikke) om elevers opplevelser med 

friluftsliv i norsk skole en gjennomgang av empiriske studier 1974—2014.’’ Journal for 

Research in Arts and Sports Education, Vol. 1, 2017, pp. 18-31.  

 

Andkjær, S. (2012). A cultural and comparative perspective on outdoor education in New 

Zealand and friluftsliv in Denmark, Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 

12:2, 121-136, DOI: 10.1080/14729679.2011.643146 

 

Backman, E. (2008a). What is valued in friluftsliv within PE teacher education? —Swedish 

PE teacher educators’ thoughts about friluftsliv analysed through the perspective of Pierre 

Bourdieu. Sport, Education and Society, 13:1, 61–76, DOI: 10.1080/13573320701780522  

 

Backman, E. (2008b). Friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa: ett bidrag till en mer 

integrering i skolan? svensk idrottsforskning. 4, 38–42.  

 

Backman, E. (2011) What controls the teaching of friluftsliv? Analysing a pedagogic 

discourse within Swedish physical education, Journal of Adventure Education and Outdoor 

Learning, 11:1, 51-65, DOI: 10.1080/14729679.2010.532988  

 

Bernstein, B. (2000[1996]). Pedagogy, symbolic control and identity: theory, research, 

critique. Rev. ed Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers 

 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Flygande-inspektion/Mycket-idrott-och-lite-halsa/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Flygande-inspektion/Mycket-idrott-och-lite-halsa/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Flygande-inspektion/Mycket-idrott-och-lite-halsa/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-1870


 

38 
 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fägerstam, E. (2014). High school teachers’ experience of the educational 

potential of outdoor teaching and learning, Journal of Adventure Education and Outdoor 

Learning, 14:1, 56-81, DOI: 10.1080/14729679.2013.769887 

 

Karppinen, S. J. A. (2012) Outdoor adventure education in a formal 

education curriculum in Finland: action research application, Journal of Adventure Education 

and Outdoor Learning, 12(1), 41-62, DOI: 10.1080/14729679.2011.569186 

 

Larsson, S. (2005) Kvalitativ metod. I Larsson, S., Lilja, J & Mannheimer, K (red.) (2005). 

Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 

 

Linde, G. (2012). Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori! 3 [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

McNamee, J & Timken, G (2017) Outdoor Pursuits in Physical Education: Lessons from the 

Trenches, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 88:3, 8-15, DOI: 

10.1080/07303084.2016.1270784 

 

Mikaels, Jonas (2017). Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish 

physical education and health curriculum. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Gymnastik- 

och idrottshögskolan, 2017 

 

 

Mikaels, J., Backman, E., & Lundvall, S. (2016): In and out of place: exploring the 

discursive effects of teachers’ talk about outdoor education in secondary schools 

in New Zealand. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 16(2), 

91-104. doi:10.1080/14729679.2015.1086660 

 

Sandell, K & Sörlin, S. (red.) (2008). Friluftshistoria: från "härdande friluftslif" till 



 

39 
 

ekoturism och miljöpedagogik: teman i det svenska friluftslivets historia. 2., omarb. uppl. 

Stockholm: Carlsson 

 

Svennberg, L., Meckbach, J., & Redelius, K. (2014). Exploring PE Teachers' ‘Gut Feelings’: 

An Attempt to Verbalise and Discuss Teachers' Internalised Grading Criteria. European 

Physical Education Review, 20(2), 199-214. doi: 10.1177/1356336X13517437  

 

Svennberg, L., Meckbach, J., & Redelius, K. (2016). Swedish PE teachers struggle with 

assessment in a criterion-referenced grading system. Sport, Education and Society. doi: 

10.1080/13573322.2016.1200025  

 

Svennberg, L. (2016). Swedish PE teachers’ understandings of legitimate movement in a 

criterion-referenced grading system. Physical Education and Sport Pedagogy. doi: 

10.1080/17408989.2016.1176132  

 

Svennberg, L. & Högberg, H. (2017). Who gains? Sociological parameters for obtaining high 

grades in physical education. Submitted. 

 

Svennberg, L. (2017). Grading in physical education, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 

Diss. (sammanfattning). 

 

Söderström, M. (2011). Medicinska perspektiv på barns naturkontakt. I Mårtensson, fredrika 

m.fl. den nyttiga utevistelsen. Naturvårdsverket. 

 

Tolgfors, B. (2017). Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande 

blir och gör i ämnet idrott och hälsa. Örebro: Örebro Universitet 2017. 

 

Wilson, S. & MacLean, R, (2011). Research methods and data analysis for psychology. New 

York: McGraw-Hill Higher Education. 

 

 



 

I 
 

Bilaga 1 
Hej! 

 
 

Vi är två studenter som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi studerar till ämneslärare och 

våra ämnen är idrott och hälsa och psykologi. Vi skriver nu vårt examensarbete 15 hp och det 

innefattar intervju som riktar in sig till lärare på grundskolan, som undervisar i ämnet idrott och 

hälsa. Studiens syfte är att få förståelse kring betyg och bedömning inom arbetsområdet 

friluftsliv och utevistelse. Denna undersökning är helt frivillig att delta i och anonym. Datan 

som samlas in kommer endast att användas i forskningssyfte. Intervjun tar ungefär 30 min.  

Vi undrar om du vill och har möjligheten till att delta i studien?    
 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar; 

Gabriel Andersson 

Ga222bt@student.lnu.se 

Jesper Engstrand 

Je222nb@student.lnu.se 
 

Kalle Jonasson (Handledare) 

Kalle.Jonasson@lnu.se  
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II 
 

Bilaga 2 
Intervjuguide 

Allmänt 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Vad är dina personliga erfarenheter av friluftsliv? 

 

Innehåll 

Tycket du att kursplanen är tydlig för ämnesområdet friluftsliv? 

Vad är friluftsliv för dig? (klassificering) 

Vad är utevistelse för dig? (klassificering) 

Vilka typer av aktiviteter gör du i friluftslivsundervisningen? (koder) 

- Hur arbetar du med dessa aktiviteter? (inramning) 

- Vad ser du för för- och nackdelar med detta arbetssätt? 

Har eleverna inflytande på innehållet? (inramning) 

Finns det något som begränsar dig när du undervisar i friluftsliv?  

Finns det några värden som är viktiga att förmedla från friluftsliv? (koder) (läroplan) 

 Vilka värden? 

 

Betyg och bedömning 

Arbetar du med formativ bedömning? 

- Om inte, hur arbetar du med bedömning? 

- Om ja, i så fall på vilket sätt? 

Tycker du kursplanen är tydlig för vad som ska betygsättas? (klassificering) 

Vad betygsätter du inom friluftsliv? (klassificering, koder) 

Vilka examinationer brukar du göra? (koder) 

 


