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Abstrakt 

Tidigare forskning visar att lärare i svenska skolor har problem att utföra en undervisning 

i friluftsliv (Seger 2012; Novus 2016; Backman 2011a). Problemen som lyfts är bland 

annat att lärarna inte har geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar till att 

utföra friluftslivsundervisning. Syftet med denna uppsats var att i motsats till detta 

undersöka hur man som lärare i idrott och hälsa planerar och utför en välfungerande 

friluftslivsundervisning. Sex semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i 

olika åldrar från hela Sverige och som ansåg sig själva har/haft en välfungerande 

friluftslivsundervisning genomfördes.  Intervjuerna transkriberades, tematiserades och 

sedan analyserades sambandet mellan lärares vilja och dess förutsättningar utifrån 

kvalitativt friluftsliv och deras didaktiska val utifrån Schenkers (2011) analysmodell 

idrottsdidaktik. Studiens resultat visar på möjligheter att se förbi de tidigare problem som 

lyfts. Vad studiens lärare understryker som viktigt är att arbeta utifrån progressionen 

delmoment till helhet och att tillägna sig gedigen kunskap om friluftslivet. Detta ger 

förutsättningar att man som lärare kan anpassa undervisningen utifrån befintliga 

förutsättningar. Slutsatsen blev att om man som lärare tillägnar sig kunskap om 

friluftslivet, lyckas dela in ämnet i delmoment, ser det som något icke platsbundet och 

anpassar sig till sina förutsättningar går det att få till en välfungerande 

friluftslivsundervisning. 
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Tack 

Först ska ett stort tack riktas till de lärare som valde att medverka i studien, utan deras 

erfarenheter och berättelser hade denna uppsats aldrig blivit av. Ett stort tack ska även 

riktas till vår handledare Katarina Schenker. Utan hennes handledning och 

uppmuntrande ord hade denna studie aldrig blivit så bra som den blev.
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1 Inledning 

”Vad är friluftsliv?” 

”En tredjedel av ämnet täcks upp av friluftsliv, ändå väljer vissa lärare att inte ha med 

det alls i sin planering” 

”Det är svårt att få till friluftslivsundervisning” 

Citaten ovan är inspirerade från påståenden som yttrats under utbildning till att bli lärare 

i idrott och hälsa. Samtidigt som en har fått ta del av dessa påståenden har man fått 

uppleva magiska stunder framför lägereldar, genom att bygga vindskydd, laga mat på 

stormkök och bygga eldstäder. Det har utförts tur i fjällen, grävning av bivacker, 

längdskidåkning, carving på slalomskidor och reflektion om naturen som plats för 

rekreation. Samtidigt ges inga konkreta verktyg för hur man som lärare kan lägga upp sin 

undervisning. Vilka aktiviteter ska göras? Behövs det åkas upp till fjällen? Räcker det 

med att elda i skogen bredvid skolan? Vad behöver man som lärare se till att eleverna 

tillägnar sig för kunskaper? Det finns gott om studier som belyser den problematik som 

många lärare i idrott och hälsa upplever med friluftsliv och varför undervisningen ofta 

inte blir av (Novus 2016; Nilsson, Kraepelin-Strid & Seger 2012 s. 155). Vad som 

däremot inte presenteras är faktiska lösningar på hur man som lärare i idrott och hälsa kan 

göra för att få till en välfungerande friluftslivsundervisning. Friluftsliv utgör cirka en 

tredjedel av kursplanerna (Skolverket 2011a s. 83; Skolverket 2011b s. 49) men trots detta 

framkommer det inte i lika stor utsträckning (Skolinspektionen 2018 s. 5).  

Arbetet ämnades därför att söka kunskap hos lärare i svenska skolan som känner att de 

har lyckats få till en välfungerande friluftslivsundervisning. Hur gör de? Vad gör de? 

Varför gör de så? Friluftslivsundervisningen i den svenska skolan kan inte fortsätta att 

utarmas på grund av att lärarna inte har verktyg eller kunskap för att undervisa om det. 

Om undervisning ska kunna bli välfungerande bör forskningen rikta in sig på att 

undersöka det som faktiskt är fungerande. 
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2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en välfungerande friluftslivsundervisning 

kan ta sig uttryck i den svenska skolan. Välfungerande friluftslivsundervisning är i denna 

uppsats något som definieras utifrån vad lärarna tycker. Genom att intervjua lärare som 

känner att de har en välfungerande friluftslivsundervisning ämnades arbetet att få fram 

vad det är som gör att dessa lärare känner att de har ett fungerande koncept. Med 

friluftslivsundervisning menas hur lärare planerar, genomför och betygsätter 

friluftslivsdelen av ämnet. Studien ämnar med andra ord undersöka hur välfungerande 

friluftslivsundervisning kan ta sig i uttryck hos lärare i den svenska skolan. 

Frågeställningarna är uppdelade i fyra frågor, de tre första ska ses som deskriptiva. Dessa 

kommer att kunna besvaras utifrån resultatet. Den fjärde frågeställningen är analytisk och 

besvaras genom det analytiska tillvägagångssättet. 

1. Hur förhåller sig lärare till de förutsättningar som finns inom friluftsliv i skolan? 

2. Hur resonerar lärare kring progression i friluftslivsundervisning? 

3. Vilka aspekter av bedömning lyfter lärare i förhållande till sin 

friluftslivsundervisning? 

4. Hur kan lärares upplevelse av välfungerande friluftslivsundervisning förstås 

utifrån deras didaktiska val? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs det för begreppet friluftsliv och dess historik under rubriken Vad 

är friluftsliv? Definitionen av friluftsliv presenteras också i underrubriken Nationell 

definition delvis ur ett nationellt men också ett skandinaviskt perspektiv. Underrubriken 

Idrott och friluftsliv ämnar att ytterligare precisera och problematisera de olika försök 

som gjorts att definiera begreppet. Avslutningsvis under rubriken 

Friluftslivundervisningens utveckling i den svenska skolan sammanfattas begreppets 

utveckling och framskrivning i de olika läroplanerna. 

3.1 Vad är friluftsliv? 

Friluftsliv är ett begrepp som endast går att finna i de skandinaviska länderna. Det 

uppkom i en dikt skriven av den norske författaren Henrik Ibsen redan år 1859. Det är 

således i Norge som begreppet myntades och med det i en rad olika former och verk under 

senare hälften av 1800-talet. I Sverige var det först år 1889 som friluftsliv tog plats i 

Svenska akademins ordbok (SAOB) (Sandell & Sörlin 2008, s. 12). Nästan 40 år senare 

år 1928 kom det att ta plats i den svenska skolan. Friluftsledigheten var det begrepp som 

till en början rubricerade friluftsliv i skolan, vilket senare ersattes av begreppet 

friluftsdagar (Annerstedt 2001 s. 85). Det existerar än idag inte någon direkt översättning 

för friluftsliv som engelskt begrepp. I internationella sammanhang talas det istället om 

outdoor education, outdoor life och outdoor activites (Hofmann, Rolland, Rafoss & 

Zoglowek 2018 s. 9). Ordet friluftsliv är ett mångfacetterat och komplext begrepp som 

genom tiden har innefattat allt från fysisk utmaning och tävlingsidrott till rekreation och 

naturupplevelse. Än idag finns det inte någon etablerad definition eller konsensus 

gällande ordet (Backman 2004 s. 175). 

I denna del kommer det först beskrivas hur de svenska nationella definitionerna av 

begreppet ser ut. Därefter presenteras kort Danmarks och Norges nationella definition 

följt av hur forskningen i alla tre länder definierar begreppet. 
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3.1.1 Nationell definition 

Sett till historien skiljer sig definitionerna av ordet friluftsliv beroende på vilken tid 

och/eller vilka som uttalar sig om begreppet. 1969 ansåg svenska staten att friluftsliv och 

idrott var två begrepp som var omöjliga att skilja på. Dessa begrepp kom istället att ligga 

under samma definition (Backman 2004 s. 175). Utredningen definierade då idrott och 

friluftsliv som: 

... fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 

tävlingsresultat (Blom & Lindroth 1995 s. 11) 1
 

Friluftsrörelsen under den tiden gav då starka invändningar på att definiera 

friluftsliv med idrottsrörelsen, främst på grund av den tävlingsprägel som 

förknippades med idrotten. För att poängtera detta såg de det som betydelsefullt 

att markera den distinktion som fanns mellan tävlingsidrotten och friluftslivet. 

Definitionen som Friluftslufsfrämjandet då skrev fram löd: 

Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling (Yttergren 1996 s.11). 

Detta kom att dra den första gränsen mellan idrott och friluftsliv i Sverige, men 

ifrågasattes senare då delen “utnyttja naturen” förde tankarna till att exploatera naturen 

för sina egen vinning. Idag definierar friluftsfrämjandet friluftsliv som “... vistas i naturen 

på ett sådant sätt att det ger naturupplevelser, rekreation och motion” (Friluftsfrämjandet 

2004; se Backman 2004 s. 176).   

Även fast definitionerna för de båda rörelserna innan och under 90-talet var olika gavs ett 

gemensamt statligt bidrag. I slutet av 90-talet kom förslaget att ge två individuella bidrag 

och ett ytterligare förtydligande av skillnaderna mellan rörelserna behövdes. Det ledde till 

att man inom Kulturdepartementet tillsatte en grupp kallad “Friluftsgruppen” som 1998 

utförde en utredning på bägge rörelserna. Vad man då kom fram till för att ytterligare 

skilja friluftslivsrörelsen från det idrottsliga var att betona frånvaron av krav på prestation 

och tävling. Detta ledde till den rådande statliga definitionen: 

                                                 

1 Definitionen är en omskrivning av SOU 1969:29 definition av idrott. 
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Med friluftsliv avses vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling (Kulturdepartementet 2000). 

I rapporten för utredningen nämndes det att ordet friluftsliv “bör ses” som definitionen 

ovan. Dock när förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer kom 2003 beskrevs 

friluftsliv istället som “vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande 

och naturupplevelser utan krav på tävling” (Miljödepartementet 2003) vilket visar på en 

öppenhet till hur man kan tolka begreppet friluftsliv även från svenska statens håll. 

I Norge bad det norska folkvalda stortinget, i december 1998, den kungligt valda 

regeringen att utföra en granskning i syfte att främja det norska friluftslivet. Rapporten 

som sedan presenterades 2001 definierade friluftsliv som: 

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus på fritiden med fokus på miljöförändringar 

och naturupplevelse. 2 

Danmark fick 2015 sin första nationella statliga friluftspolitik som i mer än 60 år, hade 

bedrivits av frivilliga organisationer (Näringsdepartementet 2000, Miljøministret 2015). 

Innan detta hade begreppet friluftsliv inte haft någon nationell definition men med den 

nya politiken beskrev begreppet som följande: 

Friluftsliv är uppehåll och aktiviteter utomhus, det kan utföras i staden, på landet, i luften eller 

på vattnet. Som utgångspunkt är friluftsliv behagligt och relaterar till medborgarnas fritid. Det 

är en grundläggande egenskap, att utomhuslivet ger oss en upplevelse som får oss att komma 

närmre naturen (Miljøministret 2015). 3 

3.1.2 Idrott och friluftsliv 

Inom forskningen skiljer sig definitionerna av friluftsliv och de värden som läggs i ordet, 

både när det kommer till länder men också till forskare i sig. Problemet ligger ofta i hur 

den fysiskt aktiva delen av friluftsliv ska beskrivas med den rekreationella delen. En del 

                                                 

2  Egen översättning av [Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse.] 

3 Egen översättning av [Friluftsliv er ophold og aktiviteter udendørs. Det kan udfolde sig i byen, på landet, i luften 

eller i vandet. Som udgangspunkt er friluftsliv lystbetonet og knyttet til vores fritid. Det er et grundlæggende træk, at 

friluftsliv giver os en oplevelse af at komme nærmere naturen.] 
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forskare har valt att dela upp det komplexa och vida ordet i olika underrubriker för att visa 

hur de anser att friluftsliv ska definieras. 

På 90-talet delade den danske forskaren Edinger (1997) in friluftsliv i tre underrubriker, 

friluftssport, friluftsturism och friluftsliv. De tre indelningarna fokuserade på naturen i 

olika fysiska utmaningar. I Friluftssport lades fokus vid att använda naturen till 

extremsporter som exempelvis forsränning. Friluftsturism betonade däremot en mindre 

fysisk ansträngning och lade större fokus vid det rekreationella. Friluftsliv lade mer vikt 

att ”bli ett med naturen”, överleva och leva i och med den (Edinger 1997 s. 12–14).  

I stil med Edingers definition av Friluftsliv har det i Norge lagts fokus vid att poängtera 

traditionen av att vistas och leva i naturen. Vistelsen i naturen kan ske både ensam eller 

med andra. Grundidén är att det ska ske på ett enkelt sätt och därigenom hitta glädje och 

harmoni (Gurholt 2008) samt identifiera sig med den fria naturen (Faarlund 2007 s.56; 

Dahle 2007 s.23; Tordsson 1994 2003; se Nilsson 2012 s. 141–142). 

I Sverige har det gjorts många försök att dela upp begreppet. Nilsson (2012 s.142) 

problematiserade begreppet utifrån den statliga definitionen “utan krav på prestation”. 

Han ansåg bland annat att den statliga definitionen där både “fysisk aktivitet” och “utan 

krav på prestation” var motsägande då en fysisk aktivitet kräver en viss typ av prestation, 

speciellt hos de personerna med låg prestationsförmåga (Nilsson 2012 s. 146). Med den 

bakgrunden valde Nilsson (2012) att dela in begreppet friluftsliv i två underrubriker, 

friluftsliv och naturmiljöaktivitet. Om målet var att få en naturassocierad upplevelse 

räknades aktiviteten som friluftsliv, hade aktiviteten däremot ett annat mål men bedrevs i 

naturen räknades det som naturmiljöaktivitet (Nilsson 2012 s. 144). Liknande uppdelning 

gjordes även av Öhman (1999 s.6) där han valde att skilja på friluftsaktiviteter och 

friluftsliv. Friluftsaktiviteter benämnde han som aktiviteter med idrottskaraktär vilka 

bedrevs ute i naturen och friluftsliv var aktiviteter som riktade sig mot att leva i naturen. 

Backman (2011 s. 71–72) valde att dela in friluftslivsbegreppet i genuina friluftslivet och 

det nya friluftslivet. Där definierar han det rekreationella och spartanska aktiviteterna som 

det genuina friluftslivet och det sportifierande aktiviteterna som offpiståkning, kitesurfing 

och skärmflygning under det nya friluftslivet. 
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3.2 Friluftslivsundervisningens utveckling i den svenska skolan 

Tidigare läroplaner fram till 1994 föreskrev att ett antal friluftsdagar skulle genomföras 

per termin. Exempelvis 1955 års läroplan framhöll hur friluftsliv skulle ske mellan en till 

en och en halv timme per vecka och från tio till tolv heldagar per år. Läroplanerna från 

1962 och 1969 belyste även konkreta aktiviteter som då borde ingå i friluftsliv förutom 

omfånget om tid per år (Backman 2011b s. 11–12). Aktiviteterna sades då borde ske i 

skogsområde eller i anslutning till det och aktiviteter som kunde genomföras med fördel 

betonades vara simning, hajk, orientering, skidåkning med mera.  

Friluftsdagarna var något som ingick i den allmänna läroplanen och inte endast som 

undervisningstid för ämnet idrott och hälsa. Trots detta faktum har friluftsdagar till största 

del setts som en del av idrottsundervisningen där det största ansvaret legat på läraren för 

idrottsämnet.  

Sett till historien ur läroplanernas perspektiv har friluftsliv i idrottsundervisningen och 

friluftsdagar haft två helt olika syften och innehåll. Vad som ofta förekom var att dessa 

mål och syften blandades ihop då de var snarlika varandra. I läroplanen för grundskolan 

från 1980 hade antalet dagar minskats till mellan fyra och åtta heldagar där skolarbete ska 

genomföras genom friluftsliv i skogen. Målet med dagarna var att uppnå rekreation, 

avbrott från skolvardagen, möjligheter till att spendera tid ute i naturen och utföra 

aktiviteter som inte kan genomföras i ett traditionellt klassrum (Backman 2011b s. 12–

13). I samma läroplan definieras även friluftsliv och orientering som en samlad enhet och 

som en huvuddel inom idrottsämnet, vilket kan tolkas som att det inte föreligger någon 

distinktion mellan begreppen.  

Det intressanta blir att undersöka hur det ser ut idag och speciellt för de lärare som anser 

sig ha en välfungerande friluftslivsundervisning. I nästa del presenteras den tidigare 

forskning som är relevant för området.  
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4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning gällande lärares erfarenheter av välfungerande 

friluftslivsundervisning är ett outforskat område. Vad som har varit fokus för tidigare 

forskning för friluftsliv är de upplevda svårigheterna med friluftslivet. I detta avsnitt 

presenteras en inblick i tidigare forskning med fokus på svårigheter med 

friluftslivsundervisning, ungdomars friluftslivsförhållanden, bedömning och 

betygsättning samt friluftsliv i lärarutbildningen.  

4.1 Svårigheter med friluftslivsundervisning 

Stor del av den tidigare forskningen belyser problematiken med att få till en 

välfungerande friluftslivsundervisning. Lärare uttrycker svårigheter gällande tolkningen 

av målen gällande friluftsliv i styrdokumenten. Flera lärare hade önskat att målen var mer 

utvecklade, exempelvis vad lärare förväntas undervisa om och hur det i praktiken kan 

examineras. Utöver det uttrycker idrottslärarna en efterfrågan om stöd i form av 

kompetens och kunskap angående friluftsliv då de upplever en brist gällande framförallt 

idéer och inspiration (Novus 2016). Formuleringen “grundläggande kunskaper inom 

friluftsliv” ifrågasattes starkt och vad det egentligen innebar. Det är formuleringen som 

påverkar idrottslärarnas kontroll och försvagar deras möjligheter till att utforma en 

välfungerande friluftslivsundervisning i skolan. Det har även visat sig att vissa lärare 

väljer att strunta i läroplanen helt. Det då de anser att kunskapsmålen upplevs som 

svårtolkade och istället utforma undervisningen efter egen agenda om styrningen från 

staten anses otillräcklig (Backman 2011a s. 57; Novus 2016). Endast cirka nio procent av 

lektionstiden inom idrott och hälsa ägnas åt friluftsliv trots dess omfattning i läroplanerna. 

Var tredje elev oavsett betyg har visat sig inte tillägna någon kunskap alls inom friluftsliv 

(Nilsson, Kraepelin-Strid & Seger 2012 s. 155; se Skolverket 2004).  

Friluftsliv har visat sig vara lågpriorierat på grund ut av dåliga förutsättningar i form av 

naturområden, dålig ekonomi samt personal- tids- och resursbrist. Idrottslärarna i 

undersökningen uttrycker hur de har begränsade eller obefintliga ekonomiska resurser att 

bedriva friluftslivsundervisning (Novus 2016).  
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Utöver det har lärare i idrott och hälsa uttryckt att det är “omöjligt att undervisa i friluftsliv 

på en 60 minuters lektion”. Problemet som lärarna ser är att de knappt hinner påbörja 

lektionen innan det är dags att avsluta och gå in igen (Backman 2011a s. 57). 

Lärare i innerstaden av Malmö, Stockholm och Göteborg har svårare att komma till ett 

skogsområde. Frågan om ekonomiska medel blir mer aktuell för de skolorna på grund av 

behovet av förflyttning (Backman 2011a s. 58; Novus 2016). Undervisning som är belagd 

utanför skolans område har också visat sig löpa ökad risk att inte genomföras 

(Skolinspektionen 2018 s. 5–6).  

4.2 Bedömning och betygsättning 

Problematiken gällande bedömning och betygsättning inom idrottsämnet och friluftsliv 

är påtagligt enligt flera studier. Lärare i idrott och hälsa menar på att eleverna i svenska 

skolor generellt sett inte uppfyller kunskapskraven för friluftsliv till fullo. Bakgrunden 

till detta grundar sig i ett flertal omständigheter. Exempelvis bristen av tid för friluftsliv, 

obefintliga förutsättningar i form av avsaknad av naturområden men även svårtolkade 

kunskapsmål (Novus 2016).  

Det har visat sig vara vanligt att lärare upplever det som komplicerat att bedöma eleverna 

utifrån progression i friluftsliv. En friluftsdag blir därmed ett tillfälle för lärarna att “tenta 

av” elevernas kunskaper inom friluftsliv. Eleverna ges inte tillfällen att öva i samma 

utsträckning som inom andra ämnesområden (Backman 2011b s. 23). Lärares 

tidsfördelning till friluftsliv är begränsad. Elevernas kompetenser inom friluftsliv bedöms 

som betydligt lägre i förhållande till andra mer frekvent förekommande områden som 

exempelvis bollspel (Lundvall 2011 s. 16).  

På frågan vad lärare i idrott och hälsa såg som centrala kunskaper inom begreppet 

friluftsliv lyftes orientering, allemansrätten och kläder efter väder vilket ger intryck av en 

ganska innehållslös tolkning sett till begreppets breda innebörd. Friluftslivsinnehållet 

utgår ofta från mer tävlingsinriktade aktiviteter där elevernas prestationer enklare kan 

urskiljas och bedömas. Exempel på aktiviteter inom detta område kan vara friidrott eller 

orientering som även uppfyller den tradition som föreligger inom idrottsämnet. Denna 
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tradition innebär tävling och prestation vilka är svåra att trotsa som lärare i idrott och 

hälsa (Backman 2011b s. 24–25).  

Det har visat sig att lärare anser att en anledning till att betygsättningen upplevs som 

problematisk är på grund av att kunskapsmålen upplevs som alldeles för tolkningsbara 

(Novus 2016). Det svenska skolsystemet har gått från att vara ytterst reglerat med tydliga 

riktlinjer till att vara öppet och oreglerat (Svennberg & Högberg 2018 s. 48–49). I 

samband med införandet av nuvarande läroplan från 2011 kompletterades ytterligare en 

aspekt för idrottslärarna att fokusera på, nämligen elevernas prestation som kunskapskrav 

med en progression mellan olika betygsnivåer. Denna förändring har fått påföljden att 

statens reglering återigen ökades och därigenom främjat förståelsen för vad som ska 

betygsättas utifrån läroplanens innehåll och nationella kunskapskrav. Konsekvensen av 

detta har lett till att lärare i idrott och hälsas betygsättning återigen skulle fokusera mer 

på elevernas prestation och där endast kunskaper ligger till grund för betygsättningen 

(Svennberg & Högberg 2018 s. 49). 

4.3 Ungdomars friluftslivsförhållanden 

Forskning i Norge visar på att dagens generation har sämre allmänna förkunskaper 

gällande friluftsliv och aktiviteter utomhus. Flertalet lärare menar på att dagens ungdomar 

sitter inomhus och gör allt annat än att röra sig ute i naturen. Konsekvensen av detta har 

lett till att eleverna, gällande friluftsliv saknar förkunskaper som tidigare sågs som 

självklara. Dagens ungdomar spenderar mindre och mindre tid utomhus under sin 

uppväxt, vilket leder till att de tillägnas lite eller obefintliga erfarenheter om att vistas 

utomhus i olika väderlekar (Dahl, Foerland Standal & Dusche Moe 2018 s. 4–5). En 

nationell undersökning om svenska folkets friluftsvanor understryker också denna 

situation. Personer med hemmavarande barn är mindre benägna att regelbundet vistas i 

naturen än personer utan barn i hemmet (Fredman & Hedblom 2014 s. 26). Anledningen 

bakom detta beskrivs till stor del som brist på tid. Över 57 % med ett eller flera barn i 

hushållet svarade att de aldrig eller sällan vistades ute i naturen under vardagar (Fredman 

& Hedblom 2014 s. 141). Statistik visar även hur unga män och kvinnor i åldern 16–24 

år är den åldersgrupp med lägst andel friluftsaktiva (Folkhälsomyndigheten 2018). 
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Forskningen visar också att lärare i idrott och hälsa uttrycker en oro över att elever har 

det för bekvämt i vardagen. De lyfter problematiken med att elever inte utsätts 

regelbundet för obekväma situationer utomhus som exempelvis kyla eller regn (Dahl et 

al 2018 s. 5). Lärarna betonar även hur förändringar har skett gällande avsaknad av 

material och utrustning som tidigare setts som självklara. För 15–20 år sedan hade de 

flesta eleverna material för utomhusaktiviteter eller exkursioner som exempelvis. Idag 

saknar eleverna inte bara utrustning utan även också kunskaper över hur den ska hanteras 

och vårdas. Utöver detta påpekar lärarna hur den grundläggande fysiska styrkan och 

konditionen i allmänhet försämrats (Dahl et al 2018 s. 5–6). Det har lett till att lärare 

känner att de måste anpassa undervisningen mer efter varje enskild elevs förutsättningar. 

Det faktum att kunskaperna skiljer sig mycket åt gör det betydligt mer komplicerat. Lärare 

har utvecklat två olika strategier för att hantera detta problem. En strategi är att förlägga 

all friluftslivsundervisning i nära anslutning till skolan. Ett annat sätt att hantera detta är 

genom att låta elever som inte har vad som krävs, i kunskap och inställning, får stå över 

friluftslivlivsundervisning som ofta förläggs till skogs eller fjäll. Vid sådana upplägg har 

det visat sig att en stor del elever själva sjukanmäler sig på eget bevåg (Dahl et al 2018 s. 

6–7). Det styrker också den forskning som visar att elever med idrottslig bakgrund och 

goda förkunskaper premieras av många lärare i idrott och hälsas undervisning och 

betygsättning (Svennberg 2017 s. 72).  

4.4 Friluftsliv i lärarutbildningen 

Forskningen visar tydligt på att definitionen av ordet friluftsliv har visat sig spela roll för 

lärares utformning av friluftslivsundervisningen. Det kan anses föreligga en problematik 

gällande de didaktiska kurserna på idrottslärarutbildningen (Lundvall 2011 s. 11–12). 

Friluftslivskurserna på lärarutbildningen utgör cirka 10 % av ämnesstudierna och skiljer 

sig från de mer teoretiskt inriktade kurserna. Enligt utvärderingar anses kurser om 

friluftsliv som särskilt värdefulla och nyttiga då de bidragit med gemenskap och personlig 

utveckling (Lundvall 2011 s. 13). Trots detta fortsätter friluftsliv som arbetsområde att 

hamna i skymundan till förmån för aktiviteter som exempelvis bollsport 

(Skolinspektionen 2010 s. 5).  
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Definitionen vad som betraktas som friluftsliv är vida bred. Vissa utomhusaktiviteter har 

visat sig ses som viktigare och mer korrekta än andra. Likväl huruvida natur i närheten 

av hemmet eller skolan betraktas som ett område för friluftsliv (Øian 2014 s. 30). Det 

finns argument för att denna problematik tar sig uttryck redan på idrottslärarutbildningen 

(Backman 2010 s. 88). Lärare utbildas mer i ett exklusivt friluftsliv som präglas av fysisk 

utmanande aktiviteter oftast i ett orört område. Detta istället för att bli utbildad i ett 

ordinärt friluftsliv som fokuserar på närmiljön och aktiviteter utan krav på prestation 

(Backman 2010 s. 87). Utifrån utbildningen och detta faktum gällande exklusivt friluftsliv 

formas sedan studenternas definition av begreppet friluftsliv och tänkbara aktiviteter. 

Inom idrottslärarutbildningen har det förekommit argumentationer för vilket som anses 

vara det “rätta” friluftslivet. Företrädare för friluftsliv inom idrottslärarutbildningar är inte 

överens om huruvida friluftsliv ska kännetecknas utifrån tävling eller upplevelse eller 

utgå från exklusivt eller ordinärt. Det föreligger även diskussion om ämnet ska utgöras 

av praktisk eller teoretisk undervisning (Larsson 2009 s. 81). I Norge har man dock lyft 

fram att definitionen av friluftsliv kan fokusera mer på det friluftsliv som utspelar sig i 

närmiljön. Detta då man upptäckt att naturupplevelser och det vardagliga friluftslivet i 

närmiljön representerar kvaliteter och naturupplevelser som i hög grad liknar de 

naturupplevelser som människor upplever när de reser längre bort (Skår 2014 s.35).  

I USA har det lyfts som problematiskt för friluftslivsundervisningen att studenter som 

söker till lärarutbildningen har ett brinnande idrottsintresse. Problematiken som de 

uppfattar är att studenter som ansöker till idrottslärarutbildningen har ett brinnande 

idrottsintresse vilket påverkar deras syn på ämnet (Timken & McNamee 2012 s. 28). 

Bakgrunden är av stor betydelse även för lärarutbildarna och vad de väljer att värdera som 

viktigt inom utbildningen av friluftsliv. Tidigare erfarenheter hos idrottslärarutbildare har 

stor innebörd för upplägget av undervisningen och “färgar av sig” vid utformningen av 

utbildningen inom friluftsliv. Lärarutbildarnas främsta mål tycks inte vara att lära 

studenterna hur man faktiskt undervisar i friluftsliv utan istället läggs fokus vid att få 

studenterna att utveckla ett genuint intresse för friluftsliv (Backman 2007 se Larsson 2009 

s. 97).  
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4.5 Sammanfattning 

Tidigare forskning gällande välfungerand friluftslivsundervisning visade sig vara 

obefintlig. Valet föll då på att istället studera tidigare forskning som kunde förklara varför 

friluftsliv blivit ett komplicerat område att genomföra i skolan. Totalt sett kunde fyra 

teman urskiljas där det första visade på Svårigheter med friluftslivundervisning. Flera 

hundra lärare lät delta i en studie och ge sin syn och anledningar till varför 

friluftslivsundervisningen är svår att få till på ett bra och lärorikt sätt. Bristen på goda 

geografiska och ekonomiska förutsättningar beskrevs som en genomgående orsak hos 

många lärare till varför undervisningen delvis eller helt uteblev. Det vill säga att det 

krävdes skog i nära anslutning till skolan och gott om ekonomiska medel för att bedriva 

friluftslivundervisning. Bedömning och betygsättning föll också ut som en naturlig rubrik 

då lärare i flera studier uttrycker svårigheter med betygsättning. Anledningarna till detta 

beskrivs som att kunskapskraven är för tolkningsbara eller att lärarna tvingas ”tenta av” 

elevernas kunskaper i brist på tid. Ungdomars friluftslivsförhållanden visade sig enligt 

nyligen publicerad forskning vara en anledning till att det är komplicerat med friluftsliv i 

skolan. Dagens unga vistas inte alls i samma utsträckning i naturen och saknar därför 

förkunskaper som av många lärare ses som betydelsefulla för friluftsliv. Den sista 

komponenten blev Friluftsliv i lärarutbildning då även den spelar stor roll för hur 

yrkesverksamma lärare väljer att planera sin undervisning. Det har visat sig att 

idrottslärarutbildningarna väljer att fokusera på att lära ut exklusivt friluftsliv istället för 

ordinärt. Studenterna vid utbildningen formar därefter sedan sin definition av friluftsliv 

utifrån vad de lärt sig vilket då blir exklusiva aktiviteter.  

Det finns en viss kunskapslucka gällande fungerande perspektiv på friluftslivet i skolan. 

Forskningen lyfter endast svårigheter och utmaningar istället för hur man som lärare kan 

anpassa sin undervisning till de rådande, ekonomiska, geografisk och kollegiala 

förutsättningar som ges. Med detta som bakgrund är det av hög relevans att undersöka 

hur lärare som har en välfungerad friluftsundervisning resonerar och går till väga.  



 

14(67) 

 

5 Teoretiska perspektiv 

Uppsatsens teoretiska perspektiv bygger på två olika analytiska verktyg. Det ena handlar 

om kvalitativt friluftsliv, som ämnas till att påvisa sambandet mellan skolans 

förutsättningar och lärares kompetens. Det andra handlar om lärares didaktiska val som 

görs i samband med undervisningen i friluftsliv som är taget ur Schenkers modell om 

idrottsdidaktik (Schenker 2011 s. 205). 

5.1 Idrottsdidaktik 

Med begreppet idrottsdidaktik avses skolämnet idrott och hälsas didaktik. Schenker 

(2015) belyser i sin avhandling tre nivåer som präglar undervisningen i idrott och hälsas 

innebörd och utformning, didaktisk princip, didaktiskt koncept och metod & innehåll. 

Didaktisk princip enligt denna modell handlar om övergripande värden i en pedagogisk 

verksamhet som är guidande i samband med fostran och undervisning av elever. I alla 

undervisningshandlingar som ska träna, fostra eller utbilda barn och unga finns en 

samhällelig knuten didaktisk princip. Sverige har exempelvis en läroplan som betonar 

olika värden, bland annat entreprenörskap, medmänsklighet och solidaritet (Skolverket 

2011 s. 5–7). Lika väl som att det finns explicit framskrivna värden i läroplanen finns det 

även implicita värden som en lärare själv kan anse viktigare än det som står i läroplanen 

som exempelvis samarbete. Nästa nivå, konceptnivån, är där alla besluts tas och som 

lägger grunden till de didaktiska valen (Peterson & Schenker 2015 s. 25). I 

föreningssammanhang kan man exempelvis tala om att det finns ett tävlingskoncept eller 

lekkoncept. Dessa sätter ramarna för hur undervisningen kommer att utföras. Genom ett 

tävlingskoncept syfta undervisningen till att få elever att bli bättre på det 

föreningsidrottsliga upplägget. Däremot kommer fokus utifrån ett lekkoncept istället 

ligga på att exempelvis inkludera och uppmuntra eleverna till glädje (Schenker 2011 s. 

204). Undervisningsmetod är då den utformning som undervisningen får beroende på det 

koncept som exempelvis en lärare har. Har läraren ett inkluderingskoncept kommer 

metoden troligtvis ha en inkluderande prägel som exempelvis grupparbete, dramaövning 

eller föreläsning. I tävlingsidrotten kan man exempelvis se fokus på hel-/delmoment, 
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vilket är något som även kan finnas med i ämnet idrott och hälsa. Dock handlar 

tävlingskonceptet i tävlingsidrotten primärt om att utvecklas till att prestera bättre inom 

idrotten. Medan i skolan kan det handla om att få ökad förståelse för att diskutera och 

beskriva sin upplevelse inom aktiviteten (Schenker 2011 s. 204). 

5.1.1 Didaktiska val 

Främst kommer fokus ligga på de didaktiska valen som lärare gör, alltså vilka aktiviteter 

och på vilket sätt en lärare väljer att lägga upp sin undervisning. Detta för att möjligtvis 

hitta sätt som enligt lärarna i studien är välfungerande. Detta genom att undersöka de 

sociala värden som är framstående i informanternas beskrivning av upplägg. Där efter se 

vad det har för konsekvenser för deras bedömning och val av aktiviteter. 

5.2 Kvalitativt friluftsliv 

Uppsatsens andra perspektiv bygger på begreppet autonomi, som används för att beskriva 

maktrelationer mellan olika aktörer. Användningen av teorin är inspirerad från 

Riksförbundets utvärdering av det idrottslyft som skedde mellan åren 2007 och 2011. Där 

användes begreppet autonomi för att påvisa organisationers frihet att handla i relation till 

behov av andra aktörer. Organisationens autonomi beskrevs i utvärderingen utifrån 

begreppen handlingsutrymme och handlingsförmåga. Handlingsutrymme innebar den 

frihet som en organisation hade för att styra sitt handlande utan påverkan av andra aktörer. 

Med andra ord, syftade till att beskriva det som organisationerna strävade efter att göra. 

Med handlingsförmåga avsågs den konkreta förmågan att utföra handling utifrån 

befintliga premisser (Hedenborg, Jonasson, Peterson, Schenker, Tolvhed 2012 s. 14). 

Med andra ord, syftade till att beskriva det som organisationen faktiskt kunde göra. Det 

hela förtydligades till begreppen “att vilja” respektive “att kunna”. För organisationerna 

som utvärderades fanns det idéer och visioner “att vilja” men ekonomi och resurser 

begränsade i vissa fall vad man kunde göra (att kunna). Genom att få ekonomiskt stöd, i 

form av idrottslyftet, gav en ökad autonomi (självständighet) hos organisationerna då “att 

kunna” gavs bättre förutsättningar. Men det tenderade också till att organisationer med en 

låg “att vilja”, som fick ekonomiskt stöd, valde att inte bygga på sin “att vilja” utan köpte 

färdiga koncept. Detta beskrivs mer ingående under analysen. 
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För att förtydliga detta teoretiska perspektiv har anpassades det från organisation till 

friluftslivsundervisning. I “att vilja” lades innebörden likt Hedenborg m.fl. (2012) vilja 

och idéer men “att kunna” förtydligades till “resurser och förutsättningar.” Resurser och 

förutsättningar blev då stöd från skolledning och tillgänglighet till naturmiljö, som i denna 

uppsats syftar till skogen. Begreppet autonomi kommer inte att direkt användas eftersom 

att arbetet inte har sökt efter att se på vilket sätt man kan jobba självständigt i 

friluftslivsundervisningen utan mer hur man som lärare kan få till stånd en välfungerad 

friluftslivsundervisning. I föreliggande fall tolkars det som att autonomin handlar om 

möjligheten att bedriva en kvalitativ friluftsundervisning. Detta antagande gör att 

modellen för arbetet ersätter autonomibegreppet med ”kvalitativt friluftsliv”, vilket i sin 

tur innebär att “viljan” och “att kunna” ses som förutsättningar för att skapa en större 

kvalitet av sin friluftslivsundervisning. För förtydligande har en modell utformats som 

visar på sambandet mellan idéer och vilja samt resurser och förutsättningar. Denna 

kommer att användas under analysen för ytterligare förtydligande. 

 

 

 

Figur 1. Teorimodell baserat på Hedenborg et al (2012) 
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6 Metod 

Metodansatsen för detta arbete utgjordes av en kvalitativ explorativ undersökning där 

datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. Detta användes för att 

komma åt ett personligt resultat som exempelvis funderingar, idéer och förhållningssätt 

som oftast inte förekommer i kvantitativa undersökningar (Fägerborg 2011 s. 96). 

Användning av semi-strukturerade intervjuer gjorde det även möjligt till att komma 

bortom ett, kryss, två svar och komma åt ett mer kognitivt och subjektivt svar. Detta 

ansågs passa bäst då arbetet undersökte en så pass komplex företeelse som 

friluftslivsundervisningen.  

Metoden möjliggjorde också för ett mer djupgående svar då följdfrågor kunde ställas till 

och av informanterna. Det gav också tillfällen för informanterna att fylla i med annan 

information som kunde bli aktuell för forskningen (Fägerborg 2011 s. 89). På grund av 

begränsad tidsram avgränsades studien till endast sex intervjuer (Nyberg & Tidström 

2012 s. 126). 

6.1 Validitet 

För att visa på arbetets validitet beskrivs framtagningen av urvalet, empiriinsamlingen 

grundligt och även en beskrivning av förförståelse och den analysprocess som materialet 

genomgått (Gunnarson 2002). Genom detta kan läsaren göra en individuell bedömning 

av uppsatsens validitet. 

6.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten i en kvalitativ studie är svårare att kontrollera då mänskliga faktorn från 

forskaren har en stor inverkan på studien (Bryman 2018 s. 468). Istället ges en 

beskrivning av förförståelse för att belysa reliabiliteten hos arbetets forskare (Gunnarsson 

2002).  

6.3 Urval 

Till denna uppsats gjordes ett målstyrt selektivt urval av informanter, dels för att stärka 

validiteten men också styra undersökningen till något som hjälper idrottsläraryrket 
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(Bryman 2018 s. 498). Eftersom att frågeställningen utgår från att undersöka lärare som 

har en välfungerande undervisning av friluftsliv i idrott och hälsa valdes användningen 

av snöbollsprincipen (Repstad 2012 s. 61).  

Först lades ett inlägg upp på facebooksidan Idrottslärare ut som frågade om det fanns 

lärare som kunde tänka sig att ställa upp att vara med i studien. Utskicket var då ämnat 

endast till lärare på gymnasiet och innehöll en del krav, som exempelvis att läraren lärde 

ut på gymnasiet, att den jobbat minst två år och var väl insatt i styrdokumenten för idrott 

och hälsa 1. Men då det endast två av över 10 000 medlemmar som svarade på inlägget 

ändrades kriteriet från att läraren skulle jobba på gymnasiet till att det skulle inkludera 

lärare som undervisade i alla åldrar. Efter handledarmöte togs även resterande krav bort. 

Detta medförde att förutsättningarna för att hitta lärare förbättrades. För att söka efter 

ytterligare informanter kontaktades organisationer och institutioner som möjligtvis skulle 

kunna ha kontakt med passande lärare. Svenskt friluftsliv, Naturvårdsverket, Scouterna, 

Svenska idrottslärarföreningen, Friluftsfrämjandet samt forskare vid lärosäten i hela 

landet blev kontaktade. Detta resulterade i en önskad snöbollseffekt där olika personer 

gav tips på lärare som passade in i beskrivningen och som sedan kunde leda sökningen 

vidare till övriga informanter. Genast gavs ett större gensvar och inom några dagar var 

samtliga informanterna kontaktade.  

I slutändan kontaktades åtta lärare, två valde att inte svara på förfrågningen medan sex av 

de förfrågade ställde upp. De sex som valde att medverka i undersökningen har alla varit 

verksamma som lärare inom idrott och hälsa, en arbetar deltid på högskola men hade 

jobbat med alla åldrar, en annan arbetar vid universitet, tre på gymnasienivå och en vid 

grundskolans tidigare år. Till urvalet gjordes aldrig någon geografisk avgränsning, detta 

för att få en större möjlighet att hitta lärare som hade en välfungerad 

friluftslivsundervisning och kunna få möjlighet att täcka in olika geografiska 

förutsättningar.  
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6.4 Förförståelse  

Förförståelse för ämnet är blandat. Erfarenheter från scouterna och erfarenheter av fiske 

och det rekreationella som aktiviteten erbjuder präglar förståelsen för ämnet. Efter två års 

utbildning till lärare i idrott och hälsa med stort fokus på olika perspektiv av friluftsliv 

och planering ansågs det finnas ett bra grund att bygga arbetet utifrån. 

Valet av att välja kvalitativ intervjustudie gjordes på grund av intresset för samtal och det 

djupa resultat som det ger samt att det fanns en förtrogenhet till processen.  

6.5 Intervjuguide 

Till intervjuerna konstruerades en intervjuguide som i början av projektet hade stort fokus 

vid den statliga formuleringen ”utan krav på prestation”. Men efter kommunikation med 

handledaren fick guiden en annan karaktär och fokuserade mer på lärares upplevelser. 

Intervjuguiden kopplades till lärares privata friluftslivsutövande, tidigare erfarenhet av 

undervisningen i skolan och upplägg av friluftslivsundervisningen. Intervjun avslutandes 

med två frågor som syftade till att få lärarna att resonera om sin friluftslivsundervisning. 

Upplägget gjordes med anledning av att försöka beröra ett större område och få läraren 

att kunna reflektera på olika plan för att få mer djupgående svar.  

6.6 Inledande kontakt 

Alla lärare kontaktades initialt via mail som formulerades att det fanns ett intresse att ta 

del av deras erfarenheter och kunskap. Till detta beskrevs även att intervjun skulle vara 

anonym och helt frivillig, det nämndes även att de kunde dra tillbaks sina påstående efter 

intervjun var gjord (Vetenskapsrådet 2002 s. 11). 

I försök att betona deras kompetens frågades om de kunde ”hjälpa oss” för att det inte 

bemötandet skulle kännas att arbetet sökte efter att ”sätta dit dem”.  I vissa fall tillfrågades 

informanterna om telefonnummer för att ringa och skapa en inledande kontakt. Detta med 

anledning av att intervjun då skulle kunna kännas mer avslappnad och naturlig. Vissa 

personer bad om beskrivning via mail och andra gav inte ut sitt telefonnummer. 

Informanterna blev inte erbjudna att ta del av intervjuguiden, detta var inte ett medvetet 

beslut. Två av informanterna frågade dock efter guiden, vilket ledde till en diskussion om 
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den skulle ges ut eller inte då lärare skulle kunna förbereda sig och inte ge ett ärligt svar. 

Det ansågs inte skada undersökningen då frågorna var öppna och valet blev därför att 

skicka ut den.  

6.7 Intervjutillfälle 

I inledningen av varje intervjusituation fick informanten reda på de teman som skulle 

beröras, detta för att de skulle kunna förbereda sig mentalt och känna sig säker och lugn 

på vad som skulle komma (Fägerborg 2011 s. 100). De fick även ta del av information 

angående sekretess och informationskravet. Det beskrevs som i mailet att allt som sades 

under intervjun skulle vara anonymt. Även att deras medverkan var frivillig och att det 

kunde dra sig ut när det ville. De blev även tillfrågade om de accepterade inspelning av 

samtalet (Vetenskapsrådet 2002 s. 11). Alla intervjuer blev godkända att spelas in och 

kom att bli den primära informationskällan. Detta gav mer tillförlitligt material men också 

möjlighet att lyssna mer uppmärksamt under samtalen vilket gav goda förutsättningar för 

att ställa givande följdfrågor (Fägerborg 2011 s. 93). Informanterna fick välja mellan att 

göra intervjun via telefon, Skype eller via personligt möte beroende på var i landet de 

befann sig. Skype erbjöds då det fans en hypotes att det skulle skapa bättre förutsättningar 

till att skapa ett mer personligt möte med informanten. Det skulle också kunna ge bättre 

förutsättningar för att se den tysta kommunikationen. Valet att välja 

kommunikationsmedel gavs till informanterna för att de skulle känna en viss kontroll och 

större trygghet att öppna upp för att samtala (Repstad 2012 s. 95–97). Två intervjuer 

gjordes via Skype, en via personligt möte och tre via telefon. 

Efter upplysningen av de etiska aspekterna ställdes öppna frågor för att översiktligt prata 

fritt om friluftsliv, i vissa fall började läraren prata innan frågorna ställdes. Utifrån det 

fick samtalet en naturlig utveckling och kunde styras in allt eftersom under några 

intervjuguidens rubriker/frågor. Det ledde till att intervjuerna fick en mer samtalsprägel 

snarare än ett strikt ”förhör”. Intervjuerna varade mellan 54 och 101 minuter och 

genomgick därefter transkribering. Alla namn och platser har blivit utbytta mot fiktiva 

namn eller dolda med hakparenteser för att upprätthålla informanternas anonymitet 

(Vetenskapsrådet 2002 s. 11). Citaten har även blivit tillputsade med hakparenteser för 
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att ge ett bättre flyt och större förståelse i läsningen. Informanterna och platserna har getts 

fiktiva namn och inte akronymer eller förkortningar som L1 och L2. Detta för att ge 

läsaren en mer personlig kontakt och möjlighet till att skapa sig en bild och tydligare 

sammanhang mellan citaten.  

6.8 Tematisering 

Efter det att intervjuerna transkriberades arbetades tre primära teman fram, 

Förutsättningar, Bedömning av friluftsliv och Långa dagar och korta dagar. Långa dagar 

och korta dagar var framtagen utifrån beskrivningar på längd av friluftslivsundervisning 

(Nilssons 2012 s. 145). Detta blev sedan ändrad till rubriken Progression då det ansågs 

handla om hur lärarna i studien lade upp sin undervisning. Rubriken Förutsättningar 

förtydligades efter en delopponering till Förutsättningar för friluftslivsundervisning och 

rubriken Bedömning av friluftsliv fick behålla sin ursprungliga titel. Under dessa rubriker 

började underrubriker successivt skapas i samband med att fler citat skrevs in. Dessa 

underrubriker genomgick förtydliganden och kom sedan att strukturera upp vårt 

nuvarande resultat. När tematiseringen genomfördes uppkom diskussioner gällande 

vilken rubrik citaten skulle placeras under. Diskussionerna avslutades med att citaten 

placerades under en av de passande rubrikerna. Dock hölls ett öppet förhållningssätt till 

dessa citat om att det möjligtvis skulle kunna flyttas under resultatbearbetningens gång. 

Efter det att resultatet var skrivet genomgick det ett antal bearbetningar och 

förtydliganden för att kondensera innehållet och ge det ett bättre flyt. 

6.9 Analys 

Då tre av fyra frågeställningar är ämnade till att vara deskriptiva lades störst teoretisk 

koppling till arbetets fjärde frågeställningen. Analysen präglas därför av en stark 

koppling till de didaktiska valen som lärarna sa sig göra för att komma fram till vilka 

koncept som präglade undervisningen. Det gjordes även en visualisering och analys på 

olika tänk kring friluftslivsundervisningen med hjälp av modellen för kvalitativt 

friluftsliv. Detta för att belysa vad som kan tänkas vara mest gynnsamt när det gäller 

upplägg av friluftslivsundervisningen. 
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7 Resultat 

Uppsatsen har ämnat att undersöka vad för koncept som krävs för en välfungerande 

friluftslivsundervisning i den svenska skolan. Här i resultatdelen presenteras mönster som 

har kunnat urskiljas från intervjuerna med informanterna. Resultatdelen är uppdelat i 

avsnitten; Förutsättningar för friluftsliv, Progression samt Bedömning av friluftsliv. 

Under varje avsnitt presenteras även underrubriker, dessa är ämnade att underlätta 

förståelsen och ge citaten tydligare kontext. För att ge informanternas påståenden en ökad 

tyngd har det vid flera tillfällen placerats citat efter varandra. Detta gjordes för att ge 

läsaren och forskningen en större förståelse för välfungerande friluftslivsundervisning i 

ett större sammanhang. 

7.1 Förutsättningar för friluftsliv 

I tematiseringen av intervjuerna framkom det tydligt att det förekom olika former av 

förutsättningar som gjorde det möjligt för lärarna i studien att bedriva sin 

friluftslivsundervisning. De förutsättningar som ansågs vara betydelsefullt var synen på 

området, kollegorna, materialet och till sist det personliga ansvaret att tillförskaffa sig 

kunskap. Detta presenteras i underrubrikerna, geografiska förutsättningar, kollegiala 

förutsättningar, materiella förutsättningar samt privata förutsättningar. 

7.1.1 Geografiska förutsättningar 

Det geografiska förutsättningarna handlar om den syn på närmiljön som lärarna såg som 

nödvändig för att bedriva sin friluftslivundervisning. Vad som visade sig mest effektivt 

sett till geografiska förutsättningar var att inte anse att friluftslivsundervisningen måste 

ske i skogen. Rolf och Gunilla är två exempel på hur man kan se bortom skogsområden 

och istället planera sin friluftslivsundervisning utifrån skogsliknande områden. 

Vi pratade väldigt mycket om närområde och att ha friluftsliv i närområdet [...]. I nästan alla 

skolor finns parker i närhet att tillgå och då kan man ibland nyttja dubbeltimme till friluftsliv 

[...]. Vi startade oftast runt [...] skolan i [...] parken eller i slottsparken [...]. Där gjorde vi bara 

enkla saker, byggde vindskydd och sådana saker (Rolf). 
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Du behöver inte gå ut i skogen för att lära eleverna hantera ett stormkök. [...] det behöver inte 

vara storskogen utan natur kan lika gärna vara en park med träd (Gunilla).   

Hos båda har det gjorts en ändra av synsätt gällande naturen och ta vara på de 

förutsättningar som det kringliggande området har att erbjuda. Istället för krav på 

naturmiljö där man till en viss del isoleras från samhället kan man ha aktiviteter i 

skogsområden placerade i samhället. Gunilla tog det ännu ett steg längre i sin tolkning. 

Hon beskrev, i sin intervju, tillfällen där hon hade friluftslivsundervisning utan någon 

skog eller natur alls. 

Jag hade på en skola, som jag jobbade [på], en liten grillplats på skolgården och där [hade] vi 

jättemycket undervisning som handlade om friluftsliv på en vanlig lektion. Eleven behövde 

inte byta om utan då var det samling vid grillplatsen och sedan gjorde vi någonting där 

(Gunilla). 

Gunilla verkar här inte känna ett behov av skogen alls utan verkar istället fokusera på 

aktivitet och kunskaperna som de ger. Karl lyfter, även han, det enkla med att röra sig i 

skolans närområde.  

[...] vi försöker att bara gå ut utanför skolan och ha friluftsliv, det behöver inte vara mer 

avancerat än så, bara gå ut, kläder efter väder och sedan rullar det väl på [...] (Karl). 

Liksom Gunilla är fokus hos Karl mer att komma ut och aktivera sig med 

friluftsaktiviteter i närområdet, mer än att försöka, till viss del, isolera sig från samhället. 

Stina lyfte även hon upp vikten att ta vara på det naturområde man har. 

[...] Varje år får ungarna träna på att krypa med isdubbar, kasta livlina och lite sådant och det 

gör vi där […]  lämpligt ställe. Ibland går vi ner på viken här och ibland är det is på vår 

fotbollsplan och då får vi göra det där, det är lite olika (Stina). 

Istället för att ställa in sin vinterundervisning av friluftsliv på grund av de förutsättningar 

hon inte kan hantera använder hon sig av förutsättningar som finns runt skolan.  

7.1.1.1 Sammanfattning 

Vad som kan urskiljas från citaten är det lyckade konceptet att anpassa undervisningen 

utifrån de förutsättningar som finns. Istället för att fokusera på tillgång till naturen och 

naturupplevelse kan man istället fokusera på friluftsliv utifrån aktiviteten.  Genom att se 
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naturmiljöer som en möjlig arena istället för en nödvändig arena för friluftsliv kan man 

utan problem få till en friluftslivsundervisning var man än är. 

7.1.2 Kollegiala förutsättningar 

Den andra förutsättningen som tydligt framkom under tematiseringen av intervjuerna var 

lärares tillvaratagande av den kompetens som fanns runt dem. Gunilla och Karl belyser 

ordagrant vikten av att alliera sig med kollegor som har intresse för friluftsliv. 

På de skolorna jag har jobbat så har det blivit att man har engagerat de som är lite lika, det har 

blivit ett gäng som har tyckt att det här var intressant (Gunilla). 

[...] framförallt bolla med kollegor på skolan, många är intresserade och duktiga, generellt sett 

så brukar det vara positivt (Karl). 

Både Gunilla och Karl lyfter möjligheten med att “alliera” sig med kollegor som har ett 

friluftslivsintresse vilket ger stora möjligheter för ett ämnesövergripande samarbete. Men 

vad som också betonades av informanterna var att det också fanns en risk om den läraren 

som är med på undervisningen inte har ett intresse för friluftslivet. Då det lyfts specifikt 

att det finns en risk med friluftsdagar där all personal är inkluderad på något sätt. Sådana 

dagar kan ställa till det om det skulle visa sig att någon av personalen inte har intresse att 

vistas ute. Stina lyfter specifikt i sin intervju att de lärare som inte är intresserade oftast 

inte har kläder att röra sig ute och kommer i tygskor och en tunn tygjacka vilket sätter ett 

dåligt exempel för eleverna. 

Genom att vända sig till kollegor med ett intresse för friluftsliv finns det, som poängterat, 

möjligheter. Nästan alla lärare nämner någon gång under sin intervju möjligheten till att 

ha ämnesövergripande samarbeten genom friluftsliv. Karl tar tillexempel upp möjligheten 

att ta in de natur- och samhällsvetenskapligt präglade ämnena.  

När vi är ute och paddlar och andra lärare är med så försöker vi jobba även med deras ämnen 

fast utifrån friluftsliv då, naturkunskapsläraren brukar prata om geologi, historieläraren om 

historia, det brukar vara väldigt positivt och även i koppling till friluftslivet (Karl). 

Gunilla ser också hon möjligheter med ämnesöverskridande arbete via de natur- och 

samhällsvetenskapligt orienterade ämnena men lyfter även möjligheterna med hem- och 
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konsumentkunskap. Stina, som jobbar på grundskolans tidigare år, tar upp ytterligare 

möjligheter gällande samarbete med svensk- och bildämnet. 

Möjligheterna med att göra ett ämnesöverskridande samarbete verkade vara centralt för 

många när det kommer till friluftsliv. Vidare fanns det också en stor betoning på övrig 

skolpersonal som vaktmästare, bespisningspersonalen och rektorn. Lärarna använder sig 

av bespisningspersonalen för att leverera mat till skogen för matlagning, eller tar hjälp av 

vaktmästaren för att spola is på skolgården. 

Alltså jag brukar säga det, ska du jobba med friluftsliv så ska du vara jättetjenis med 

matpersonal, vaktmästaren och rektor [...] (Gunilla).  

Det var oftast friluftsdagar men vi spolade också is på skolan. Jag hade bra hand med 

vaktmästaren så han brukade spola upp is på skolgården åt mig [...] (Rolf). 

Genom att ta hjälp ifrån övriga skolpersonal skapar det större förutsättningar för lärarna 

i intervjun att utföra fler aktiviteter och planera upp för större saker. Det verkar också 

finnas en stor betoning på att ha bra samarbete med bespisningspersonalen.   

7.1.2.1 Sammanfattning 

Vad lärarna betonar med de kollegiala förutsättningarna är att för att få till en 

välfungerande friluftslivsundervisning behövs det kommunikation med övrig 

skolpersonal. Gunilla och Stina påpekar svårigheterna med att ta ut lärare på en friluftsdag 

då det kan innebära att lärare som inte har intresse eller som Stina lyfter, kunskap om hur 

man förbereder sig, kan resultera i negativa konsekvenser för lärandet. Det verkar finnas 

god potential att få till stånd ett ämnesövergripande arbete genom att diskutera med 

kollegor för att se vilka som är intresserade av friluftsliv.  

7.1.3 Privata förutsättningar 

Den tredje förutsättningen som urskildes i intervjuerna var det ansvar som lärare har i att 

erhålla sig kunskaper om friluftsliv. Sandra som i början av sitt yrkesverksamma liv 

upplevde en osäkerhet över friluftslivsundervisningen efter sin lärarutbildning sökte sig 

därför till vidareutbildning inom friluftsliv. 
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Jag jobbade två år, tror jag och sen så började jag läsa den här [kursen på universitetet] 

2007/2008. Som kanske inte först och främst var inriktad på skola utan det var mer en bredare 

utbildning, men man kunde nischa sig inom utbildningen och så fick man med sig väldigt 

mycket kunskap som gjorde att man blev trygg i det man sen skulle undervisa i (Sandra).  

Hon kände sig inte trygg i sitt fruluftslivsutövande efter sin lärarutbildning och valde 

därför att tillförskaffa sig ytterligare kunskap. Den vikten att tillförskaffa sig och känna 

tryggheten pratar även Gunilla om som en bas för en lärare som undervisar i friluftsliv.  

För det första handlar det om att du måste ha de här grundläggande teknikerna, det tycker jag 

är en jätteviktig bas för har du inte det och inte är trygg med de teknikerna då kommer du aldrig 

kunna sända signalerna att du är trygg i naturen (Gunilla). 

Rolf lyfter även han vikten av att kunna, inte bara för att känna trygghet i naturen utan 

även för att kunna planera en progressionsbaserad undervisning och kunna se utifrån ett 

säkerhetsperspektiv. 

[...] den andra delen är att man som idrottslärare ska kunna grejerna utan och innan, de praktiska 

man ska inte vara sämst i klassen. Man ska kunna sina saker även om man inte får det i 

utbildningen, du måste kunna sätta ihop ett kök och göra olika typer av eldar. Goda färdigheter 

i friluftsmetodik krävs, jag ska veta som idrottslärare hur jag ska metodiskt börja och lära 

eleverna och i vilken ordning. Jag ska kunna det och jag ska ha färdigheterna, jag ska inte 

behöva tveka eller googla [...] och det är ett problem för om du som lärare har sämre kunskaper 

inom ett område, då tar du mer sällan fram detta också. Exempelvis om du inte är säker med 

friluftsliv som är en stor del så tar du inte fram det i undervisningen, jag förstår att om du inte 

känner dig säker  så vill du inte ge dig ut i skogen med elever och då vågar man inte det (Rolf). 

Rolf lyfter likt Gunilla att “man måste kunna sina saker även om man inte får det i 

utbildningen”. Det finns enligt lärarna ett krav på att man som lärare, efter utbildningen 

skaffa sig egna erfarenheter. Intresset för friluftsliv är viktigt för att visa på friluftslivets 

möjligheter för eleverna men Stina tar också upp en annan aspekt. Det är viktigt att även 

kunna påvisa det för vuxna, varför man ska ha undervisningen utomhus överhuvudtaget. 

Rolf betonar även han att det har varit tillfällen då han behövt försvara val av 

undervisningsaktivitet för föräldrar.  

Det var oftast föräldrar som ringde och sa “ni är ju inte kloka, det går inte åka skridskor nu”. 

Men jag är långfärdsåkare själv och hade bra koll på det via min förening. Sådana saker tror 

jag att eleverna uppskattade väldigt mycket (Rolf).  
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Genom att Rolf hade extra kunskap som han fått utanför sin lärarutbildning kände han en 

självsäkerhet och trygghet i att försvara sina val. Likväl är det viktigt att kunna 

argumentera för sina val mot skolledningen. Gunilla betonar att man som lärare i idrott 

och hälsa måste vara påläst och kunna sina saker. 

[...] men en rektor kan ju också säga att det inte finns tid och då gäller det att vara påläst på 

argumentationen och det gäller också liksom att fundera över som jag säger, du ska ha ditt 

uppdrag i bakfickan hela tiden för det är ju faktiskt rektorns ansvar att lärarna får möjlighet att 

uppfylla uppdraget (Gunilla). 

Det gäller att ha den extra kunskapen om friluftsliv, men också den plats det har inom 

ämnet. Karl är överens med de andra men tar även upp det som berörts tidigare gällande 

geografiska förutsättningar. 

[...] sen praktiska färdigheter om man är intresserad så lär man sig själv, det är viktigt [att ha] 

en massa tankar och idéer vad man faktiskt kan hitta på och göra inom friluftsliv. Se till att inte 

hamna i det här tankespåret om att friluftsliv är platsberoende och inte genomförbart. Om 

skolan till exempel ligger på Östermalm, får man inte fastna i det tankesättet [att det inte går 

utan skogen] utan istället hur tar vi oss [vidare] och löser detta (Karl).  

Genom att lyfta det egna intresset för friluftsliv skapas det som Karl betonar som 

“tankespår” vilket handlar om att röra sig bortom det platsberoende som många av 

informanterna belyser. Detta kan kopplas till det som Stina lyfte under geografiska 

förutsättningar med hennes anpassning av att använda fotbollsplanen till iskunskap. 

Anledningen till det kan vara för att hon arbetat med livräddningskunskap utanför sin 

anställning på skolan. 

Sen har vi iskunskap, [...] jag är ju gammal skridskoåkare och jag har jobbat mycket på 

livräddarsällskapet, har hållit på mycket med [...] islivräddning (Stina). 

7.1.3.1 Sammanfattning 

Flera informanter i studien anser att man som lärare i idrott och hälsa måste känna sig 

trygg i sitt eget utförande av friluftsliv. Undervisningen verkar enklare kunna byggas 

utifrån en progression om läraren är trygg i sin undervisning av friluftsliv. Det är också 

av vikt att kunna argumentera för innebörden och varför eleverna ska tillbringa tid i 
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naturmiljö. Lärarna påpekar även att det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget utförande 

för att kunna inspirera eleverna. 

7.1.4 Materiella förutsättningar 

Den fjärde förutsättning som kunde urskiljas från transkriberingarna var tillgången av 

material. Många andra av studiens lärare tar upp vikten att utnyttja de material som finns. 

Rolf beskrev exempelvis en situation när han utnyttjade förutsättningarna som var 

planerat att tas bort. 

Jag var på en skola där rektorn bad vaktmästaren att ta bort alla grenar men jag sa snarare 

tvärtom. ”Sätt dit grenarna igen så ungarna kan klättra!” Så klättra är något man kan göra i 

skogen, men även hinderbanor, sätta ihop hinder av stenar och grenar, hoppa över och under, 

ta med sig lite eget så man kan bygga litegrann, vi gjorde lite allt möjligt, det beror ju lite på 

vad som finns och vad man hittar, men konkreta saker hela tiden (Rolf). 

Istället för att låta vaktmästaren som hade fått i uppdrag att ta ner grenar från träd på 

skolområdet använde Rolf förutsättningarna som grenarna gav. En annan aspekt som 

också poängteras är att anpassa sin undervisning utifrån elevernas materiella 

förutsättningar. Gunilla beskriver exempelvis att alla elever har skor och någon form av 

jacka och att det då finns möjligheter att utgå ifrån det. Det finns aktiviteter som inte 

kräver att elever eller skola köper in dyrt material och kan öppna upp för att inkludera 

alla elever. Men när man väl ska genomföra aktiviteter som kräver mer material krävs det 

att ha ett längre framtidstänk. Vad som presenterades specifikt var inköp av det material 

som lärarna behövde. 

Ja, denna skola har funnits i 15 år och jag har varit med och startat detta från början [...] det har 

vi byggt upp under flera år, till exempel långfärdsskridskorna har vi ju köpt in ett par fem – sju 

stycken per år, det kan ju vara svårt att köpa in allting på en gång, men vi har skolledningen 

med oss och de förstår att det kostar men också att det är viktigt (Malin). 

Malin lyfter vikten att göra inköp som kan tänkas behöva till en friluftslivsundervisning 

under en längre tid. Istället för att utgå ifrån en undervisning och köpa in allt material som 

behöver på en gång. Malin lyfter också senare i intervjun att det skulle bli svårt att få 

igenom ett sådant större köp vid ett tillfälle. 
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[...] jag menar säger man vi behöver 50 000 kr för att vi ska köpa in tält, då blir det nog ganska 

tungrott och de kanske säger ”måste ni göra det” (Malin).  

Det är inte bara Malin som poängterar det positiva med att inhandla material allt eftersom. 

Både Gunilla och Sandra beskriver ett tankesätt att det kan finnas lite av varje och att det 

gäller att samla på sig material under en längre tid. Genom att skaffa sig en vision för hur 

man skulle vilja lägga upp sin undervisning kan man lägga upp en längre plan för inköp. 

Till detta lyfts speciellt skolledningen som en viktig faktor. Karl, Gunilla, Malin betonar 

vikten att ha skolledningen med sig.  

Sen kräver ju också att man har skolledningen med sig, det kräver ju lite extra resurser, pengar 

och tid, att de släpper lite på tiderna, men vi har haft skolledningen med oss och att äska för lite 

mer pengar har också fungerat, det öppnar ju upp för mer möjligheter (Karl). 

Lika väl som du kan ha en undervisning utan externa materiella inköp öppnar det enligt 

Karl upp för ytterligare möjligheter. En annan lösning för att inte belasta skolan 

ekonomiskt är att ha ett gemensamt förråd med andra skolor. Genom att dela på materialet 

får man då en större möjlighet att få till den visionen som man har med sin undervisning. 

Det öppnar också upp för mindre arbetsbörda för lärare gällande materialvård, då som 

Gunilla poängterar  

[...] [jag tror att det] är en framgångsfaktor för idrottslärarna att inte behöva hålla på med 

material som tar väldigt mycket tid för det är ju oftast så också att det handlar om underhåll 

och att man ska reparera och man ska inventera och sådär. Ett för stort friluftsförråd kan ställa 

till det tror jag. Jag tror det gäller att begränsa sina materialval där (Gunilla). 

Det krävs alltså att skolan ska kunna ge elever det material som behövs. Men då skolan 

inte har möjlighet att köpa in allt ska man fokusera på färre aktiviteter som då inte 

exkluderar elever. Ett av de som lyfts är exempelvis matlagning. 

Det går ju inte att komma ifrån med utrustningen och då måste vi i skolans värld tänka till vad 

vi ska erbjuda för att inte exkludera eleverna och då tycker jag att utematlagningen det kan alla 

vara med på det kan man göra bredvid skolan om det skulle vara så (Gunilla).  

Skulle det vara så att man mot förmodan inte lyckas tillförskaffa sig material eller inte 

har utrymme för att lagra material som exempelvis en privatskola i urbana miljöer som 
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inte har tillgång till en idrottshall lyfter Gunilla även möjligheten att hyra in sig hos 

andra anläggningar. Detta leder även till att man underlättar bördan över materialvård. 

7.1.4.1 Sammanfattning 

Det är svårt att komma ifrån ett materiellt behov när det gäller friluftslivsundervisningen. 

Dock verkar det enligt informanterna krävas någon typ av längre vision när det gäller 

inköp av material. Samtidigt som det också då krävs en anpassning till det man har. 

Genom att ha en längre plan för sina inköp blir det då enklare att övertyga skolledningen 

och kunna äska för pengar till inköp. Samtidigt är det av vikt att utgå från elevernas 

förutsättningar och visa på vad de kan göra med det materialet de själva äger. Ett större 

materiallager skapar fler förutsättningar men samtidigt skapar det också mer arbete för 

lärare i form av materialvård. Ett annat koncept som lyfter bördan av materialet är att dela 

på material med en annan skola eller att hyra in sig på anläggningar som har det materialet 

som behövs. Genom att göra det kommer man även ifrån behovet av den stora budgetering 

som kan tyckas krävas. Samtidigt finns det vissa skolor som inte har tillgång till 

lagerutrymme, men ett alternativ som lyfts för de är att utnyttja de anläggningar som finns 

och hyra in sig där. 

7.2 Progression i friluftsliv 

Under transkriberingarna kunde argument för friluftslivsundervisning under regelbundna 

lektioner urskiljas. Utöver det resonerade lärarna och argumenterade även för 

undervisning som innebar heldagar med övernattning. Genom att se till båda kunde det 

urskiljas ett värde i att utföra både ett kortare och ett längre friluftsliv. Först presenteras 

det Korta friluftslivet, hur lärarna reflekterar och hur de lägger upp sin undervisning 

utifrån det. Därefter presenteras vikten av att ha ett Längre friluftsliv i sin undervisning. 

Många lärare väljer att bygga en progression utifrån ett delperspektiv till ett 

helhetsperspektiv vilket avslutas med under rubriken Från delmoment till helhet. 

7.2.1 Kort friluftsliv 

Flera av informanterna betonar under geografiska förutsättningar att man ska ta vara på 

närområdet. Genom att göra det får man som lärare bättre förutsättningar att bedriva en 
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mer kontinuerlig och välfungerad friluftslivsundervisning. I tematiseringen har det kunnat 

urskiljas att lärare lyfter olika aspekter av lärande i att jobba med det närliggande området. 

Karl beskriver hur man genom att har friluftsliv i närliggande området kan ge elever 

förutsättningar för att våga röra sig i naturen. 

Det kan jag känna är rekreation, att komma ut, att ha kunskapen för att komma ut, om vi ska ut 

i skärgården någon dag så krävs det kunskaper av mig att kolla upp väder innan och att kanske 

ta med mig extra grejer om vi skulle tälta osv, att man tränar upp sådana [...] basala kunskaper 

i det närliggande friluftslivet. [Alltså] att man känner sig bekväm att ge sig ut i närliggande 

miljö utan att det blir tokigt, att man vågar komma ut. [...] Sen ska man kunna hantera en 

eventuell situation som uppstår (Karl). 

Genom att ha lektioner i det närliggande kan man enligt Karl ge elever fler verktyg som 

leder till bättre förutsättningar att klara sig i skogen. Gunilla lyfter liknande argument, att 

du inte behöver röra dig långt in i skogen för att ge eleverna kunskaper om exempelvis 

hantering av stormkök. Rolf betonar även att genom att ha undervisningen i närliggande 

område blir det också lättare att ha fler undervisningstillfällen. Fler 

undervisningstillfällen leder också till en tydligare progression. En tydligare progression 

kan resultera i att eleverna ges fler tillfällen att reflektera över vad de har gjort. Genom 

att göra det får eleverna en djupare förståelse. Karl poängterar att ha ett upplägg där man 

utgår ifrån platstematiskt friluftsliv. 

I årskurs 2 är de utevistelse, där försöker vi jobba mycket med platstematiskt friluftsliv, vad 

har hänt här genom åren, vad händer här nu (Karl). 

Genom att utgå från platsen man befinner sig på ökas också förståelsen för sin omgivning 

något som också Gunilla argumenterar för.   

Nu när jag tänker på det så om jag hade gjort det idag hade det varit helt naturligt. [...] Det var 

ju den skogen de skolor hade, som låg nära till den parken. Skulle jag då säga “näe jag har inte 

tillgång till några naturmiljöer” eller “jag måste åka buss med mina elever” då tappar jag ju 

[många]. För det är kanske den naturmiljön de kommer vara i när de blir vuxna [och vistas i] 

med sina egna barn. Så den här, just begreppet friluftsliv, fri-lufts-liv säger ju någonting men 

det behöver ju idag inte innebära att det är ett naturmöte (Gunilla). 

Liknande utgångspunkt verkar också Stina ha i sitt lärande av friluftslivsundervisningen. 
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Jag jobbar i en skola här och vi har en liten skog runt omkring här men det gäller då att skapa 

möjligheter för vad som finns och [på så sätt] visa eleverna vad som finns för möjligheter [...] 

(Stina). 

Det finns alltså ett fokus på att öka elevernas förståelse till det område de lever i och att 

ge eleverna förutsättningar för att klara sig ute i naturen. Vad som kunde urskiljas som 

extra intressant var vilka verktyg lärare använde för att ge eleverna rätt förutsättningar. 

Det innehöll allt från paddling, vandring och bygga vindskydd. Det nästan alla lärare utom 

en hade gemensamt var aktiviteten matlagning.  

[...] sätta upp tält, de lär sig stormkök, laga mat på muurrika [...] (Malin). 

[...] då jobbade vi med stormkök, hur ett stormkök fungerar [...] (Gunilla). 

[...] sen har vi ju också matlagning i alla dess former, man kan värma stenar och göra glödkakor, 

pinnbröd naturligtvis, korv, soppa (Rolf). 

[...] de har koll på det här med stormkök och matlagning [...] (Karl). 

[...] men då har vi inte så mycket med kök och [matlagning] (Stina). 

Utdragen är endast ett fåtal av gångerna som lärarna poängterar att de arbetar med 

matlagning i undervisningen. Vad som Gunilla poängterade med varför hon använde sig 

av matlagning var möjligheterna.  

[...] sedan är det ju det här med att äta och fika i naturen är positivt för de flesta [...] Alltså 

utematlagningen har alltid varit lyckat. Det är något som går hem i alla åldrar (Gunilla). 

Möjligheterna att nå alla åldrar verkade vara en central del som Gunilla lyfter, vilket också 

kan förklara att alla de andra som jobbar i olika årskurser använder sig av matlagning. 

Vidare lyfter Gunilla även att matlagning inte begränsas till någon specifik plats.  

Jag tror det är viktigt att inte se platsen som [en begränsning utan] jag tror att man kan göra 

aktiviteterna på vilken plats som helst. Jag brukar säga [att] åtminstone kan du i alla fall laga 

mat [..] det kan du göra på ett stormkök, på en asfaltyta om du vill utan problem [...] (Gunilla). 

Matlagning kan alltså öppna upp om man väljer att se bortom naturmiljön. 
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7.2.1.1 Sammanfattning 

Genom att ha lektionstillfällen i närområdet i friluftsliv verkar det finnas stor potential att 

täcka in olika typer av lärande och tydliggöra syftet. Delas friluftsliv in i olika delmoment 

verkar undervisningen täcka upp ett större område och förbereda eleverna för olika 

förutsättningar. Genom att utgå ifrån närområdet och ha lektionstillfällen där kopplar man 

delmomentet friluftsliv mer till elevernas verklighet. Då skolan ofta ligger i det området 

eleverna lever i öppnar man upp för en större förståelse om man har friluftsliv i 

närområdet. Det är dock komplicerat att genomföra paddling i ett närområde som inte har 

vatten. En central aktivitet som lyft av nästan alla lärare är matlagning, för att den ses som 

flexibel och passa alla åldrar och geografiska förhållanden. 

7.2.2 Långt friluftsliv 

Genom ett kortare friluftsliv med aktiviteter som kan bedrivas under lektionstider ges 

ökade förutsättningar för en välfungerande friluftslivsundervisning. Lärarna i studien 

lyfter det enkla och att ta vara på saker som finns tillgängligt. Men det kunde också 

urskiljas ytterligare en till aspekt av lärande som inte sker i närområdet. För att nå det 

lärandet krävs det att eleverna genomför längre vandringar och använder kunskaperna 

bortom skolan och samhället.   

Det handlar om att se en helhetsbild och få en djupare förståelse för det som genomförs i 

det korta friluftslivet. Sandra tar upp en situation där hon känner att ett längre friluftsliv 

skulle kunna ge eleverna en ökad förståelse och ett djupare lärande. 

[Ett exempel var när jag] hade samling, så började det regna och helt plötsligt går några och 

ställer sig under ett vindskydd mitt i samlingen sådär. [Så fick man] poängtera det här är bara 

början av samlingen, [och be eleverna att komma] tillbaka. Så att vad det gäller kläder så kan 

man ju ibland känna att de vet att det bara är sextio minuter det spelar ingen roll med vad de 

[har på sig]. De står ut med att frysa, alla klagar inte [för att de vet att] det är bara sextio minuter 

så jag går hem och duschar sen, tyvärr. Ur den aspekten skulle man kanske vilja ha en heldag 

sådär att man kanske måste anpassa sig till kläder och väder och såhär visa att man kan apropå 

på era tidigare frågor där hur man vill lägga upp det (Sandra). 
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Sandra argumenterar för att det ibland kan behövas en viss typ av konsekvens för att 

lärandet och förståelsen ska bli starkare. Karl lyfter ett exempel från när han var ute med 

en av sina klasser och en sådan förståelse uppkom.  

Ett exempel jag brukar ta gällande lärande och progression är när vi är i fjällen med eleverna. 

Första dagen var vädret kasst, vi knatar ut ett par kilometer rakt ut på fjället. Eleverna är vana 

vid ett soligt [hem], men de hanterar det bra, däremot var det problem på kvällen när de inte 

stormsäkra tältet. På natten blåste det upp till storm, det regnade och snöade ganska mycket 

[vilket resulterade i att] tältet sjönk ihop och de var dyngsura på morgonen. Sen dagen efter 

behövde jag inte ens gå igenom hur man gjorde utan då satte det upp allt exemplariskt. Det är 

ett ganska tydligt exempel på hur lärandet blir bra genom en progression, man tar med sig det 

som inte fungerade igår och lärandet av det till idag, så för mig är det så himla tydligt, jag 

tycker det är riktigt bra om vi får riktigt [riktigt] dåligt väder första dagen vi är i fjällen, det blir 

ett pedagogiskt väder för eleverna, man måste verkligen i skarpt läge kunna sätta upp [tält] 

(Karl). 

När eleverna ser att det spelar roll hur man sätter upp tältet verkar de automatiskt förstå 

vikten att göra saker rätt. En sådan upplevelse är svårt att iscensätta under en vanlig 

ordinär lektion. Rolf tar upp en liknande konsekvens som skedde när han var ute med en 

av sina klasser i fjällen.  

När vi var i [fjällen] så låg vi över i snöbivacker. Så vaknade jag klockan fyra på morgonen 

och tittar rätt upp på himlen för då hade taket rasat in, och då blir det ju […] kallt helt plötsligt. 

[Då] var det ju bara upp och göra om och sätta upp ett vindskydd istället. Men där har man ju 

inte några andra alternativ utan det köpte ju studenterna. Det är många gånger det händer saker 

i fjällen [skratt] (Rolf). 

När man utsätts för situationer som man måste hantera verkar det bli ett handlande och 

ett accepterande för sin omgivning. På ett sätt blir det en starkare konsekvensinlärning. 

Stina tar också upp ett exempel från en vandring med hennes klass där liknande lärande 

skedde. 

Ja nä men det är väl lite det här med att bära utrustning kan jag tycka, där kan jag gå lite grann 

till det vi har gjort i årskurs nio i många år att [...] vi har haft många genomgångar hur man 

packar en ryggsäck liksom. [Vi har gått igenom] hur man packar sin utrustning, vad man har 

med sig, hur de ska bära den här, och vad det är [som gör att det kanske tycker att det är 

besvärligt att bära packningen]. Efter [det första stoppet] två kilometer i fjällen packar vi ihop 

liksom och då är det lite grann “jaha, ja juste, ja visst ja, mm, jaa”, “jag kan ju lämna kvar åtta 
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makrillburkar där första stoppet”. [Brukar vara de saker] som föräldrar skickat med, fel grejer 

som vi inte riktigt har sett innan vi gick på tåget. Då kan jag tycka att de “aa det vi har pratat 

om kanske inte var så tokigt” (Stina). 

När eleverna väl får uppleva det som Stina har sagt blir det helt plötsligt en förståelse för 

det hon har lärt ut innan. Det verkar som att det inte endast är fjällexkursioner som leder 

till en djupare förståelse. Gunilla lyfter, när intervjun behandlade lyckad 

friluftslivsaktiviteter att det finns ett djupare lärande bara genom att övernatta en bit ifrån 

skolan.  

Sen är det ju att det inte går att komma ifrån de här aktiviteterna som man gjorde på gymnasiet 

när eleverna fick vara med och planera utifrån egen kunskap då och till exempel att vara ute 

och få möjligheten att paddla kanadensare i tre dagar och få känna på hur det är att ligga ute 

det första dygnet och känna på hur man vänjer sig snabbt och hur man mår andra dygnet 

(Gunilla). 

Genom att åka ut på övernattning betonar Gunilla att eleverna snabbt vänjer sig hur de 

mår andra dygnet, det finns alltså en viss typ av acceptans och lärande. Karl tar även han 

upp det positiva med att “åka iväg”. Han lyfter att man inte nödvändigtvis måste åka iväg 

men dock upplever han något som andra också verkar uppleva, att elever växer och är 

tvungen att plocka fram kunskaperna som de lärt sig. Karl använder också övernattning 

för social vinning mellan eleverna. Genom att åka ut på övernattning blir det ett starkare 

förhållande mellan eleverna, något som även poängteras av Malin. 

Vi tvingar in de i nya grupper och då trillar ju polletten när gällande kunskapskraven gällande 

socialt, att friluftslivet ger dig [något] socialt. Att man lär känna folk på en djupare nivå när 

man sitter där, mobilen inte är på och man pratar om annat än läxor, som de annars gör på 

vardagarna (Malin). 

Ett fokus på att utöva friluftsliv är att öka det sociala och ge elever upplevelser. 

7.2.2.1 Sammanfattning 

Lärarna i studien poängterar vikten av att ta vara på närområdet, anpassa sin undervisning 

till det område eleverna lever och vistas i och ha kontinuerliga enstaka lektioner. Det 

verkar dock också som att det finns ytterligare lärande som sker när man rör sig bortom 

skolans närområde. Lärarna som har blivit intervjuade poängterar att det händer något 



 

36(67) 

 

med elevernas förståelse för det läraren lärt ut, deras sociala sammanhang och 

upplevelser. Eleverna verkar också bygga vidare på relationerna till varandra och 

gruppgemenskapen stärks. När eleverna kommer ut tvingas de att ”ta fram” kunskaper 

som det har lärt sig innan. Genom att göra det blir det en koppling och en ökad förståelse 

till aktiviteterna som läraren har berört i det korta friluftslivet. 

7.3 Bedömning av friluftsliv 

När det handlar om bedömning och betygsättning har reflektion visat sig vara centralt för 

informanterna i studien. Lärarna poängterar vikten av att låta eleverna reflektera och 

repetera moment, aktiviteter och rörelsen innan en betygsättning ska ske.  

Färdigheten i sig ska man ju inte betygsätta då om det är krav på prestation, prestation är ju då 

om man sätter ihop stormköket på 30 sekunder bäst och det ska man ju inte betygsätta, istället 

ska man efteråt fördjupa sig i en reflektion och det kan man betygsätta (Rolf). 

Rolf lyfter här vikten att gå bortom prestationer att inte bedöma det praktiska utan istället 

bedöma hur eleverna fördjupar sig och reflektera efter ett genomfört friluftslivsmoment. 

Likt Rolf bedömer Karl endast elevernas reflektioner, både när det gäller de klasser som 

åker iväg på en fjällexkursion men också de klasser han inte åker iväg med. 

Pratar vi klasser som vi åker iväg med bedömer vi dem över flera dagar, hur de lär, men vi har 

ju också uppgifter som sker innan, hur de, packar, hur de tänker kring mat, vilka kläder ska de 

ha på sig, hur de förbereder sig, det blir ju någon form av inlämningsuppgift och sen blir det 

någon praktisk uppgift där uppe och där pratar vi också med enskilt och sedan följer vi upp det 

på hemmaplan med någon reflektionsuppgift, där vi går igenom och de får skriva av sig, vad 

de har lärt sig (Karl).  

Sen har vi ju de andra klasserna som inte gör det här, där är det ju lite annorlunda, där hinner 

man inte med lika mycket utan där brukar vi oftast låta eleverna filma mycket och göra en film 

om de planerar en färd någonstans, planera för en vistelse i naturen, där de berättar om hur de 

tänker och så får de skicka in den till mig, sen jobbar vi ju praktiskt under några lektioner med 

lite friluftsliv, sen kan man ju ha någon form av seminarieform eller liknande på slutet om man 

känner att man behöver det, men just att elever får planera en utevistelse i naturen, eleverna 

gillar det här och tycker är ganska kul, jag tänker si och såhär, kollar väder och vind med mera 

(Karl). 
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Malin och Stina har samma idé som Karl och Rolf i att bedöma elevers reflektion men i 

tillägg till det finns det en bedömningsaspekt av elevers deltagande. 

Så vi har faktiskt sagt till eleverna att är de med på den här dagen, genomför den på bästa sätt, 

lyssnar på alla instruktioner, då är ni på A-nivå sen [...] efter våra friluftsdagar så har vi samtal 

med eleverna vi kallar det bikupor då vi sitter med fyra elever så får de utvärdera och analysera 

våra friluftsdagar. [Då] bedömer vi från A- till E-nivå, [när det gäller hur de reflekterar] kring 

det socialt, kulturellt, psykologiskt och fysiologiskt (Malin). 

Det är inte alls några lätta saker, jag brukar skoja ibland och säga att det handlar liksom inte 

hur god den här grytan blir utan det handlar om hur man hanterar processen till att den här 

grytan blir klar, lite som jag var inne på här för en stund sedan hur man bedömer deras agerande 

och deras reflektion på det hela. Men det är inte så lätta att sätta betyg på det här, det är mer 

godkänt icke godkänt liksom. Det kan jag tycka hela den här betygsdelen i det här att det är 

ungefär som simningen. Du måste ju simma 200 meter, du är godkänd eller icke godkänd, [det 

tänker jag att man kan ha snarlikt här] (Stina).  

Genom att vara deltagande och göra sitt bästa får eleverna som Stina påpekar ett godkänt 

eller icke godkänt betyg, ungefär som kunskapskravet för simning i exempelvis årskurs 

6. Samtidigt är det inte det praktiska i sig som betygssätts hos Stina och Malin. Det är 

något som Gunilla dock lyfter är möjligt. 

Alltså där har vi ju en problematik att det är svårt att bedöma någonting som man verkligen 

inte vill ska handla om prestation, om vi ska vara riktigt ärliga, det är ju det vi vill. Men jag tror 

samtidig om man binder riset till sin egen rygg och man aldrig ges möjlighet och blir bedömd 

inom det här området. [...] Jag tycker ändå att man kanske behöver fundera över de här 

basfärdigheterna. [...] Om vi nu tänker gymnasieskolan så kan jag faktiskt tycka att kunna göra 

upp en eld som går att tända med ett normalt bra tänk det är en form av “rörelsekvalitet” för 

mig där jag tycker att man kan stoppa in det i ett sådant kunskapskrav lika väl som du kan 

bedöma det i andra grejer[...]. En god rörelsekvalitet kan man väl få uppvisa lika väl i en 

friluftsaktivitet att kunna klättra smidigt på en klättervägg eller vara den som sitter och styr bak 

på en kanadensare, men det ges ju aldrig möjligheten till att göra det eftersom att vi inte har 

arbetat med det för att det här blir väldigt snuttefierat att nu ska man ut och göra en grej 

(Gunilla).  

Gunilla lyfter här möjligheten med att se till de aktiviteter som utförs inom friluftsliv som 

exempelvis göra upp eld. Genom att göra det kan man då se till elevernas 

rörelsekvaliteter, något som lyfts i kunskapskravet för gymnasiet. Under intervjun betonar 
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hon vikten att få chansen att visa upp sina rörelseförmågor och förståelse i friluftsliv och 

inte bara reflektionsförmåga. 

[...] så det inte bara blir att man reflekterar över och diskuterar kring utan faktiskt också ge 

elever möjlighet att få visa att de är duktiga på det som är rörelseförståelsen för det som man 

ska ha för att kunna hantera friluftsaktiviteter (Gunilla).  

Till skillnad från de andra informanterna lyfte Sandra att det fanns en typ av strävan att 

prata med eleverna men att hon i sin bedömning utgick från prov. 

Det känns som att i en optimal värld hade det ju varit fantastiskt om jag hade hunnit prata med 

alla elever men det gör man ju inte så därför får de skriva ett prov som handlar just om det här 

att planera, genomföra och utvärdera (Sandra). 

Till viss del handlar Sandras prov om en reflekterande del, nämligen att ”utvärdera”. Dock 

framkommer inte vikten av reflektion lika tydligt som hos, Karl, Rolf, Malin och Stina. 

7.3.1.1 Sammanfattning 

Gällande bedömning lyfts reflektion fram som ett centralt verktyg. Eleverna får utföra 

aktiviteter och därefter reflektera och analysera vad de har gjort vilket sedan blir 

underlaget för deras betyg. Det lyfts också upp möjligheterna med att bedöma det 

praktiska utförandet. Inte nödvändigtvis hur snabbt en elev sätter upp ett stormkök utan 

med vilken rörelsekvalitet den exempelvis har. Två av lärarna betygsätter också eleverna 

på deras delaktighet dock inte vad de utför utan hur de utför aktiviteterna. 

7.3.2 Värdet som lärarna vill förmedla 

Till den avslutande delen för resultatet presenteras de citat som anses fångar vad lärarna 

vill med sin friluftslivsundervisning, vad de vill förmedla. Sandra poängterar vikten att 

visa på en bredd, att inte fokusera på de aktiviteter som har en prestation utan lära sig det 

enkla sakerna. Via det kan eleverna få kunskap att “nyttja friluftsliv även i ett lite längre 

perspektiv”. 

[...] nyttja friluftsliv även i ett lite längre perspektiv så vill jag kanske ha de här icke, alltså att 

man inte ska prestera [...]. Därför har ju jag då att ha det här innehållet nu med [att] bygga 

eldstad och förhoppningsvis tända den och bara sitta och titta in i elden och sitta och snacka. 

Jag tror att om man vill locka eleverna till friluftsliv kan det vara bra att ha sådana [aktiviteter] 
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och att man också visar på att friluftslivet har en bredd. Men jag tänker att det som jag vill att 

de ska lära sig i att det handlar mer om den där icke prestationsbaserade. Det är ju tillräcklig 

att liksom få igång elden, bara det är ju en prestation kanske. Och att hålla sig torr och varm 

och trygg och mätt. Där i tycker jag att prestationen ska ligga (Sandra). 

Sandra lyfter att eleverna får kunskap i det lätta och hur man kan nyttja friluftsliv under 

en längre tid. Hos Gunilla är tänket liknande med att lära sig att nyttja friluftsliv ur ett 

längre perspektiv. 

Då är det också viktigt att lyfta fram vilket lärande du har ute. Jag tycker fortfarande det handlar 

väldigt mycket om livskunskap, du måste göra någonting du måste få en förtrogenhet i att göra 

en eld till exempel det går inte att läsa i en bok hur du ska göra du måste få känna känslan i att 

det här är torrt det här är blött till exempel, eller vad gör jag nu när tändstickorna är slut när jag 

har stått där och hållit på i två minuter och jag inte har fattat att vinden kommer fel alltså det 

går inte att läsa [utan det måste man uppleva] (Gunilla). 

Hon lyfter att friluftslivet ska handla om att ge eleverna livskunskap, något som de måste 

utföra praktiskt. Stina betonar också syftet att ge eleverna intresse och förutsättningar för 

att fortsätta med friluftsliv utanför skolans värld. 

Man kan tänka att vad är syftet överhuvudtaget med vårt ämne? Det är ju lite grann att skapa 

förutsättningar för att [...] skapa intresse att skapa en förståelse. En del av det hela så tycker jag 

att man då [...] ska försöka plocka upp det som finns i sitt närområde både väldigt nära och lite 

nära, eller vad man säger, så att eleverna har möjligheter att [...] får ett intresse och kan fortsätta 

med det hela [...] när de inte är i skolans värld så att säga, [...] det är väl egentligen det allt 

handlar om på något sätt alltså, hela det här ämnet (Stina). 

Eleverna ska få förutsättningar till att använda närområdet, vilket skapar förutsättningar 

och förståelse. Det är även något som är överensstämmande med Sandra och Gunillas 

bild av att ge elever de kunskaperna för att utveckla sitt friluftslivsutövande. 

Hur kan vi som lärare ändå erbjuda eleverna en friluftslivsundervisning oberoende av 

förutsättningar, jag tycker man kan jobba ganska mycket med det faktiskt, möjliggöra detta, 

platstematiskt friluftsliv, vad är det här, vad har hänt här, man kan ju jobba så mycket med 

tematiskt med andra ämnen inom friluftsliv, att man ger tips till studenterna, att friluftsliv inte 

är omöjligt, friluftsliv är inte svårt, det är många möjligheter (Karl). 

I sin formulering lyfter Karl det mer lätta med friluftsliv, lite på samma spår som Sandra 

med att betona bredden på friluftsliv. 
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För det är en sådan där basal sak som är viktig att kunna om elen blir utslagen och då kan man 

använda sig av ett stormkök och då kan man det. Jäkla viktigt egentligen fast det är så enkelt. 

Just att laga mat är essentiellt. Det är ju egentligen livskunskap och ännu mer idag i det 

elektroniska samhället där alla utgår ifrån att allting alltid funkar (Rolf).  

Rolf lyfter även han livskunskap och vikten att lära eleverna att handskas utan det 

elektroniska samhället eleverna lever i idag. Malin belyser också det elektroniska 

samhället men inte som att man ska förbereda sig för om det lägger ner utan med att det 

finns ett värde i att röra sig bort från det.  

De får ett vidare begrepp för vad mycket friluftsliv faktiskt kan vara. Friluftsliv för mig kan ju 

vara att jag plockar svamp en dag men under det här dygnet får de ju fiska, de får plocka svamp, 

paddla, sätta upp tält, de lär sig stormkök, laga mat på muurikka, de får känslan av det här 

sociala, att vara med kompisar och lära känna nya kompisar under ett dygn. Då trillar ju 

polletten när gällande kunskapskraven gällande socialt, att friluftslivet ger dig socialt. och att 

man lär känna folk på en djupare nivå när man sitter där, mobilen inte är på och man pratar om 

annat än läxor, som de annars gör på vardagarna (Malin). 

Det mest centrala för Malin, från hennes intervju, verkar vara att ge det sociala och det 

positiva upplevelserna inom friluftsliv. 

7.3.2.1 Sammanfattning 

Alla lärare lyfter att på något sätt att ge elever förutsättningar och intresse att kunna utföra 

friluftsliv, inte bara i skolan utan även efteråt. Det finns också någon strävan att ge elever 

en social samhörighet och förståelse för närområdet. Genom förståelse för närområdet 

kan man tänka att eleverna kan applicera den kunskapen utanför skolan och erhålla ett 

livslångt lärande.  
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8 Analys 

I detta avsnitt kopplas studiens empiri till det tidigare beskrivna teoretiska perspektiven. 

Först kommer analysdelen att kort återkoppla till studiens teoretiska grunder för att sedan 

beskriva hur dessa kan tolkas utifrån informanternas påståenden och utsagor. 

8.1 Didaktiska val 

En utgångspunkt i denna uppsats är att didaktiska val är baserade på de didaktiska koncept 

som ligger till grund för undervisningen. I avsnittet teoretiska perspektiv lyfts exempel 

som lekkoncept och tävlingskoncept som vanliga inom föreningsidrotten (Schenker 2011 

s. 204). Vad som i denna studie var intressant att undersöka var hur det gick till att urskilja 

koncept i en välfungerade friluftslivsundervisning. Studien ämnade även att undersöka 

dessa koncept i relation till de aktiviteter som valdes och hur lärarna sedan bedömde 

eleverna.  

8.1.1 Varför friluftsliv? 

I sina didaktiska val verkar de lärare som ingår i denna studie utgå ifrån vad elever 

behöver för att klara sig ute i naturen. Det kan tydligt urskiljas att lärarna i studien vill ge 

elever förutsättningar för och kunskaper om hur man kan röra sig och ta in miljön som de 

befinner sig i. Genom att göra det ger de också eleverna förutsättningar för att röra sig i 

andra miljöer, vilket kan leda till ett ökat lärande. Ord som “livskunskap”, 

“förutsättningar för att skapa intresse” och “förmågan att nyttja friluftsliv under en längre 

tid” ses som ledande ord för lärarna. De idéer som präglar undervisningen kan därför 

härledas till att vara en form av inspirationskoncept. Genom sin undervisning i friluftsliv 

fokuserar lärarna på att ge elever inspiration till att röra sig ute i naturen. Detta genom att 

ge eleverna verktyg och även andra perspektiv. Lärarna vill ge en god upplevelse och visa 

på olika användningsområden av naturen, likaså hur naturen med enkla medel kan nyttjas. 

Ett exempel var att påpeka att människor är beroende av det elektroniska samhället för 

att laga mat, få värme och för att gå på toaletten och därför kan enkelt legitimera att 

eleverna ska ges kunskap att leva utan elektroniken. Lika väl som att de strävar efter att 
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inspirera vill de även ge elever viktiga medel för att överleva om elen i samhället skulle 

bli utslagen, en typ av överlevnadskoncept. 

Det poängterades också att friluftsliv är rekreationellt och att man med friluftsliv skapar 

ökad förståelse för det sociala då eleverna lägger ifrån sig mobiltelefonerna. Vad som har 

setts är att den aktivitet som nämns i samband med dessa värden som lärarna vill framhäva 

med friluftsliv är matlagning. Matlagningen lyfts som ett centralt medel i undervisningen 

och som en aktivitet de enkelt kan utformas en progression med. Det är inte heller konstigt 

att den lyfts som central med de värden som läraren tar upp, som sociala upplevelser, 

livskunskap, verktyg för att klara sig i naturen och förutsättningar för att nyttja den. Allt 

detta kan belysas och aktualiseras med aktiviteten.  

Ämnet idrott och hälsas didaktik har ett ansvar att skapa en likvärdig bedömning i 

förhållande till elevers enskilda kunskaper (Skolverket 2011a s. 8). Det blir en 

problematik i många fall då vissa elever har större erfarenhet än andra av ämnets 

aktiviteter sen innan genom föreningsidrotten (Schenker 2013 s. 200). Detta skapar i sin 

tur olika inställningar och motivationsgrader till många av ämnets moment, även när det 

kan komma till lekar i undervisningen. Vad som tydligt kan utskiljas av resultatet i denna 

studie är att problematiken kring just den skillnaden i kunskap och motivation inom 

friluftsliv inte tas upp. Genom att arbeta med friluftsliv i delmoment går undervisningen 

från att präglas av ett mer tävlings- och lekkoncept till att ligga i ett mer 

rekreationskoncept. Exempelvis är matlagning en sådan sak som öppnar upp ämnet för 

andra koncept än de tävlingsidrottsliga som det präglas av. Detta kan också skapa ett 

fortsatt rekreationskoncept i andra moment inom friluftslivet, exempelvis paddling. Tar 

man som lärare ut elever som exempelvis tävlar på fritiden kan de tänkas börja tävla. 

Finns det sedan innan ett tidigare satt koncept för allt som innefattar friluftsliv är det 

troligt att det kan följas in i mer fysiska moment. De resor som lärarna i studien utför med 

sina elever blir då inte prestationsbaserade utan istället upplevelsebaserade, på grund av 

det satta koncept som delmomentet friluftsliv utgår ifrån. 
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8.1.2 Reflektion, en process och betygsunderlag 

I förhållande till de koncept som kunnat urskiljas är det inte konstigt att även lärares 

bedömning präglas av samma koncept. När det gäller bedömning av elevers kunskaper 

och förutsättningar finns det en stark betoning på reflektion hos informanterna. Genom 

att få eleverna att reflektera ökar deras förståelse för vad de har lärt sig och varför de ska 

lära sig det aktualiseras även koncepten i bedömningen. Genom reflektion kan bedömning 

göras utan att utmana eleverna eller sätta press på dem genom den praktiska 

undervisningen och då riskera att göra friluftslivsundervisningen mer prestationsbaserad. 

Det var dock en lärare som lyfte möjligheterna med att se friluftsliv utifrån praktiskt 

genomförande när det gäller gymnasiet där ett av kunskapskraven bedömer 

“rörelseförmåga i en bredd av aktiviteter” (Skolverket 2011a s. 85). Då ett koncept 

utformas från de idéer hur undervisningen ska bedrivas kan detta ändras om idéerna 

ändras (Schenker 2013 s. 204). En sådan praktisk bedömning skulle emellertid kunna 

innebära att lärarens övergripande koncept möjligen ändras från ett rekreationsbaserat 

koncept till ett mer prestationsbaserat koncept. Om bedömningen utgår från reflektion 

blir det praktiska utförandet av aktiviteterna överensstämmande med inspiration, 

rekreation och överlevnadskonceptet. Det får konsekvensen att undervisningslogiken 

ändras och andra krav ställs på eleverna. En diskussion kan även göras kring om de 

överlevnadskoncept som har urskiljs kan innehålla prestationsbaserad undervisning då det 

finns en viss utmaning i att överleva. Vad som kan avläsas i denna studie var dock att det 

mer var att ge eleverna kunskap om att leva i naturen än att förbereda eleverna för ett 

verkligt hot. En annan diskussion kan även ges till att problematisera ordet prestation då 

det kan vara en prestation att reflektera i bedömning. I denna analys har ordet presenterats 

som en typ av press på fysisk förmåga från lärarna, vilket inte har förekommit i den 

friluftsundervisning som uttryckts av lärarna i studien. 

8.2 Vad innebär ett kvalitativt friluftsliv? 

Från det presenterande resultatet kunde det urskiljas två framstående upplägg av 

friluftslivsundervisning som lärarna lyfte, i form av ett delmomentsupplägg och ett 

helhetsupplägg. Utifrån dessa två begrepp diskuteras den teoretiska utgångspunkten av 
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kvalitativt friluftsliv. För att göra en tydlig analys beskrivs först de teoretiska ramverk 

som används.  

I Riksidrottsförbundets utvärdering (Hedenborg et al 2012 s. 14) av ekonomiskt stöd 

utformades en modell avsedd att beskriva autonomi. Modellen visade på hur ekonomiskt 

stöd kunde påverka organisationernas självständighet och utveckling (Hedenborg et al 

2012 s. 14). Den modell som denna studie använder sig av är inspirerad av den som 

användes i riksidrottsförbundets utvärderingsarbete men har skrivits om. 

För att förtydliga detta presenteras tre modeller som visar på relationen mellan att ha idéer 

för friluftsliv och att ha förutsättningar för att bedriva det.  
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Figur 2 visar på när en lärare har få idéer med mycket resurser. Ett exempel för detta 

skulle vara en lärare som har pengar, material, stort stöd från skolledningen och nära 

tillgång till skog. Figurer baseras på det Hedenborg et al (2012) såg hände när 

idrottsföreningar som hade få idéer för hur det skulle utveckla sin förening fick pengar i 

from av idrottslyftet.  Istället för att arbeta med att tillägna sina ledare kunskaper köpte 

föreningarna färdiga koncept från andra organisationer som höll i utbildningen 

(Hedenborg et al 2012 s. 28). Appliceras det tankesättet på lärares friluftslivsundervisning 

är det tydligt att lärare använder de färdiga koncept som finns kring friluftsliv. I 

lärarutbildningen ges dessa färdiga koncept där lärarstudenter genomför färdiga 

fjällexkursioner och övernattar i skogen (Backman 2010 s. 87). Det leder därför till att 

läraren i detta fall kan anse att friluftsliv ska ske på en specifik plats, exempelvis i isolerad 

skog eller uppe i fjällen. Vidare kan läraren också ha en syn på att friluftsliv måste vara 

exklusivt och äventyrligt.  

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 2) 

  



 

46(67) 

 

Figur 3 visar en lärare som har sämre materiella och ekonomiska förutsättningar men 

många idéer och en bredare kunskap om friluftsliv. Läraren ser utifrån ett delperspektiv 

och sina möjligheter då den inte låser sig vid friluftslivets förutbestämda ramar. 

Undervisningen behöver med andra ord inte ske i en viss miljö eller kräver vissa 

materiella förutsättningar. Lärare som undervisar utifrån förutsättningar som beskrivs i 

Figur 3 förespråkar det ordinära och enkla friluftslivet, att det ska ske i närmiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 3) 
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Figur 4 beskriver ett idealt tillstånd där en lärare har många idéer och bred kunskap inom 

friluftsliv. Läraren har även starkt stöd från ledningen och goda materiella och 

ekonomiska förutsättningar vilket gör att det är möjligt att förverkliga de egna visionerna 

om att skapa en progression från delmoment till helhet. Läraren ser möjlighet med att ha 

lektion i närmiljön likväl som att åka utanför skolans närområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 4) 

8.2.1 Delarnas betydelse för kvalitén 

Utifrån tidigare forskning har ekonomiska förutsättningar och resurser varit ett stort 

problem för att bedriva en friluftslivsundervisning (Novus 2016). Många lärare som 

tidigare har intervjuats verkar ha fokuserat på ett större helhetskoncept likt figur 2 (Novus 

2016). Lärare har tidigare motiverat bristen på friluftslivsundervisning med att de inte har 

tillgång till natur och att de då måste åka iväg, vilket kostar för mycket. Denna studie har 

tydligt visat ett annat mönster hos de lärare som har intervjuats. 

Framträdande är att lärarna som intervjuats har många idéer och stor kunskap inom ämnet. 

Det läses ut från deras betoning på vad som är viktigt inom friluftsliv, nämligen att 

tillägna sig egen kunskap. Görs det formas det kvalitativa friluftslivet i en positiv riktning 

liknande figur 3 ovan. Läses tidigare forskningen av med modellen kan man se att lärare 

klagar på bristande resurser och förutsättningar (Novus 2016; Backman 2011a s. 57; 
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Nilsson, Kraepelin-Strid & Seger 2012 s. 155). I detta tolkas det in att dessa har inga idéer 

eller kunskap för att utforma friluftslivundervisningen och undervisningen blir mindre 

vilket leder till att likna figur 1 i avsnittet tidigare forskning. Har lärare dock inte kunskap 

och idéer hur man anpassar sin friluftslivsundervisning till exempelvis i urbana miljöer 

men har nära tillgång till skog, fjäll och sjö tenderar undervisningen att likna den likt figur 

2 ovan. Ingen av dessa modeller ska beskrivas som negativa utan med en spegling av 

olika upplägg.  

8.2.2 Vikten att känna sig trygg, säker och erfaren 

De lärare som ingår i studien uppfattar alla att deras friluftslivsundervisning är 

välfungerande. Gemensamt utryckt av samtliga lärare är vikten att tillförskaffa sig idéer 

och kunskap och på så sätt känna sig säker i undervisningen. Genom att göra detta blir 

anpassningen till sina rådande förutsättningar enkel. Tar man Stina som exempel har hon 

vinterundervisning med sina elever, vilket faller under friluftsliv i det centrala innehållet 

för grundskolan (Skolverket 2011 b s. 84). Då hon är erfaren med livräddning på is och 

håller i detta utanför skolan kan hon göra anpassningar i sin undervisning om 

förutsättningarna på sjön är dåliga. Istället för att säga att det inte går använder Stina 

istället av fotbollsplanen i närheten av skolan och lyckas anpassa undervisningen. 

Tillägnandet av kunskap, som visas i figur tre, är effektivt inte bara för att lärare kan hålla 

i undervisningen själv utan även att anpassningar till rådande förutsättningar kan göras. 

Hade man istället hypotetiskt tänkt att Stina inte hade tillägnat sig kunskap, velat ha 

livräddning på is i undervisningen och haft mycket pengar, kan man tänka att det hade 

lett till att hon vänt sig till färdiga koncept och organisationer (Hedenborg et al. 2012 

s.28). Detta ska inte ses om något negativt, men det skulle betyda att det skulle krävas 

mer tid och mer resurser, något som tidigare forskningen problematiserar kring 

undervisningen i friluftsliv.  

En gemensam nämnare som också tidigare lyfts är att lärarna vill ge eleverna kunskap att 

klara sig ute i naturen. Ett första steg i denna process är att själv veta hur en klara sig i 

naturen, både i teorin men också praktiskt.  
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8.2.3 Förutsättningar ska skapas inte sökas 

Vad som är framträdande har visat sig vara förmågan att själv skapa förutsättningar för 

undervisningen vad gäller det geografiska, kollegiala och materiella aspekter. Genom att 

göra det krävs inte befintliga ekonomiska och resurskrävande förutsättningar, det som 

tidigare undersökningar har lyft som viktigt (Backman 2011a s. 57; Novus 2016). För att 

göra detta betonar alla lärare i studien att det krävs eget ansvar att tillägna sig kunskap. 

Lärarna lyfter att det krävs ett stort intresse att söka sig till kunskap utanför sin utbildning. 

Genom att göra det ges en ökad förståelse för friluftsliv och förmågan att kunna bryta ner 

det i delmoment. Vilket i sin tur innebär att det inte behöver krävas omfattande resurser 

för att genomföra undervisningen.  

Utifrån modellen som beskriver kvalitativt friluftsliv så innebär det att lärarnas 

möjligheter till ett kvalitativt friluftsliv ökar. En djupare förståelse för friluftsliv ger också 

kunskap i att anpassa undervisningen till flera olika miljöer, det vill säga kunskapen kan 

ge förbättrade förutsättningar. Eleverna kan laga mat på skolgården eller att sätta upp 

vindskydd mellan två stolpar istället för två träd i skogen och på så sätt tillägna sig samma 

kunskap som ute i naturen. 

Genom att tillägna sig en djupare förståelse och skapa sig ett intresse för friluftsliv kan 

man som lärare anpassa undervisningen till de förutsättningar som finns, vilket figur 4 

visar. 

8.2.4 Ett djupare lärande av resors konsekvenser 

Likväl som att anpassning av friluftslivsundervisningen har ett stort värde finns det även 

en mening med att åka iväg med eleverna. Det flesta av studiens lärare lyfter ytterligare 

ett lärande när de rör sig utanför skolans närområde. Progression i 

friluftslivsundervisningen kan enligt lärarna innebära att de reser bort och övernattar och 

vandrar. Genom vistelse i naturen på annan ort kan eleverna få djupare förståelse för de 

delarna. Det vill säga de aktiviteter de utfört i skolans närområde och som de tidigare har 

arbetat med aktualiseras i annan miljö och en djupare förståelse för aktiviteten skapas.  
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En lärandeprocess som beskrivs som viktig och som uppkommer då man reser bort är 

konsekvensupplevelsen av ens handlande. Ett exempel på detta som beskrivs i resultatet 

är då elever som var i fjällen hade satt upp sitt tält slarvigt på kvällen och när de vaknade 

var de kalla och blöta. Under morgonen dagen efter satte eleverna upp tältet 

”exemplariskt” utan att läraren behövde säga något. Naturen blir i detta fall den starkaste 

pedagogiska kraften i att införskaffa överlevnadskunskaperna. Eleverna i exemplet fick 

en större förståelse varför tältet skulle sättas upp på ett speciellt sätt, då det fanns en 

kännbar konsekvens. Samtidigt krävs större ekonomiska förutsättningar och starkt stöd 

från skolledningen för att kunna skapa dessa utvecklande lärandetillfälle. Genom en sådan 

vistelse får eleverna en ökad förståelse och ett djupare lärande av friluftsliv och 

friluftslivsundervisningen kan därigenom bli än mer kvalitativ.  

8.2.4.1 Sammanfattning 

Lärarna i studien betonar vikten att tillägna sig kunskaper av friluftslivet vilket leder till 

att man inte blir lika beroende av förutsättningar och resurser. Genom att känna en 

trygghet och säkerhet kan man exempelvis hålla i en islivräddning på en fotbollsplan. 

Tillägnar man inte sig själv kunskaper om friluftsliv tenderar man att använda sig mer 

av färdiga koncept som presenteras på idrottslärarutbildningen, som färdiga 

fjällexkursioner (Backman 2010 s. 87). Tillägnar man sig kunskaper och erfarenheter av 

friluftslivet får man som lärare större kontroll över undervisningen då man kan dela in 

undervisningen i större delmoment. Det finns då inget behov av att har det färdiga, 

äventyrliga prestationsbaserade konceptet utan man kan istället dela upp undervisningen 

och fokusera på en per rekreationellt-, inspirerande- och överlevnadskoncept. Genom 

att bryta ner friluftslivet i aktiviteter öppnar man upp för att kunna skapa ett mer 

rekreationellt koncept genom att inte behöva ta ut de på fysiskt presterande moment. 

Men det finns även ett stort lärandevärde att ta ut eleverna på en längre resa eller på en 

övernattning då en typ av konsekvenskoncept kan appliceras vilket är svårt under 

ordinarie lektioner. Sammanfattande kan man säga att man ska dela upp friluftslivet i 

delmoment för att få möjlighet att skapa det koncept som ska prägla undervisningen och 

via progression lägga ihop det till en större helhet. På så sätt kan man skapa en större 
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förståelse för friluftslivet och inte se det som prestationsbaserat. Men för att lägga ihop 

undervisningen till ett helhetsmoment krävs ekonomiska förutsättningar och stöd från 

rektorer något som kan vara svårt att få till. 
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9 Diskussion 

Diskussionsdelen har delats upp i två kategorier. Metoddiskussion där metoden och 

tillvägagångssättet diskuteras och vilka förändringar som skulle kunna förbättra 

undersökningen. Till den andra delen diskuteras resultatet och görs kopplingar till den 

tidigare forskningen som tagits upp. 

9.1 Metoddiskussion 

Denna undersökning utgjordes av ett selektivt urval och utifrån semistrukturerade 

intervjuer med samtalsprägel vilket gav ett djupt och brett resultat. Om urvalet gjorts 

slumpmässigt hade resultatet troligtvis inte blivit lika nytt då det troligtvis urskilts samma 

mönster likt de tidigare studier som gjorts på ämnet. Urvalet fick dock en subjektiv 

påverkan då hjälp togs från olika personer som sedan tipsade vidare till arbetets lärare. 

Detta öppnade upp för en positiv första kontakt då lärarna kunde känna en stolthet att de 

hade blivit rekommenderade av forskare, intuitioner och organisationer. Vad som kan ses 

som ett problem var att definitionen av välfungerande friluftslivsundervisning inte var 

utskrivet. Detta resulterade i att de personer som kontaktades fick göra den subjektiva 

bedömningen själva. Något som skulle kunna förtydliga detta kunde vara krav eller 

kriterier som lärare skulle uppnå. Detta fanns med i den primära tanken och även i vårt 

första inlägg på facebookgruppen idrottslärare. Det togs däremot bort vid senare 

tillförfrågningar för att öppna upp för bättre förutsättningar att nå fler lärare snabbare. Det 

ansågs även varit tidskrävande att kontrollera lärarna om det uppfylldes de ställda 

kriterierna. Hade det satts upp krav skulle däremot resultatet kunna ge en ännu mer 

samsynad bild av friluftsliv från informanterna.  

Vad som intervjun lyckades väl med var att hålla en samtalspräglad intervju men 

samtidigt hållas till frågorna (Bryman 2016 s. 468). Vad som inte gjordes under projektets 

gång var att ändra i intervjuguiden. Detta påverkade inte resultatet eller prägeln på 

intervjun men genom ändringar skulle intervjun kunna utvecklas till det bättre (Repstad 

2007 s. 86). Första frågorna i huvuddelen av intervjun som ville undersöka, det privata 

utövandet berördes endast ett fåtal gånger. Nu i efterhand ses de som icke relevanta och 
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skulle kunnat revideras eller tas bort. Det märktes även att vissa av frågorna inte blev 

särskilt relevanta som rörde lärarens utbildning och vad för typ av skola läraren arbetade 

vid. Dessa frågor var menade till att öppna upp för samtal men visade sig bli överflödiga 

då lärarna direkt ville börja prata om sin undervisning och sitt upplägg. Den ursprungliga 

tanken var att ha alla intervjuer via Skype. Vad som då troddes var att det skulle öka en 

personlig kontakt och ge samtalet ett bättre flyt. Det märktes dock att det tenderade att 

ske i större utsträckning via telefonsamtal. En möjlig förklaring kan vara att 

informanterna inte kände sig lika iakttagna och då mer avslappnade (Denscombe 2018 s. 

269).  

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Svårigheter med friluftslivsundervisning 

Som berörts under tidigare forskning är ett framstående problem för lärare i dagens skola 

tillgången av naturmiljö. Många lärare upplever att det är svårt att få till en 

friluftslivsundervisning under ordinarie lektionstid på grund av brist av skog runt skolan 

(Backman 2011a s. 58; Novus 2016). Detta är något som informanterna i denna studie 

inte lyfter som ett problem. Vad som istället har visat sig är att det går tillbaka till ett eget 

ansvar som lärare att se möjligheter likväl som att andra lärare ser hinder. Nästan alla 

lärare betonar vikten att ha ett eget intresse, stor vetskap och bra praktiska kunskaper för 

att ha en bra friluftslivsundervisning. Om läraren innehar nämnda kvaliteter kan 

undervisning inom friluftsliv utformas och bli välfungerande och inte utarmas till förmån 

för aktiviteter som bollsport (Skolinspektionen 2018 s. 6; Skolinspektionen 2010 s. 5).  

Forskningen belyser även materiella och ekonomiska förutsättningar som ett problem, 

något som ingen av denna studies lärare har beskrivit som en svårighet (Novus 2016). Det 

var inte på grund av att de hade pengar utan för att de gav sig själva förutsättningar att 

införskaffa det materialet de ansåg sig behöva som undervisningen blev lyckad. För att 

göra detta beskrev de innebörden att ha en vision för framtiden och dela in inköpen över 

en längre tid. Det krävs också att en lärare kan dela upp området friluftsliv i olika moment 

för att sortera och köpa in det som är mest väsentligt.  
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Friluftsliv är ett tidskrävande delmoment inom idrott och hälsa. Det krävs i regel någon 

typ av förflyttning av läraren och material behöver oftast fraktas ut från förrådet till 

platsen där undervisningen ska ske (Backman 2011a s. 58). Många lärare ute i skolorna 

upplever också problem med personalbrist (Novus 2016). Vad informanterna däremot 

gjorde var att se till den kompetens som fanns på skolan. Genom att söka runt på skolan 

fann lärarna annan personal som också hade intresse för friluftsliv. Detta gav läraren 

någon att jobba med och skapa ytterligare lärande för friluftsliv. Det skapade även bra 

förutsättningar för att göra ämnesöverskridande arbeten. Det öppnade även upp för mer 

hjälp gällande förberedelser av olika aktiviteter från exempelvis bespisningspersonalen 

och vaktmästaren. Det krävs alltså en viss typ av socialiserande från läraren i idrott och 

hälsa och en viss avstämning med personalen vem som möjligtvis kan hjälpa till och 

tillföra något till undervisningen. Vad som också lyfts är att man tar vara på den 

kompetens som finns utanför skolans område. Istället för att köpa material till skolan kan 

man hyra in sig hos föreningar runt om skolan område, detta underlättar också för lärarna 

när det gäller materialhantering. Det går även att samarbeta med skolorna i kommunen 

vid inköp av material och materialhantering. Vilket visar på ett annat tankesätt i relation 

till tidigare forskning (Novus 2016).  

Kopplar vi till den första frågeställningen, hur lärare förhåller sig till de förutsättningar 

som finns inom friluftsliv i skolan betonas det egna ansvaret. Lärarna i studien förhåller 

sig inte till förutsättningarna utan skapar egna förutsättningar för att bedriva sin 

friluftslivsundervisning. 

9.2.2 Friluftsliv i lärarutbildning 

Vad som kan diskuteras är verkligen om lärarstudenter får allt detta i sin lärarutbildning. 

Som tidigare forskning visar utbildas lärare i ett så kallat exklusivt friluftsliv där eleverna 

får åka iväg på fjällexkursionen (Backman 2010 s. 87). Det skulle också kunna beskrivas 

att många lärare ser det utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att dela in friluftslivet i 

delmoment i närområdet istället för att åka ut i fjällen för att lära sig skulle utbildningen 

ge studenterna bättre förutsättningar. Detta skulle öppna upp för ökad förståelse hos 

studenterna att också se möjlighet med friluftsliv i en park eller på en asfaltsyta och inte 
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som platsbunden till en viss typ av natur (Øian 2014 s. 30).  Samtidigt är idrott och hälsa 

fortfarande starkt präglad av föreningsidrotter och de flesta som söker in till 

lärarutbildningen är färgade av den (Timken & McNamee 2012 s. 28). Vad 

lärarutbildningen verkar sträva efter att göa är att väcka intresse hos studenterna, vilket 

är en av de förutsättningarna som informanterna poängterar med att det krävs att man är 

”lite mer än intresserad”.  

9.2.3 Bedömning och betygsättning 

Vad som har märkts tydligt i forskningen och läroböcker är att lärare har problem att få 

eleven att förstå och tillägna sig kunskaper i friluftsliv (Skolverket 2004; se Nilsson et al. 

2012 s. 155). Det är inte konstigt då eleverna ges begränsad undervisningstid att utföra 

aktiviteterna (Novus 2016). Då friluftsliv tenderar att tolkas utifrån tävlingsinriktade 

aktiviteter kan det också vara svårt för elever att förstå att de utför friluftslivsaktiviteter 

när de tävlar (Backman 2011b s. 24–25). Lika så utgår bedömningen och betygsättningen 

i idrott och hälsa från elevers prestationer (Svennberg & Högberg s.48–49). Vad lärarna 

i denna studie påpekar som viktigt och som leder till att deras elever få en djupare 

förståelse är att de betygsätter utifrån elevernas reflektion. Det öppnar även upp för att ha 

olika typer av aktiviteter och inte låsa sig vid elevers prestation som ses vara en utmaning 

för lärare i svenska skolan (Svennberg & Högberg 2018 s. 49). Samtidigt som det ger 

eleverna en förståelse för att det de gör kan ses utifrån begreppet friluftsliv. Genom att 

fokusera på att göra bedömning utifrån reflektion kan de också gå ifrån att bedöma 

elevernas prestationer. Det har lyfts innan att lärare har problem att betygsätta elever då 

en fysisk prestation inte ska bedömas inom friluftsliv (Lundvall 2011 s. 16). Reflektion 

fungerar därför som ett välfungerande verktyg speciellt för friluftsliv då det gå i linje med 

vad friluftsliv ska vara, med utan krav på prestation.  

Det kan också konstateras att de värden och innehåll som lärarna huvudsakligen lyfter 

och som formar den undervisning som de beskriver är sådana som inte behöver vara 

kulturellt bundna. Exempel så som ett liv utan el med matlagning i naturen, enkla 

toaletter, förmåga att sätta upp tält och vindskydd och värdesättande av sociala värden. 

Teoretiskt sett innebär en sådan utgångspunkt att undervisningen får större möjligheter 
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att också nå elever med olika bakgrunder. För att kort återkoppla till studiens tredje 

frågeställning menar informanterna att reflektion och att utforma aktiviteter som inte 

grundar sig i elevernas prestationer som lyckade medel till en reliabel betygsättning.  

9.2.4 Ungdomars friluftslivsförhållanden 

Som berörts i analysen verkar det som att informanterna i studien utformar sin 

undervisning i relation till vad de anser att eleverna behöver för att klara sig i naturen. 

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmågor att röra sig och nyttja och 

ta in miljön som de befinner sig i och ge inspiration till att utforska naturen. Det är inte 

konstigt då tidigare forsning lyfter att just elever rör sig mindre i naturen och inte själva 

tillägnar sig kunskaper om den (Dahl et al. 2018 s. 4–5). Färre och färre barn rör sig ute 

i naturen och på ett sätt läggs det då på skolan att inspirera barn och unga att röra sig i 

naturen. Forskningen lyfter även ett problem med att elever visar på sämre fysisk styrka 

och kondition. Detta leder till att lärare känner sig tvungna att anpassa undervisningen 

till elevernas försämrade fysiska förmåga vilket leder till att de förlägger 

friluftslivsundervisningen i skolans närhet (Dahl et al. 2018 s.6–7). Ser vi till den analys 

och diskussion som har presenterats i denna uppsats är detta inget negativt, snarare tvärt 

om. Elevers försämring av fysisk styrka och kondition har fått vissa lärare att dela upp 

sin undervisning i delmoment och anpassa undervisningen till ett mer rekreationellt 

koncept istället för vad som kan anses ett prestationsbaserat och äventyrligt koncept.   

Studiens andra frågeställning om progression menar informanterna är en viktig del att 

förhålla sig till inom friluftsliv. Genom att dela upp aktiviteter som genomförs vid 

enskilda lektionstillfällen kan eleverna utveckla färdigheter inom respektive moment 

som sedan sätts samman till en helhet. En friluftsdag eller exkursion kan då verka som 

avslutning inom progressionen för friluftsliv.  

9.3 Slutsatser 

Frågan som ställs är hur man som nyexaminerade lärare 2019 ska göra för att få till en 

lyckad friluftslivsundervisning. Utifrån det som har urskiljs från studien är för det första 

att tillägna sig mer kunskap, repetera hur man sätter upp ett stormkök, själv gå ut och elda 
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i skogen, sätta upp vindskydd under en promenad i naturen. Läsa på vad det finns för 

möjligheter och vad naturen har att erbjuda. Genom detta får en också förståelse för vad 

som verkligen behövs och vilka inköps som ska göras över en längre tid. Det har även 

getts en förståelse för att det finns ett stort ansvar när det gäller att lära känna sina 

kollegor. Som lärare i idrott och hälsa har man ett stort socialt ansvar i att också vara på 

”rätt fot” med rektor, lärare och bespisningspersonal så de aktiviteter som man vill 

genomföra kan bli av. Matlagning har visat sig vara ett viktigt delmoment för lärarna i 

denna studie att använda sig av när det gäller friluftslivsundervisning. För att genomföra 

det krävs det att man som lärare är väl förtrogen med hur man göra upp eld, tänder 

stormkök, gör pinnbröd och använder en muurikka, vilket åter igen betonar ansvaret att 

tillägna sig kunskaper. Det egna ansvaret handlar inte bara om att kunna utföra saker. Det 

finns också en mening med att kunna genomföra aktiviteter med en sådan förståelse att 

man också kan ta det ur sin ursprungliga kontext. Genom att ha förmågan att göra det kan 

man applicera den i flera miljöer samtidigt som man kan beskriva varför den utförs. Det 

öppnar upp för hur man som lärare kan anpassa sin undervisning till skolans närområde, 

vare sig den finns i en urban stadsmiljö eller en mer isolerad skogsmiljö.  

Vidare är det viktigt att utforma sin undervisning av friluftsliv utan krav på prestation. 

Eleverna ska få kunskaper och förutsättningar att klara sig i en miljö där de inte känner 

en press. De ska få verktyg till att ta vara på naturen som en arena till välmående och 

rekreation, samtidigt som en arena för välmående och utmaning. Detta kan göras genom 

att ha ett rekreations- och inspirationskoncept. Om eleverna ska utmanas på exempelvis 

en fjällexkursion är det viktigt att ge dem förutsättningar för att klara av det. Därför finns 

det anledning att först dela upp friluftsliv i delmoment för att sedan sätta ihop det i ett 

större sammanhang. Betygsättningen av eleven bör med anledning av det ske genom 

reflektion så att eleverna får förståelse för vad de gör, utan presentation och kan 

applicerade i annan kontext. 
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10 Avslutning 

10.1 Sammanfattning 

Studien syftade till att undersöka hur en välfungerande friluftslivsundervisning kunde ta 

sig uttryck i den svenska skolan. Resultatet av denna undersökning visar i kontrast till 

tidigare forskning på att friluftsliv inte alls behöver vara så komplicerat. Genom 

semistrukturerade intervjuer med sex lärare vilka samtliga ansåg sig ha en välfungerande 

friluftslivsundervisning kunde ny forskning presenteras. Samtliga lärare underströk 

vikten av att arbeta utifrån ett progressionstänk där enskilda aktiviteter eller moment blir 

förmån för en del ur ett större perspektiv. Det vill säga informanterna menade att det 

fungerar utmärkt att arbeta från delmoment till helhet där enskilda lektioner kan ägnas till 

enskilda friluftslivsaktiviteter. Det poängterades även hur man som lärare ska anpassa 

och planera sin undervisning utifrån sina förutsättningar. Geografiska, kollegiala, privata 

samt materiella förutsättningar blev de teman som kunde urskiljas. Om läraren är kreativ 

och har gedigen kunskap om friluftsliv kan denne se möjligheter istället för att fokusera 

på vad som inte är möjligt. Friluftsliv ska ses som icke platsbundet där läraren ska 

fokusera på att anpassa undervisningen efter rådande geografiska förutsättningar på 

skolan. Gällande material finns flera olika lösningar, exempelvis samarbete mellan 

kommunala skolor där man lånar av varandra. Kompetensen på skolan menar 

informanterna är viktig att nyttja, då i form av kollegor eller vaktmästare och 

bespisningspersonal vilka inte minst kan underlätta men även utveckla och bidra till en 

välfungerande friluftslivsundervisning. 

10.2 Vidare forskning  

Förhoppningar att vidare forskning fortsätter att undersöka lyckade koncept och 

metoder för att få till en välfungerande friluftslivsundervisning. Denna undersökning 

togs an utan att ha en aning hur man på ett välfungerande sätt skulle lägga det pussel 

som kallas friluftslivsundervisning. Nu efter detta arbete har ett perspektiv lagts till i 

forskningen och man är ett steg närmare att förstå vägen till en välfungerande 

friluftslivsundervisning. Det hade varit intressant att undersöka närmare och mer 
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konkret hur olika lärare i idrott och hälsa planerar och genomför välfungerande 

friluftslivsundervisning. En jämförelse mellan lärare i en storstadsmiljö kontra en lärare 

i en mindre tätort. Vilka likheter och skillnader som yttrar sig i de respektive uppläggen 

i relation till de olika rådande förutsättningar som finns.  

10.3 Avslutande ord 

För att ge inspiration och en bild av hur det kan se ut avrundas detta arbete med en kort 

novell. Novellen har bildats av de sammansatta tankarna och lärdomarna som har getts 

av arbetets kompetenta lärare. 

Vintersolens strålar låter sig försiktigt tränga igenom trädens snöfyllda grenar. 

Stormköken står snyggt och prydligt uppradade på träbänken. Bredvid stormköken 

ligger det tio laminerade uppgiftsbeskrivningar på hög, redo att läsas och genomföras 

av eleverna. Idrottsläraren sväljer ner den sista klunken kaffe och vrider om termosen 

så att den återsluts. Några fåglar kvittrar i skyn samtidigt som vindens pustar nyper 

ett härligt friskt tag om kind och näsa. Idrottsläraren blickar ut över området och 

repeterar kort dagens lektionsupplägg i huvudet. På håll hörs elevernas stoj och skratt, 

en basketboll som studsar mot den snöiga asfalten på skolgården. Skolans stora klocka 

ringer plötsligt in och lätena från all lek byts omedelbart ut mot ljudet av elevernas 

röster och bråda steg. Det tar endast ett par minuter sen är alla elever på plats och 

samlade i en halvmåne kring träbänken. Dagens friluftslivsundervisning kan genast 

börja och det endast ett stenkast från skolgårdens område.  

Friluftslivsundervisningen är ett komplext delmoment i ämnet idrott och hälsa men 

absolut ingen omöjlighet 
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12 Bilagor  

12.1 Bilaga 1 Inlägg i facebookgruppen “Idrottslärare” 

Hej alla lärare i idrott och hälsa. 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet som precis har börjat arbeta med vårt 

examensarbete. Vi vill undersöka friluftsliv på gymnasiet och i kursen idrott och hälsa 

1. Andra uppsatser med liknande tema pekar på att lärare kan ha svårt att avsätta tid till 

friluftslivsundervisningen och de ser även kostnaderna för friluftslivsundervisningen 

som ett problem. I vår studie är vi intresserade av att komma i kontakt med lärare som 

uppfattar sin undervisning i friluftsliv som välfungerande. Vi vill intervjua dig som 

känner att du har just detta. 

Vi vill veta hur du tänker utifrån ämnesplanen när du planerar undervisningen och hur 

du resonerar när du ska bedöma och betygsätta eleverna. Vi är även intresserade av 

friluftsliv som inte har krav på prestation utan utgår mer ifrån rekreation och 

naturupplevelse. Hur planeras sådana innehåll, hur är det möjligt att få det att fungera 

och hur kan man resonera i samband med att elevernas kunskaper ska bedömas och 

betygsättas? 

Om du känner att du kan hjälpa oss med mer kunskap om detta vill vi väldigt gärna 

intervjua dig. Då vi vill att det ska vara konfidentiellt vilka som deltar i studien ber vi 

dig att inte kontakta oss via kommentarsfältet nedan utan skicka ett PM här på 

Facebook eller maila oss. 

 

Tack på förhand och hoppas vi hörs. 

Patrik Jauring & Viktor Andersson 

Pj222gr@student.lnu.se 
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12.2 Bilaga 2 Intervjuguide 

Anonymitet 

Har inte bundit upp sig på något 

Accepterande av inspelning 

 

Introduktion 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Är det endast i idrott och hälsa som du har undervisat i? 

Hur kommer sig att det blev just lärare i idrott och hälsa? 

Undervisar du också i något annat ämne? 

  

Skolan som läraren arbetar på 

 Vad för program finns det på skolan? 

 Hur länge har du arbetat på den nuvarande skolan? 

 Hur många undervisningstimmar har du per vecka just nu? 

     Skiljer det sig från tidigare år? 

 

Huvuddel 

 Begreppet friluftsliv (privat) 

·      Berätta om din bakgrund inom friluftsliv 

o Rör du dig mycket utomhus? 

o Använder du dig av redskap för att vistas i naturen? Vad/Varför? 

o Vill du berätta om ett tillfälle som du kände ro i naturen? 

o Vill du berätta om ett tillfälle som du kände dig utmanad i naturen? 

o Kan/vill du berätta om en semester/ utflykt som du haft i naturen? Vad är det som 

gör den minnesvärd? 

o Vad brukar du privat göra för friluftslivsaktiviteter? 

o Vad är det viktigaste med friluftsliv för dig? 
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Begreppet friluftsliv (skola) 

 Hur länge har du undervisat i just friluftsliv? 

Vill du berätta om dina erfarenheter av friluftslivsundervisning i din yrkesroll i som 

idrottslärare? [Positiva, negativa] 

Hur är dina kollegors inställning till friluftslivsundervisningen? (Positivt/negativt 

inställd, ämnesövergripande samarbeten) 

Hur är skolledningens inställning till friluftslivsundervisningen? (Ser den mycket eller 

lite vikt vid den, är de positivt eller negativt inställda?) 

Hur är elevernas inställning till friluftslivsundervisning, är det stock och stön när det är 

friluftsliv på schemat eller tjo och tjim? Har den ändrats genom tiden?  

(Ta upp den norska forskningen) 

  

Upplägg 

Hur mycket friluftsliv brukar du hinna med på ett läsår? 

Var brukar du befinna dig när du genomför friluftslivsundervisning med eleverna? 

Vill du berätta om det senaste tillfället där du undervisade i friluftsliv (om det är en 

lärare). Vad gjorde ni då? Varför? Hur gick det? 

Vill du berätta om någon episod/tillfälle som du tycker blev väldigt bra/minnesvärt? 

Vad hände då? Varför tror du det blev så? 

Vill du berätta om någon episod/tillfälle där du uppfattar att lärandet för eleverna var 

extra starkt? Vad hände då? Varför tror du det blev så? Vad var det för tecken som gav 

dig den uppfattningen? 

 

Har du känt att du behövt anpassa undervisningen efter elevens 

o Vana/ovana med utrustning/utan utrustning 

o Bra rörelseförutsättningar/sämre rörelseförutsättningar 

o De som genomfört utevistelse sen tidigare 

Hur fick du då göra? 

 

Gör du något konkret för att möta elever med olika bakgrund? Hur gör du då? 

(etnisk, socioekonomiskt, kulturellt) 



 

67(67) 

 

Är det någon skillnad på att undervisa i friluftsliv idag än vad det var från när du 

började undervisa i detta? Om ja, hur kommer det sig? 

o Norsk forskning som vi läst säger att det skiljer sig i form av förkunskaper och 

tillgång till material för de elever som går i skolan idag jämfört med de elever som gick 

för exempelvis 5–20 år sedan. 

Är det något du själv märkt av? Hur i så fall? 

  

Vi har funderat och känner oss kluvna i att undervisa i friluftsliv utan krav på prestation. 

Just för att vi läste den definition av staten som säger att Friluftsliv är vistelse och fysisk 

aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på 

prestation eller tävling. Hur arbetar du där, specifikt om man tänker utifrån ”utan krav 

på prestation”? Och går det ens att betygsätta? 

 

Resonerande frågor 

Hur tycker du att man borde arbeta med friluftslivsutbildning vid IoH-lärarutbildning? 

Utifrån vad du har upplevt 

Om du får tänka fritt och utveckla skolans undervisning på området, och även 

kursplanen – hur skulle du då resonera? 

 

Avslutning 

Har du som lärare något att tillägga, som vi har glömt eller som du känner att du inte 

berörde tillräckligt? 

Skulle det vara okej om vi kontaktar dig igen om det är något som vi skulle vilja ha 

förtydligat? 

Känner du att du vill ta del av det vi kommer fram till och hur vi använder citaten du har 

gett oss idag? 
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