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ABSTRACT 

Lisa Fredriksson 

 

Friluftsliv i undervisningen 

En studie om hur lärare inom ämnet idrott & hälsa förhåller sig till friluftsliv i undervisningen för 

grundskolans senare år. 

 
Outdoor activities in education 

A study concerning how teachers relate to outdoor activities in high school gymnastics.  

Antal sidor: 51 

FFrriilluuffttsslliivv  kkaann  uuttggöörraa  aalllltt  iiffrråånn  aatttt  ssiittttaa  iinnttiillll  ssoollvvääggggeenn  eenn  ddaagg  ii  mmaajj  ttiillll  aatttt  ååkkaa  vvaatttteennsskkiiddoorr..  LLäärraarree  har ett 
samhällsuppdrag att i sin undervisning följa styrdokumenten och överföra dessa till realitet i 
undervisningen.  
 
Examensarbetet syftar till att undersöka hur idrott och hälsa lärare uppfattar friluftsliv i undervisningen. 
Studien belyser lärarnas attityder till området friluftsliv samt beskriver hur deras undervisning är utformad. 
Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod som utgöres av 5 intervjuer med verksamma lärare inom 
ämnet idrott och hälsa för grundskolans senare år. Intervjumaterialet har analyserats och diskuterats 
utifrån studiens syfte och frågeställningar.  
 
Resultatet av studien visar att friluftsliv är en självklar del av ämnet idrott och hälsa enligt samtliga 
intervjuade lärare. Attityderna till friluftsliv tenderar dock att skifta och undervisningens utformning ser 
olika ut. Alla lärare finner både ett flertal vinster och hinder med friluftsliv i undervisningen och upplever att 
förutsättningarna för att bedriva friluftsliv har förändrats.  
 

 

 
Nyckelord: friluftsliv, idrott och hälsa, kvalitativ, pedagogik, undervisning 
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1. inledning 
 
 
FFrriilluuffttsslliivv  äärr  eenn  vväässeennttlliigg  ddeell  aavv  äämmnneett  iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa  ssoomm  ppeerrssoonnlliiggeenn  lliiggggeerr  ooeerrhhöörrtt  vvaarrmmtt  oomm  hhjjäärrttaatt..  

AAtttt  vviissttaass  ii  nnaattuurreenn  hhaarr  aallllttiidd  vvaarriitt  eenn  ssjjäällvvkkllaarrhheett  ii  mmiitttt  lliivv,,  vvaarree  ssiigg  ddeett  rröörrtt  ssiigg  oomm  pprroommeennaaddeerr,,  rriiddnniinngg,,  

llööppnniinngg,,  oorriieenntteerriinngg,,  ppiicckknniicckk,,  ssvvaammpppplloocckknniinngg  eelllleerr  ffiisskkee..  DDeenn  nnäärraa  uuppppvvääxxtteenn  ttiillll  sskkoogg  oocchh  mmaarrkk  ssaammtt  

ddjjuurr  oocchh  vvaatttteenn  hhaarr  ggiivviitt  mmiigg  eetttt  ssttoorrtt  iinnttrreessssee  fföörr  ffrriilluuffttsslliivv  ii  oolliikkaa  bbeemmäärrkkeellsseerr..  II  nnaattuurreenn  ffiinnnneerr  jjaagg  aalllltt  

iiffrråånn  ååtteerrhhäämmttnniinngg,,  ggllääddjjee,,  ggeemmeennsskkaapp  oocchh  lluuggnn..  MMäännnniisskkaann  äärr  eenn  ddeell  aavv  nnaattuurreenn,,  ddäärr  hhöörr  hhoonn  hheemmmmaa,,  

ddäärr  hhöörr  jjaagg  hheemmmmaa..    

  

BBeeggrreeppppeett  ffrriilluuffttsslliivv  äärr  kkoommpplleexxtt  oocchh  kkaann  iinnnneeffaattttaa  ooeerrhhöörrtt  mmyycckkeett  eelllleerr  vvaarraa  vväällddiiggtt  bbeeggrräännssaatt  bbeerrooeennddee  

ppåå  hhuurr  mmaann  ddeeffiinniieerraarr  ddeett..  DDeeffiinniittiioonneenn  aavv  ffrriilluuffttsslliivv  ssoomm  ddeennnnaa  ssttuuddiiee  bbyyggggeerr  ppåå  äärr::  ””FFrriilluuffttsslliivv  äärr  vviisstteellssee  

oocchh  ffyyssiisskk  aakkttiivviitteett  uuttoommhhuuss  fföörr  aatttt  uuppppnnåå  mmiilljjööoommbbyyttee  oocchh  nnaattuurruupppplleevveellssee  uuttaann  kkrraavv  ppåå  pprreessttaattiioonn..””  

(www.naturvardsverket.se, datum 2009-03-13).  DDeennnnaa  ddeeffiinniittiioonn  hhaarr  uuttffoorrmmaattss  aavv  ffrriilluuffttssggrruuppppeenn  iinnoomm  

kkuullttuurrddeeppaarrtteemmeenntteett  oocchh  bbeettrraakkttaass  ssoomm  ddeenn  ooffffiicciieellllaa  ssvveennsskkaa  ddeeffiinniittiioonneenn  ((LLaarrssssoonn  &&  RReeddeelliiuuss,,  22000044))..  

DDeeffiinniittiioonneenn  oovvaann  iinnnneebbäärr  aatttt  ddeett  eejj  äärr  nnååggoott  kkrraavv  ppåå  pprreessttaattiioonn  mmeenn  aatttt  pprreessttaattiioonnsskkrraavv  äännddåå  kkaann  

fföörreekkoommmmaa..  FFrriilluuffttsslliivv  kkaann  vvaarraa  aalllltt  iiffrråånn  aatttt  ssiittttaa  iinnttiillll  ssoollvvääggggeenn  eenn  ttiiddiigg  ddaagg  ii  mmaajj  ttiillll  aatttt  ååkkaa  vvaatttteennsskkiiddoorr  

eelllleerr  ccaammppaa  uuttee  ii  nnaattuurreenn..  NNiivvååeerrnnaa  oocchh  aakkttiivviitteetteerrnnaa  vvaarriieerraarr  oocchh  aalllltt  ddeettttaa  kkaann  äännddåå  rryymmmmaass  iinnoomm  

bbeeggrreeppppeett  ffrriilluuffttsslliivv..  AAtttt  ffrriilluuffttsslliivv  hhaarr  ppoossiittiivvaa  vveerrkknniinnggaarr  ppåå  mmäännnniisskkaann  rrååddeerr  iinnggaa  ttvviivveell  oomm  oocchh  ddeessss  

bbeettyyddeellssee  fföörr  fföörrssttååeellsseenn  aavv  hhåållllbbaarr  uuttvveecckklliinngg,,  mmiilljjöö  oocchh  kkuullttuurraarrvv  äärr  ppååttaagglliigg..    

  
Lärare har ett samhällsuppdrag och en skyldighet att i sin undervisning följa de aktuella styrdokument 
som beskriver verksamhetens utformning. Det är viktigt att tolka dessa texter och överföra dessa till 
realitet i undervisningen. En personlig hypotes är att undervisningen i stor utsträckning skiljer sig åt 
bland olika skolor och att synen på friluftsliv inom idrott och hälsa ämnet även det skiftar mellan olika 
lärare.  I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) finner man ett flertal kopplingar till 
friluftsliv i undervisningen. Där beskrivs bland annat kulturarvet som en viktig del av skolans uppdrag att 
förmedla till eleverna. Friluftsliv är i största grad en fråga om det svenska kulturarvet. I 
värdegrundsmålen som står formulerade i läroplanen (Lpo94) står det att ”Skolan skall sträva efter att 

varje elev: visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljö i ett vidare perspektiv” (LLppoo9944,,  ssiiddaa  

88  §§  22..11  NNoorrmmeerr  oocchh  vväärrddeenn)).. I kursplanen för ämnet idrott och hälsa för grundskolans senare år står det 
på ett flertal ställen beskrivet att friluftsliv bör utgöra del av undervisningen.  
 



                

Friluftsliv har många positiva aspekter på så väl hälsa som inlärning och är därmed av största vikt att 
framhäva inom idrott och hälsa undervisningen, enligt min mening. Därav finner jag det angeläget att 
undersöka hur andra lärare förhåller sig till friluftslivsundersökningen samt hur friluftsliv bedrivs och 
uppfattas. Avsikten med examensarbetet är att studera hur friluftslivsundervisningen ter sig i skolan 
utifrån idrott och hälsa lärares utgångspunkt. 
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2. Syfte 
 
EExxaammeennssaarrbbeetteettss  ssyyffttee  äärr  aatttt  uunnddeerrssöökkaa  hhuurr  lläärraarree  ii  äämmnneett  iiddrrootttt  &&  hhäällssaa  fföörr  ggrruunnddsskkoollaannss  sseennaarree  åårr  

fföörrhhåålllleerr  ssiigg  ttiillll  ffrriilluuffttsslliivv  ii  uunnddeerrvviissnniinnggeenn..    

  

2.1 Frågeställningar 
 
Vilka motiv och attityder hos lärarna styr friluftslivsundervisningens utformning för grundskolans senare 
år? 
Hur används friluftsliv i undervisningen för grundskolans senare år enligt lärare i ämnet idrott och hälsa? 
Hur prioriteras undervisningen utav idrott och hälsa lärare för grundskolans senare år? 
Vad anser idrott & hälsa lärare om friluftsundervisningen? 
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3. Teoretiskt ramverk 
 
Nedan presenteras den tidigare forskningen tillsammans med litteratur genomgången för 
studien.  

3.1 Friluftslivets olika syften och metoder 
 
FFrriilluuffttsslliivv  äärr  aatttt  kkoommbbiinneerraa  tteeoorreettiisskk  uunnddeerrvviissnniinngg  mmeedd  pprraakkttiisskkaa  eerrffaarreennhheetteerr  oocchh  ffäärrddiigghheetteerr  fföörr  

uunnddeerrvviissnniinnggeenn..  SSiimmnniinngg  oocchh  oorriieenntteerriinngg  äärr  ooeerrhhöörrtt  vviikkttiiggtt  mmeenn  kkaann  eejj  eerrssäättttaa  nnaattuurruupppplleevveellsseerrnnaa  ii  ssiigg  

ssoomm  ffrriilluuffttsslliivveett  äävveenn  iinnnneeffaattttaarr..  FFrriilluuffttsslliivvssuunnddeerrvviissnniinnggeenn  äärr  mmeedd  aannddrraa  oorrdd  eejj  eennbbaarrtt  eenn  eennsskkiilldd  

fföörreetteeeellssee  uuttaann  eenn  kkoonnsstteellllaattiioonn  aavv  fflleerraa  oolliikkaa  ttyyppeerr  aavv  uunnddeerrvviissnniinngg  ((Larsson & Meckbach, 2007))..  II  

aarrbbeettssrraappppoorrtteenn  ffrriilluuffttsslliivveettss  vväärrddeenn  ((22000044))  ppååppeekkaass  ffrriilluuffttsslliivveettss  oolliikkaa  ssyyfftteenn  oocchh  ffuunnkkttiioonn  bbååddee  ssoomm  mmååll  

oocchh  ssoomm  mmeeddeell..  ””AAllllttssåå  aatttt  nnyyttttjjaa  ffrriilluuffttsslliivv  ssoomm  ppeeddaaggooggiisskktt  rreeddsskkaapp  fföörr  oolliikkaa  ssyyfftteenn,,  tt..eexx..  nnaattuurrkkuunnsskkaapp,,  

kkrrooppppsslliigg  hhäällssaa,,  mmiilljjööeennggaaggeemmaanngg,,  ggrruuppppggeemmeennsskkaapp  eettcc..””  ((SSaannddeellll,,  22000044  ss..3355))..  DDeettttaa  ssääggeerr  ddoocckk  iinnttee  

aatttt  ffrriilluuffttsslliivv  ssoomm  mmeettoodd  äärr  eeffffeekkttiivvaarree  äänn  aannddrraa  mmeettooddeerr  fföörr  uunnddeerrvviissnniinnggeenn..  FFrriilluuffttsslliivv  ssoomm  mmååll  iinnnneebbäärr  

aatttt  mmaann  eefftteerrssttrräävvaarr  ffrriilluuffttsslliivveettss  eeggeennvväärrddee  oocchh  eejj  eennbbaarrtt  ffrriilluuffttsslliivv  ii  ffuunnkkttiioonneenn  ssoomm  mmeettoodd..  FFrriilluuffttsslliivv  

ssoomm  mmeeddeell  iinnnneebbäärr  aatttt  ddeett  ssyyffttaarr  ttiillll  aatttt  uuppppffyyllllaa  eetttt  fföörruuttbbeessttäämmtt  mmååll  fföörr  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  mmeeddaann  ffrriilluuffttsslliivv  

ssoomm  mmååll  eefftteerrssttrräävvaarr  oocchh  uuttggåårr  iiffrråånn  aatttt  nnaattuurrvviisstteellsseenn  iinnnneebbäärr  eetttt  vväärrddee  ii  ssiigg,,  ii  nnaattuurrmmöötteenn,,  ii  uupppplleevveellsseerr  

oocchh  ii  ggeemmeennsskkaapp  ((SSaannddeellll,,  22000044))..  II  sskkoollaann  fföörreekkoommmmeerr  bbååddaa  ddeessssaa  fföörrhhåållllnniinnggssssäätttt,,  mmeenn  ddeett  äärr  ffrriilluuffttsslliivv  

ssoomm  mmeettoodd  ssoomm  ffrräämmsstt  fföörreesspprrååkkaass  aavv  ddaaggeennss  kkuurrssppllaanneerr  oocchh  aannvviissnniinnggaarr..  IIffrråånn  11995555  åårrss  kkuurrssppllaann  

ffiinnnneerr  mmaann  ddoocckk  kkllaarraa  kkoopppplliinnggaarr  ttiillll  ffrriilluuffttsslliivv  ssoomm  mmååll,,  ddäärr  bbllaanndd  aannnnaatt  nnaattuurreennss  sskköönnhheett  vviillllee  vvääcckkaass  

hhooss  eelleevveerrnnaa  ((Sandell & Sörlin, 2008).  FFrriilluuffttsslliivv  ffuunnggeerraarr  äävveenn  ssoomm  mmiilljjööppeeddaaggooggiikk,,  ddäärr  mmaann  

eefftteerrssttrräävvaarr  aatttt  vvääcckkaa  eetttt  eennggaaggeemmaanngg  fföörr  mmiilljjöönn  ggeennoomm  nnäärrhheetteenn  oocchh  rreellaattiioonneenn  ttiillll  nnaattuurreenn  ((Sandell,,  

22000044))..  DDeettttaa  sseerr  vvii  äävveenn  ii  lläärrooppllaanneenn  fföörr  ddeett  oobblliiggaattoorriisskkaa  sskkoollvväässeennddeett  ddäärr  eetttt  aavv  vväärrddeeggrruunnddssmmåålleenn  fföörr  

vveerrkkssaammhheetteenn  äärr  aatttt  sskkoollaann  sskkaallll  ssttrräävvaa  eefftteerr  aatttt  eelleevveerrnnaa::  ””vviissaarr  rreessppeekktt  fföörr  oocchh  oommssoorrgg  oomm  ssååvvääll  

nnäärrmmiilljjöönn  ssoomm  mmiilljjöönn  ii  eetttt  vviiddaarree  ppeerrssppeekkttiivv..””  ((LLppoo9944,,  ssiiddaa  88  §§  22..11  NNoorrmmeerr  oocchh  vväärrddeenn))  FFrriilluuffttsslliivv  kkooppppllaatt  

ttiillll  oommrrååddeenn  ssåå  ssoomm  mmiilljjöö  oocchh  hhåållllbbaarruuttvveecckklliinngg  äärr  eetttt  yyppppeerrlliiggtt  eexxeemmppeell  ppåå  hhuurr  ffrriilluuffttsslliivveett  ssoomm  mmeettoodd  

kkaann  ffuunnggeerraa  äämmnneessöövveerrggrriippaannddee  ii  sskkoollaannss  vveerrkkssaammhheett  ((Larsson & Meckbach, 2007).  
 

AAttttiittyyddeerrnnaa  hhooss  ppeeddaaggooggeerrnnaa  ffoorrmmaarr  ddeerraass  ffrriilluuffttssssttiill  ssoomm  ppååvveerrkkaarr  ddeerraass  mmeeddvveettnnaa  vvaall  ii  

uunnddeerrvviissnniinnggeenn..  DDee  ttrree  hhuuvvuuddssaakklliiggaa  ffrriilluuffttssssttiillaarrnnaa  äärr  ddoommiinnaannssssttiill,,  aakkttiivv  aannppaassssnniinnggssssttiill  oocchh  ppaassssiivv  

aannppaassssnniinnggssssttiill..  AAtttt  ttiillllhhöörraa  ddeenn  ddoommiinnaannttaa  ssttiilleenn  iinnnneebbäärr  aatttt  aakkttiivviitteetteerrnnaa  ssttåårr  ii  cceennttrruumm  mmeedd  eenn  

uunnddeerrlliiggggaannddee  aammbbiittiioonn  aatttt  bbeehhäärrsskkaa  nnaattuurreenn..  FFrriilluuffttsslliivveett  bblliirr  ddåå  eenn  uupppplleevveellsseeiinndduussttrrii  oocchh  bbyyggggeerr  

mmyycckkeett  ppåå  äävveennttyyrr..  DDeenn  aakkttiivvaa  aannppaassssnniinnggssssttiilleenn  ffookkuusseerraarr  iissttäälllleett  ppåå  ddeett  llookkaallaa  llaannddsskkaappeettss  nnyyttttjjaannddee  
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oocchh  ffrriilluuffttsslliivv..  DDeett  iinnnneebbäärr  jjoorrddbbrruukk  oocchh  nnaattuurruupppplleevveellsseerr  ssoomm  äärr  fföörreennbbaarraa  iinnoomm  rraammeenn  fföörr  ssaammmmaa  

nnaattuurroommrrååddee..  HHäärr  uuttggöörr  eekkoottuurriissmmeenn  oocchh  hhåållllbbaarr  ttuurriissmm  eetttt  kkäännnneetteecckkeenn  fföörr  ssttiilleenn..  DDeenn  ppaassssiivvaa  

aannppaassssnniinnggssssttiilleenn  äärr  aatttt  aannppaassssaa  ssiigg  ttiillll  llaannddsskkaappeett  uuttaann  aatttt  ppååvveerrkkaa  nnaattuurreenn..  DDeett  hhaannddllaarr  oomm  aatttt  sskkyyddddaa  

oocchh  vväärrnnaa  oomm  sskkoogg  oocchh  mmaarrkk  rruunntt  oommkkrriinngg..  EEnn  fföörrddeell  fföörr  ppeeddaaggooggiisskk  vveerrkkssaammhheett  äärr  ttiillllggäänngglliigghheetteenn,,  

eennkkeellhheetteenn  oocchh  aannppaassssnniinnggssbbaarrhheetteenn  mmeedd  ddeennnnaa  ssttiill  vviidd  vviisstteellssee  ii  nnaattuurreenn  ((Sandell, Brugge & Glantz, 
2007).  

  

3.2 Utveckling och historiskt perspektiv 
 
FFrriilluuffttsslliivveettss  hhiissttoorriisskkaa  uuttvveecckklliinngg  ii  SSvveerriiggee  ssttrrääcckkeerr  ssiigg  öövveerr  eenn  ttiidd  ppåå  oommkkrriinngg  110000  åårr..  RReeddaann  ttiiddiiggtt  11990000--

ttaall  vvaarr  ffoossttrraann  aavv  uunnggaa  ggeennoomm  nnaattuurr  oocchh  ffrriilluuffttsslliivv  vvaannlliiggtt  fföörreekkoommmmaannddee..  OOrrggaanniissaattiioonneerr  ssoomm  

fföörreesspprrååkkaatt  ddeennnnaa  ffoossttrraann  äärr  ffrriilluuffttssffrräämmjjaannddeett,,  SSvveennsskkaa  SSccoouuttfföörrbbuunnddeett  oocchh  44HH--rröörreellsseenn..  DDeessssaa  

oorrggaanniissaattiioonneerr  hhaarr  hhaafftt  ssttoorr  bbeettyyddeellssee  fföörr  iiddrroottttssrröörreellsseerrnnaass  uuppppbbyyggggnnaadd  ii  SSvveerriiggee  uunnddeerr  11990000--ttaalleett..  

FFrriilluuffttssffrräämmjjaannddeett  hhaarr  ssiitttt  uurrsspprruunngg  ii  aatttt  vviilljjaa  vväärrnnaa  oocchh  ffrräämmjjaa  sskkiiddååkknniinnggeenn  ssoomm  eenn  ddeell  aavv  ddeenn  nnoorrddiisskkaa  

iiddeennttiitteetteenn  oocchh  kkuullttuurreenn..  UUttiiffrråånn  ffrriilluuffttssffrräämmjjaannddeett  uuppppkkoomm  bbllaanndd  aannnnaatt  sskkiiddsskkoollaann,,  ffrriilluuffttsssskkoollaann  oocchh  

sskkooggssmmuulllleesskkoollaann..  NNuummeerraa  hhaarr  uuttvveecckklliinnggeenn  lleetttt  ttiillll  eenn  aalllltt  bbrreeddaarree  ggrruunndd..  SSccoouuttrröörreellsseennss  mmoottttoo  oomm  aatttt  

aallllttiidd  vvaarraa  rreeddoo  vviissaarr  ppåå  iiddéénn  mmeedd  ssccoouutteerrnnaa,,  ddäärr  kkuunnsskkaappeerr  kkrriinngg  nnaattuurr  oocchh  mmaarrkk  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  

tteekknniikkeerr  fföörr  öövveerrlleevvnnaadd  kkoommbbiinneerraass  fföörr  aatttt  fföörraa  eetttt  kkuunnsskkaappssaarrvv  oocchh  eenn  ffrriilluuffttssaannddaa  vviiddaarree  ttiillll  

nnäässttkkoommmmaannddee  ggeenneerraattiioonn..  UUnnggddoommeenn  aannssååggss  vvaarraa  nnaattiioonneennss  ttiillllggåånnggaarr  ssoomm  kkoommmmeerr  ttiillll  ssiinn  ffuullllaa  rräätttt  

ggeennoomm  eenn  lliivvssfföörriinngg  ii  ssuunnddhheett  oocchh  ggooddaarrttaatt  ffyyssiisskktt  hhäällssoottiillllssttåånndd  ((Sandell & Sörlin, 2008).  II  

aarrbbeettssrraappppoorrtteenn  FFrriilluuffttsslliivveettss  vväärrddeenn  ((22000044))  bbeesskkrriivvss  uuttvveecckklliinnggeenn  aavv  ffrriilluuffttssffoorrsskknniinnggeenn  aatttt  hhaa  ggååtttt  iiffrråånn  

aatttt  vvaarraa  eenn  eennttyyddiigg  ttoollkknniinngg  aavv  ffrriilluuffttsslliivveettss  ppoossiittiivvaa  eeffffeekktteerr  oocchh  vväärrddeenn..  DDeessssuuttoomm  ffaannnnss  bbeessttäämmddaa  

ååssiikktteerr  kkrriinngg  vvaadd  ssoomm  aannssååggss  vvaarraa  rräätttt,,  rräätttt  aakkttiivviitteett,,  rräätttt  aattttiittyydd  oocchh  rräätttt  llaannddsskkaapp  fföörr  aatttt  bbeeddrriivvaa  ffrriilluuffttsslliivv..  

DDeettttaa  ttiillll  aatttt  ddeecceennnniieerr  sseennaarree  ffåå  eenn  ssttöörrrree  fföörrssttååeellssee  fföörr  hhuurr  rreellaattiivvaa  uupppplleevveellsseerr  oocchh  eeffffeekktteerr  äärr,,  ssaammtt  

vviillkkeenn  bbeettyyddeellssee  ddee  kkuullttuurreellllaa  fföörruuttssäättttnniinnggaarrnnaa  hhaarr  fföörr  hhuurr  ddeenn  ssppeecciiffiikkaa  iinnddiivviiddeenn  uuppppffaattttaarr  ffrriilluuffttsslliivv..  

DDeennnnaa  iinnssiikktt  iinnnneebbäärr  eenn  ööddmmjjuukkhheett  iinnfföörr  mmöötteenn  mmeedd  nnaattuurreenn,,  ddeessss  rroollll  oocchh  uuttffoorrmmnniinngg  ((Sandell,,  22000044))..    

  

EEnn  ssttuuddiiee  ggjjoorrdd  ii  uuppppddrraagg  aavv  sskkoollvveerrkkeett  vviissaarr  ppåå  aatttt  ffrriilluuffttssvveerrkkssaammhheetteenn  hhaarr  mmiinnsskkaatt  sseeddaann  ddee  

oobblliiggaattoorriisskkaa  ffrriilluuffttssddaaggaarrnnaa  ttaaggiittss  bboorrtt  ssaammtt  aatttt  ddeett  uunnddeerr  ddee  ffrriilluuffttssddaaggaarr  ssoomm  ggeennoommfföörrss  fföörreekkoommmmeerr  

aakkttiivviitteetteerr  ssoomm  eejj  äärr  aavv  ffrriilluuffttsskkaarraakkttäärr,,  uuttiiffrråånn  ffrriilluuffttssggrruuppppeennss  ooffffiicciieellllaa  ddeeffiinniittiioonn  ((ssee  iinnlleeddnniinngg))..  II  

ssaammbbaanndd  mmeedd  aatttt  ffrriilluuffttssddaaggaarrnnaass  aannssvvaarr  sskkjjuuttiittss  öövveerr  ttiillll  ddeenn  llookkaallaa  sskkoollaann  hhaarr  äävveenn  ffrriilluuffttsslliivv  ssoomm  

oommrrååddee  fföörr  äämmnneett  iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa  ffååtttt  eetttt  aalllltt  ssttöörrrree  uuttrryymmmmee  ii  ggäällllaannddee  ssttyyrrddookkuummeenntt..  EEnnlliiggtt  ssttuuddiieenn  

ffrraammkkoomm  aatttt  ddeett  tteennddeerraarr  aatttt  rrååddaa  eenn  oossääkkeerrhheett  uuttee  bbllaanndd  sskkoolloorr  kkrriinngg  vvaadd  ffrriilluuffttsslliivv  iinnnneebbäärr  oocchh  

iinnnneeffaattttaarr  aavv  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  ii  äämmnneett  iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa..  VViillkkaa  aakkttiivviitteetteerr  kkaarraakkttäärriisseerraass  ssoomm  ffrriilluuffttsslliivv  oocchh  
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hhuurr  sskkaallll  ffrriilluuffttsslliivv  rreeaalliisseerraass  ii  pprraakkttiikkeenn  äärr  ffrrååggoorr  ssoomm  ffrraammkkoommmmiitt  fföörreekkoommmmaannddee  uunnddeerr  ssttuuddiieenn..  SSttuuddiieenn  

vviissaarr  äävveenn  aatttt  vviissssaa  lläärraarree  hhaarr  ffrriilluuffttsslliivv  mmeeddaann  aannddrraa  lläärraarree  iinnttee  hhaarr  nnååggoonn  ffrriilluuffttssuunnddeerrvviissnniinngg  aallllss..  

SSkkoollaann  ttyycckkss  bbrriissttaa  ii  fföörrmmååggaann  aatttt  ggee  aallllaa  eelleevveerr  ssaammmmaa  fföörruuttssäättttnniinnggaarr  ttiillll  ffrriilluuffttsslliivv  ii  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  

((LLaarrssssoonn  &&  RReeddeelliiuuss,,  22000044))..  

  

FFöörreennkkllaatt  kkaann  mmaann  bbeesskkrriivvaa  uuttvveecckklliinnggeenn  iinnoomm  ssvveennsskktt  ffrriilluuffttsslliivv  aatttt  hhaa  ggååtttt  iiffrråånn  eenn  sskkiidd--  oocchh  

vviinntteerraakkttiivviitteettss  oorriieenntteerraadd  vveerrkkssaammhheett  ttiillll  eetttt  bbrreeddaarree  uuttbbuudd  oocchh  åårreett  oomm  aakkttiivviitteetteerr..  UUttvveecckklliinnggeenn  hhaarr  lleetttt  

ttiillll  fflleerr  oorrggaanniissaattiioonneerr  iinnoomm  oommrrååddeett,,  vveetteennsskkaapplliigg  uuttvveecckklliinngg  mmeedd  bbåått,,  bbiill  oocchh  ccyykkeell  ssaammtt  ttiillll  eetttt  aalllltt  

öökkaannddee  iinnttrreessssee  ii  ssaammhhäälllleett..  FFöörrrr  vvaarr  ffrriilluuffttsslliivveett  nnååggoott  nnaattuurrlliiggtt  ssoomm  ttiillllhhöörrddee  vvaarrddaaggeenn  oocchh  ssoomm  uuttggjjoorrddee  

mmåånnggaass  ssyysssseellssäättttnniinngg  oocchh  fföörrssöörrjjnniinngg..  DDeettttaa  ttiillll  aatttt  vvaarraa  eenn  ffrriittiiddssaakkttiivviitteett,,  eetttt  nnööjjee  oocchh  eenn  ttiillllffllyykkttssoorrtt  fföörr  

rreekkrreeaattiioonn  oocchh  ssoocciiaall  ggeemmeennsskkaapp  mmeedd  ffaammiilljj  oocchh  vväännnneerr..  PPåå  sseennaarree  ttiidd  hhaarr  äävveenn  äävveennttyyrr  oocchh  

uupppplleevveellsseenn  ffååtttt  aalllltt  ssttöörrrree  ppllaattss  iinnoomm  rraammeenn  fföörr  ffrriilluuffttsslliivvssaakkttiivviitteetteerr,,  ddeettttaa  jjäämmssiiddeess  mmeedd  ddeett  ttrraaddiittiioonneellllaa,,  

eennkkllaa  oocchh  hhaarrmmoonniisskkaa  ffrriilluuffttsslliivveett..  DDeett  äävveennttyyrrlliiggaa  oocchh  ssttrräävvaann  eefftteerr  uupppplleevveellssee  hhaarr  iinnnneebbuurriitt  eetttt  

kkoommmmeerrssiieelllltt  iinnttrreessssee  oocchh  ttuurriissmmnnäärriinnggeenn  hhaarr  ffååtttt  eetttt  llyyfftt..  IInnoomm  ddeennnnaa  ggeennrree  ffiinnnneerr  mmaann  bbllaanndd  aannnnaatt  

ffoorrssrräännnniinngg,,  bbeerrggsskklläättttrriinngg,,  ssnnoowwbbooaarrdd  oocchh  vviillddmmaarrkkssäävveennttyyrr  aavv  oolliikkaa  ssllaagg..  DDeenn  öökkaaddee  ttuurriissmmeenn  hhaarr  ii  ssiinn  

ttuurr  fföörrtt  mmeedd  ssiigg  eetttt  ddiilleemmmmaa  ddäärr  ffrriilluuffttsslliivv  eejj  lläännggrree  äärr  fföörreennaatt  mmeedd  hhåållllbbaarruuttvveecckklliinngg  oocchh  

mmiilljjööeennggaaggeemmaanngg,,  ddeettttaa  ppåå  ggrruunndd  aavv  ddee  öökkaaddee  aavvssttåånnddeenn  oocchh  ggeennoomm  aatttt  fflleerr  aakkttiivviitteetteerr  kkrräävveerr  

tteekknnoollooggiisskkaa  hhjjäällppmmeeddeell  ssåå  ssoomm  bbåått  eelllleerr  aannddrraa  ffoorrddoonn..  DDeett  hhaarr  uutteefftteerr  ddeettttaa  ttaaggiittss  ffrraamm  mmiilljjööpprrooggrraamm,,  

kkrriitteerriieerr  oocchh  hhaannddlliinnggssppllaanneerr  fföörr  aatttt  vväärrnnaa  oomm  eenn  hhåållllbbaarr  ttuurriissmm  ((Sandell & Sörlin, 2008).  ÄÄvveenn  kkooppppllaatt  ttiillll  

sskkoollaann  hhaarr  mmiilljjöö  oocchh  hhåållllbbaarr  uuttvveecckklliinngg  ffååtttt  eetttt  aalllltt  ssttöörrrree  uuttrryymmmmee  oocchh  eenn  aalllltt  ssttöörrrree  bbeettyyddeellssee..  II  

lläärrooppllaanneenn  fföörr  ddeett  oobblliiggaattoorriisskkaa  sskkoollvväässeennddeett  ((LLppoo9944))  ffrraammkkoommmmeerr  bbllaanndd  aannnnaatt  aatttt  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  sskkaallll  

bbeellyyssaa  eetttt  mmiilljjööppeerrssppeekkttiivv  oocchh  vviillkkeett  aannssvvaarr  ssoomm  lliiggggeerr  ppåå  iinnddiivviiddeenn  ssjjäällvv  oocchh  ppåå  ssaammhhäälllleett  ii  ssttoorrtt  fföörr  aatttt  

sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  uuttvveecckklliinngg..  KKoorrtt  ssaaggtt  hhaarr  ffrriilluuffttsslliivveett  uuttvveecckkllaattss  ttiillll  eetttt  mmåånnggffaasseetttteerraatt  bbeeggrreepppp  ssoomm  

rryymmmmeerr  eenn  mmäännggdd  oolliikkaa  aakkttiivviitteetteerr  oocchh  ddäärr  iinnttrreesssseett  äärr  ssttöörrrree  äänn  nnååggoonnssiinn  ((Sandell & Sörlin, 2008). 
 
Sandell och Sörlin (2008) beskriver friluftslivets historiska utveckling och uttrycker en teori av dess 
dilemma: 
 

”Håller friluftsaktiviteterna på att alltmer frigöras från landskapet och naturmötet? En frigörelse från mötet med 

det okontrollerade? En successivt ökad distans från landskapsupplevelser där väder, terräng, djur och växter i 

stor utsträckning är ”naturliga” – okontrollerade – och inte bara ett uttryck för vad någon planerat och 

konstruerat? Från välkända företeelser som ”äventyrsbad” och ”klätterväggar” till (ännu så länge) mer 

spektakulära fenomen som ”inomhusskidbackar” och ”virtuella surfingbrädor” verkar friluftsaktiviteter som 

tidigare var direkt platsberoende (vatten, snö, berg etc.) bli alltmer ”frigjorda” från ”ytan” – från landskapet. Det 

verkar finnas en allt kraftigare tendens till att utifrån aktiviteten (badet, klättringen etc.) försöka kontrollera det 
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tidigare okontrollerade (vattnets temperatur, strandens beskaffenhet, bergväggens klätterfästen etc.). 

Gränslinjen mellan sport och friluftsliv blir för många aktiviteter allt otydligare, troligen till gagn för sport och idrott 

– men vad blir konsekvenserna för friluftslivet?” ((Sandell & Sörlin, 2008 sid: 207) 

  

TTiillll  cciittaatteett  oovvaann  hhöörr  äävveenn  aatttt  ddeett  iinnoomm  ddeenn  aakkttuueellllaa  kkuurrssppllaanneenn  fföörr  ggrruunnddsskkoollaann  ffrraammkkoommmmeerr  kkoopppplliinnggaarr  

mmeellllaann  iiddrrootttt  oocchh  ffrriilluuffttsslliivv  ddäärr  ddeessssaa  bbååddaa  bbeeggrreepppp  aannvväännddss  ii  ddiirreekktt  kkoopppplliinngg  ttiillll  vvaarraannddrraa  oocchh  mmeedd  

lliikkaarrttaaddee  iinntteennttiioonneerr..  EExxeemmppeellvviiss  uuttttrryycckkss  eetttt  aavv  kkrriitteerriieerrnnaa  fföörr  mmyycckkeett  vvääll  ggooddkkäänntt  aatttt::  ””Eleven använder 

sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika idrotts- och 

friluftsaktiviteter.” (wwwwww..sskkoollvveerrkkeett..ssee, KKuurrssppllaanneerr  oocchh  bbeettyyggsskkrriitteerriieerr, Kursplan i ämnet idrott och hälsa, 
datum 2009-02-17)  

  

DDee  ssaattssnniinnggaarr  ssoomm  ggöörrss  ii  SSvveerriiggee  äärr  mmåånnggaa  vvaarrjjee  åårr  oocchh  iinnttrreesssseett  fföörr  nnaattuurr  oocchh  ffrriilluuffttsslliivv  öökkaarr  ssttaaddiiggtt..  

KKlliimmaattfföörräännddrriinnggaarr  oocchh  mmiilljjööpprroobblleemm  hhaarr  uuppppmmäärrkkssaammmmaattss  ii  ffoorrsskknniinngg  oocchh  ii  mmeeddiiaa  vviillkkeett  iinnnneebbuurriitt  aatttt  

pprroobblleemmaattiikkeenn  ttaass  ppåå  aallllvvaarr  oocchh  ssaattssnniinnggaarrnnaa  ppåå  mmiilljjöönn  oocchh  ffrriilluuffttsslliivveett  hhaarr  ffååtttt  nnyy  kkrraafftt..  RReeggeerriinnggeenn  

llääggggeerr  åårrlliiggeenn  11,,55  mmiilljjaarrddeerr  ppåå  nnaattuurrsskkyyddddaannddee  ssaattssnniinnggaarr..  FFrriilluuffttss  rrååddeett  hhaarr  ddeessssuuttoomm  2255  mmiilljjoonneerr  ppeerr  åårr  

ssoomm  sskkaallll  ssttööddjjaa  SSvveerriiggeess  oolliikkaa  ffrriilluuffttssoorrggaanniissaattiioonneerr  (www.naturvardsverket.se, datum 2009-03-13).  

  

3.3 Olika attityder till friluftsliv 
 
DDee  ppooppuulläärraassttee  ffrriilluuffttssaakkttiivviitteetteerrnnaa  äärr  ii  ddaaggeennss  SSvveerriiggee  bbäärr--  oocchh  ssvvaammpppplloocckknniinngg,,  ffrriitttt  ssttrröövvaannddee,,  

ffrriilluuffttssbbaadd  oocchh  sskkiiddååkknniinngg..  DDeettttaa  ssaammttiiddiiggtt  ssoomm  mmaann  sseerr  eenn  öökknniinngg  aavv  aakkttiivviitteetteerr  ssåå  ssoomm  ffiisskkee  oocchh  

kkaannoottffäärrddeerr  (www.naturvardsverket.se, datum 2009-03-13).  GGeennoomm  ttiiddeenn  hhaarr  mmoottiivveerriinnggaarrnnaa  kkrriinngg  

vvaarrfföörr  ffrriilluuffttsslliivv  äärr  bbrraa  fföörr  mmäännnniisskkaann  sskkiiffttaatt..  UUnnddeerr  rroommaannttiikkeenn  aannssååggss  mmöötteett  mmeedd  nnaattuurreenn  vvaarraa  eetttt  ggiivveett  

mmååll  ii  ssiigg  fföörr  aatttt  sseeddaann  hhaannddllaa  mmeerraa  oomm  nnaattiioonneellll  iiddeennttiitteett..  SSyyffttee  hhaarr  äävveenn  vvaarriitt  hhäällssaa  oocchh  ffoossttrraann  ssaammtt  

ddiisscciipplliinn  oocchh  nnaattuurrsskkyydddd..  AAnnlleeddnniinnggaarrnnaa  hhaarr  vvaarriitt  mmåånnggaa  mmeenn  ddeett  hhaarr  iinnttee  rrååddiiggtt  ttvviivveell  oomm  ddeessss  eexxiisstteennss  

eelllleerr  ggyynnnnssaammmmaa  eeffffeekktt  ppåå  mmäännnniisskkaann  ii  eetttt  eelllleerr  aannnnaatt  aavvsseeeennddee  ((Sandell & Sörlin, 2008).  SSvveerriiggee  äärr  eetttt  

mmåånnggkkuullttuurreelllltt  llaanndd  vviillkkeett  mmeeddfföörr  fföörräännddrriinnggaarr  aavv  ssyynneenn  ppåå  nnaattuurr  oocchh  ffrriilluuffttsslliivv  ((JJoohhaannssssoonn,,  22000066))..  ””MMaann  

kkaann  iinnttee  ttaa  fföörr  ggiivveett  aatttt  mmäännnniisskkoorr  uupppplleevveerr  eenn  vvaacckkeerr,,  vväällggöörraannddee  oocchh  iinnttrreessssaanntt  nnaattuurr  bbaarraa  fföörr  aatttt  ddee  

vviissttaass  ii  nnaattuurroommrrååddeenn..””  ((Johansson, 22000066,,  ssiidd::  99))..  GGeennoomm  ttiiddiiggaarree  eerrffaarreennhheetteerr,,  uuppppffoossttrraann  oocchh  kkuullttuurr  

bbiillddaass  ddeenn  iinnddiivviidduueellllaa  uuppppffaattttnniinnggeenn  vviillkkeett  iinnnneebbäärr  aatttt  aattttiittyyddeerrnnaa  kkrriinngg  nnaattuurr  oocchh  ffrriilluuffttsslliivv  tteennddeerraarr  aatttt  

sskkiiffttaa  ii  ssaammhhäälllleett  ((JJoohhaannssssoonn,,  22000066))..  ””FFöörr  vviissssaa  äärr  ffrriilluuffttsslliivv  eetttt  lliivvssnnööddvväännddiiggtt  aannddrruumm  oocchh  uupppplleevveellssee  aavv  

hhaarrmmoonnii  oocchh  mmeenniinnggssffuullllhheett,,  oocchh  fföörr  aannddrraa  fföörrkknniippppaass  ddeett  mmeedd  nnååggoott  kkaalllltt,,  mmyyggggiiggtt  oocchh  bbllöötttt,,  ddäärr  mmaann  

äätteerr  kkoonnssttiigg  mmaatt  oocchh  ssoovveerr  oobbeekkvväämmtt..””  ((Sandell, Brugge & Glantz, 2007 sid:  119966))  AAlllltt  fflleerr  vvääxxeerr  uupppp  ii  

ssttaaddssmmiilljjöö  ssoomm  mmeeddfföörr  eenn  öökkaadd  ddiissttaannss  ttiillll  nnaattuurreenn..  NNaattuurreenn  bblliirr  ddåå  mmiinnddrree  nnaattuurrlliigg  fföörr  mmäännnniisskkoorr  oocchh  
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ddeerraass  vvaarrddaagg  ((Johansson,,  22000066))..  II  ddaaggeennss  SSvveerriiggee  äärr  ddeett  eenn  mmiinnoorriitteett  ssoomm  bboorr  ii  gglleessbbyyggdd  mmeeddaann  ccaa  9955  

%%  aavv  bbeeffoollkknniinnggeenn  bboorr  ii  ttäättoorrtt  eelllleerr  ttäättoorrttssnnäärraa  oommrrååddeenn..  II  eenn  ssååddaann  bbooeennddeessiittuuaattiioonn  äärr  ddeett  ooeerrhhöörrtt  vviikkttiiggtt  

mmeedd  ttäättoorrttssnnäärraa  nnaattuurroommrrååddeenn  ddäärr  bbeeffoollkknniinnggeenn  kkaann  ffiinnnnaa  ssiinn  kkoonnttaakktt  mmeedd  nnaattuurreenn..  SSkkoolloorr  bböörr  hhaa  

ttiillllggåånngg  ttiillll  nnååggoott  nnaattuurroommrrååddee  ii  nnäärrhheetteenn  aavv  sskkoollaann  fföörr  uunnddeerrvviissnniinngg  oocchh  fföörr  eelleevveerrnnaass  hhäällssaa..  

SSttaaddssppllaanneerriinnggeenn  ffookkuusseerraarr  mmyycckkeett  ppåå  aatttt  ppllaanneerraa  iinn  ooaasseerr  aavv  nnaattuurr  ii  ttäättoorrttssoommrrååddeenn 
(www.naturvardsverket.se, datum 2009-03-13).  ””PPaarrkkeerr,,  ssjjööaarr,,  sskkooggssoommrrååddeett  eettcc..  äärr  eetttt  bbiilllliiggtt  ssäätttt  aatttt  

sskkaappaa  ssaammhhäälllleelliiggaa  fföörruuttssäättttnniinnggaarr  fföörr  eetttt  aakkttiivvtt  uutteelliivv..”” (www.naturvardsverket.se, datum 2009-03-13,,  

ssiidd1144))::  EEnnlliiggtt  PPRROO--  eennkkäätteenn  kkoommmmeerr  ssåå  mmåånnggaa  ssoomm  7755  %%  aavv  ddeemm  ssoomm  ssvvaarraatt  ppåå  eennkkäätteenn  uutt  ii  nnaattuurreenn  

nnååggoonn  ggåånngg  uunnddeerr  eenn  ttvvååvveecckkoorrssppeerriioodd  (www.naturvardsverket.se, datum 2009-03-13).  11

  

TTrroottttss  ddeenn  vvääxxaannddee  ddiissttaannsseenn  ttiillll  nnaattuurreenn  ssåå  vvaarr  ddeett  iinnttee  mmeerr  äänn  fföörr  nnååggrraa  ggeenneerraattiioonneerr  sseeddaann  ssoomm  

nnoorrmmeenn  vvaarr  aatttt  bboo  oocchh  lleevvaa  ii  eetttt  mmeedd  nnaattuurreenn  oocchh  sseerr  mmaann  ii  eetttt  äännnnuu  lläännggrree  ppeerrssppeekkttiivv  äärr  nnaattuurreenn  eenn  

ssjjäällvvkkllaarr  kkoopppplliinngg  ttiillll  vvåårraa  rröötttteerr  oocchh  ttiillll  vvåårr  nnaattuurr  ((Sandell, Brugge & Glantz, 2007).  DDee  ppeerrssoonneerr  ii  

SSvveerriiggee  ssoomm  äärr  mmiinnsstt  bbeennääggnnaa  aatttt  vvaannddrraa  ii  sskkoogg  oocchh  mmaarrkk  äärr  iinnvvaannddrraarree,,  uunnggddoommaarr  oocchh  

ssoocciiaallbbiiddrraaggssttaaggaarree..  OOddlliinnggssllootttteerr  ii  vvåårraa  ssvveennsskkaa  ssaammhhäälllleenn  äärr  eetttt  bbrraa  eexxeemmppeell  ppåå  hhuurr  ppeerrssoonneerr  mmeedd  

oolliikkaa  kkuullttuurreellllaa  bbaakkggrruunnddeerr  aannppaassssaarr  ssiitttt  lliivv  ttiillll  ddeenn  ssvveennsskkaa  kkuullttuurreenn  oocchh  bbeevvaarraarr  ssiinn  nnäärrhheett  ttiillll  nnaattuurreenn  

oocchh  ffrriilluuffttsslliivveett..  MMåånnggaa  aavv  ddee  iinnvvaannddrraarree  ssoomm  ffiinnnnss  ii  SSvveerriiggee  kkoommmmeerr  iiffrråånn  eenn  ttiillllvvaarroo  oocchh  kkuullttuurr  mmeedd  

ssttrraakk  kkoopppplliinngg  ttiillll  nnaattuurr,,  jjoorrddbbrruukk  oocchh  ffrriilluuffttsslliivv  vviillkkeett  iinnttrreessssee  bböörr  bejakas (www.naturvardsverket.se, 
datum 2009-03-13).  GGeennoomm  kkuunnsskkaapp  oomm  ffrriilluuffttsstteekknniikkeerr  oocchh  hhuurr  mmaann  sskkaallll  bbeettee  ssiigg  ii  sskkoogg  oocchh  mmaarrkk  

iinnbbrriinnggaass  eenn  ttrryygggghheett  ssoomm  äärr  eenn  fföörruuttssäättttnniinngg  fföörr  aatttt  vviilljjaa  oocchh  kkuunnnnaa  vviissttaass  ii  oolliikkaa  ttyyppeerr  aavv  nnaattuurroommrrååddeenn..  

AAnnggååeennddee  ddeennnnaa  aassppeekktt  ppåå  ffrriilluuffttsslliivv  kkoommmmeerr  oorriieenntteerriinnggeenn  iinn  ssoomm  eetttt  vviikkttiiggtt  mmoommeenntt  fföörr  

ffrriilluuffttsslliivvssuunnddeerrvviissnniinngg  ii  sskkoollaann  ((Wiking,,  11999999))..  DDeett  äärr  aavv  ssttoorr  vviikktt  aatttt  fföörrmmeeddllaa  eenn  nnaattuurrssääkkeerrhheett  ttiillll  aallllaa  

eelleevveerr,,  vviillkkeett  äärr  aavvggöörraannddee  fföörr  vviillkkeenn  oommffaattttnniinngg  ssaammtt  vviillkkeenn  ssääkkeerrhheett  ffrriilluuffttsslliivv  kkaann  bbeeddrriivvaass  iinnoomm..  DDeett  

kkaann  hhaannddllaa  oomm  aatttt  kkuunnnnaa  lläässaa  eenn  kkaarrttaa,,  kkuunnnnaa  kkllää  ssiigg  eefftteerr  vvääddeerrfföörruuttssäättttnniinnggaarr,,  mmaattllaaggnniinngg  ii  nnaattuurreenn,,  

ssiimmkkuunnsskkaappeerr  oocchh  ddyylliikktt..  GGeennoomm  eenn  ppoossiittiivv  uupppplleevveellssee  aavv  aatttt  vviissttaass  ii  nnaattuurreenn  sskkaappaass  eenn  eerrffaarreennhheett  aavv  

ttrryygggghheett  oocchh  hhaarrmmoonnii,,  ssåå  aatttt  eelleevveerrnnaa  ppåå  eeggeenn  hhaanndd  kkaann  ssöökkaa  ssiigg  uutt  ii  oolliikkaa  nnaattuurroommrrååddeenn  oocchh  ffiinnnnaa  

ggllääddjjeenn  mmeedd  ffrriilluuffttsslliivv  ((Larsson & Meckbach, 2007).  

  

DDeenn  ssvveennsskkaa  iiddeennttiitteetteenn  fföörrkknniippppaass  ooffttaa  mmeedd  nnaattuurreenn  ii  vvåårraatt  llaanndd..  VViikktteenn  aavv  nnaattuurreenn  fföörr  SSvveerriiggee  lliiggggeerr  ii  

ttiillllggåånnggeenn  aavv  yyttoorrnnaa  oobbeebbyyggggdd  mmaarrkk..  EEnnlliiggtt  JJoohhaannssssoonn  ((22000066))  ttaarr  ddeenn  ssvveennsskkaa  nnaattuurrkkäännssllaann  rroolllleenn  ssoomm  

eenn  ssllaaggss  eerrssäättttnniinngg  aavv  rreelliiggiioossiitteetteenn  iinnoomm  ssvveennsskk  kkuullttuurr..  II  ttaakktt  mmeedd  ddeenn  aavvttaaggaannddee  rreelliiggiioossiitteetteenn  ii  

ssaammhhäälllleett  bblliirr  iiddeennttiitteetteenn  ssnnaarraarree  fföörrkknniippppaadd  mmeedd  nnaattuurreenn  ssoomm  kkäällllaann  ttiillll  ddeenn  ssvveennsskkaa  iiddeennttiitteetteenn
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((Johansson,,  22000066))..  II  kkuurrssppllaanneenn  fföörr  äämmnneett  iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa  bbeesskkrriivvss  oocckkssåå  nnaattuurreenn  ssoomm  nnååggoott  ssttaarrkktt  

ttrraaddiittiioonneelllltt  oocchh  kkuullttuurreelllltt  ii  SSvveerriiggee..  RReeddaann  11991111  sskkrreevvss  ddeett  ii  DDeett  ssvveennsskkaa  ffoollkkllyynnnneett  aatttt  ””KKäärrlleekkeenn  ttiillll  

nnaattuurreenn  äärr  ddjjuupptt  rroottaadd  hhooss  vvåårr  ffoollkk””  ((Sandell & Sörlin, 2008).  

  

3.4 Varför friluftsliv 
 
FFrriilluuffttsslliivv  äärr  eenn  ggoodd  vväägg  ttiillll  eetttt  öökkaatt  vväällbbeeffiinnnnaannddee  oocchh  iiddaagg  fföörreekkoommmmeerr  oorrddiinnaattiioonneerr  aavv  ffyyssiisskk  aakkttiivviitteett  ii  

bbååddee  fföörreebbyyggggaannddee  oocchh  bbeehhaannddllaannddee  ssyyffttee..  3300  mmiinnuutteerrss  ffyyssiisskk  aakkttiivviitteett  oomm  ddaaggeenn  fföörrlläännggeerr  lliivvssttiiddeenn  

mmeedd  uupppp  ttiillll  44  åårr  (www.naturvardsverket.se, datum 2009-03-13).  DDeett  kkuuppeerraaddee  llaannddsskkaappeett  ii  sskkoogg  oocchh  

mmaarrkk  mmeeddfföörr  äävveenn  aatttt  kkrrooppppeenn  ffåårr  ggoodd  mmoottoorriisskk  ttrräänniinngg  ssaammttiiddiiggtt  ssoomm  mmaann  öökkaarr  kkoonnddiittiioonneenn..  EEnn  

fföörrhhooppppnniinngg  mmeedd  ffrriilluuffttsslliivv  ii  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  äärr  aatttt  öökkaadd  eerrffaarreennhheett  sskkaallll  bbiiddrraa  ttiillll  eenn  ssttöörrrree  fföörrssttååeellssee  oocchh  

eetttt  öökkaatt  aannssvvaarrssttaaggaannddee  fföörr  ddeenn  nnaattuurr  vvii  lleevveerr  ii..  ””DDäärrfföörr  äärr  sskkoollaannss  ffrriilluuffttssddaaggaarr  vviikkttiiggaa  iinnssllaagg  ii  

mmiilljjööuunnddeerrvviissnniinnggeenn..””  ((JJoohhaannssssoonn,,  22000077  ssiidd::  9944..))  FFrriilluuffttsskkuunnsskkaappeerr  iinnnneebbäärr  kkuunnsskkaappeerr  ssoomm  ttiillllhhöörr  eetttt  

ssvveennsskktt  kkuullttuurraarrvv  ssoomm  eejj  eennbbaarrtt  kkaann  ssttuuddeerraass  iinn..  UUttöövveerr  ddee  oovvaannnnäämmnnddaa  ppoossiittiivvaa  aassppeekktteerrnnaa  ppåå  ffrriilluuffttsslliivv  

ii  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  ssåå  hhaarr  ffrriilluuffttsslliivv  äävveenn  eetttt  fflleerrttaall  ppoossiittiivvaa  eeffffeekktteerr  ppåå  mmäännnniisskkoorrss  hhäällssaa  oocchh  vväällbbeeffiinnnnaannddee  

((JJoohhaannssssoonn,,  22000077))..  JJeeaann  JJaaccqquueess  RRoouusssseeaauu  bbeesskkrreevv  rreeddaann  ppåå  11770000--ttaalleett  aatttt  bbaarrnn  hhaarr  eetttt  bbeehhoovv  aavv  eetttt  

nnaattuurrlliiggtt  rröörreellsseemmöönnsstteerr  ssoomm  ddee  lläärr  ssiigg  ggeennoomm  uupppplleevveellsseerr  aavv  vveerrkklliigghheetteenn  ((Sandell, Brugge & Glantz, 
2007).  EEnn  aavv  ddee  vviikkttiiggaassttee  eeffffeekktteerrnnaa  aavv  ffrriilluuffttsslliivv  äärr  eennlliiggtt  mmåånnggaa  aatttt  mmoottvveerrkkaa  uunnggaass  ssttiillllaassiittttaannddee  

ffrraammfföörr  ttvv::nn  oocchh  ddaattoorrnn..  II  aarrbbeettssrraappppoorrtteenn  kkrriinngg  ffrriilluuffttsslliivveettss  vväärrddeenn  ffrraammkkoommmmeerr  ffrriilluuffttsslliivveettss  bbeettyyddeellssee  

fföörr  mmiilljjööffoossttrraann  ii  nnaattuurreenn  ((Sandell,,  22000044))..  GGeenneerreelllltt  sseetttt  aannsseess  nnaattuurreenn  vvaarraa  eenn  ppllaattss  fföörr  aavvkkoopppplliinngg  oocchh  

ååtteerrhhäämmttnniinngg  ((Johansson,,  22000066))..  NNaattuurreenn  hhaarr  eenn  fföörrmmååggaa  aatttt  lliinnddrraa  ssttrreessss,,  ssäännkkaa  bbllooddttrryycckkeett  oocchh  

mmiinnsskkaa  ssppäännnniinnggaarr  ii  mmuusskklleerrnnaa..  GGeennoomm  aatttt  vviissttaass  ii  nnaattuurreenn  bblliirr  vvii  mmäännnniisskkoorr  lluuggnnaarree,,  ttåållmmooddiiggaarree  oocchh  

ffåårr  eenn  öökkaadd  kkoonncceennttrraattiioonnssfföörrmmååggaa..  AAlllltt  ddeettttaa  bbiiddrraarr  ttiillll  eenn  ffrriisskkaarree  mmäännnniisskkaa  oocchh  mmåånnggaa  aavv  ddeessssaa  

ppoossiittiivvaa  eeffffeekktteerr  hhaarr  ggyynnnnssaammmmaa  vveerrkknniinnggaarr  ppåå  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  oocchh  iinnlläärrnniinnggeenn  hhooss  eelleevveerr  ii  ssttoorrtt  

((JJoohhaannssssoonn,,  22000077))..  SSttuuddiieerr  vviissaarr  aatttt  aavvssaakknnaaddeenn  aavv  nnaattuurr  oocchh  lluummmmiiggaa  oommrrååddeenn  ii  bbaarrnnss  vvaarrddaagg  ggeerr  

nneeggaattiivvaa  eeffffeekktteerr  ppåå  kkoonncceennttrraattiioonnssfföörrmmååggaann  oocchh  ppåå  ddeerraass  mmoottoorriisskkaa  uuttvveecckklliinngg..  FFöörr  kkrrooppppeennss  oolliikkaa  

ssiinnnneenn  iinnnneebbäärr  nnaattuurreenn  eenn  ppoossiittiivv  uuttvveecckklliinngg  ggeennoomm  eenn  mmäännggdd  ssttiimmuullii  ii  ffoorrmm  aavv  eexxeemmppeellvviiss  ffååggeellssåånngg  

oocchh  vviinnddeennss  ssuuss..  DDeessssaa  ssttiimmuullii  äärr  ssaammmmaannlläännkkaaddee  ttiillll  vvåårraa  hhjjäärrnncceelllleerrss  ttiillllvvääxxtt..  NNaattuurreenn  hhaarr  eenn  ssttoorr  

iinnvveerrkkaann  ppåå  mmäännnniisskkaannss  vväällbbeeffiinnnnaannddee..  MMaann  sseerr  ssaammmmaannhhaanngg  mmeedd  nnaattuurrvviisstteellssee  oocchh  ååtteerrhhäämmttnniinngg,,  

ssttrreesssslliinnddrriinngg,,  bbäättttrree  ssöömmnn,,  ssttaarrkkaarree  sskkeelleetttt  oocchh  öökkaadd  mmoottssttåånnddsskkrraafftt  mmoott  iinnffeekkttiioonneerr..  DDeessssuuttoomm  

mmoottvveerrkkaass  uuttbbrräännddhheett,,  öövveerrvviikktt  ssaammtt  ssåå  bbiiddrraarr  ffrriilluuffttsslliivveett  ttiillll  eenn  mmiinnsskkaadd  rriisskk  aatttt  ddrraabbbbaass  aavv  ddeemmeennss  oocchh  

hhjjäärrttååkkoommmmoorr  ddåå  mmaann  rreeggeellbbuunnddeett  vviissttaass  ii  nnaattuurreenn  (www.naturvardsverket.se, datum 2009-03-13).  DDeett  

äärr  vviikkttiiggtt  aatttt  kkoommmmaa  iihhåågg  aatttt  ssaammttiiddiiggtt  ssoomm  nnaattuurreenn  kkaann  iinnnneebbäärraa  lluuggnn  oocchh  ffrriidd  bbeerrooeennddee  ppåå  eerrffaarreennhheetteerr  

oocchh  aakkttiivviitteetteerr  ssåå  kkaann  nnaattuurreenn  äävveenn  bbiiddrraa  ttiillll  ssppäännnniinngg  oocchh  äävveennttyyrr  ((Sandell, Brugge & Glantz, 2007).  
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3.5 Allemansrätten 
 
””SSvveerriiggee  äärr  uunniikktt,,  ssååttiillllvviiddaa  aatttt  vväällddiiggaa  nnaattuurroommrrååddeenn  äärr  ttiillllggäänngglliiggaa  fföörr  aallllmmäännhheetteenn””  ((Wiking,,  11999999,,  ssiidd::  

114433))  AAlllleemmaannssrräätttteenn  äärr  eenn  fföörruuttssäättttnniinngg  fföörr  aatttt  bbeeddrriivvaa  ffrriilluuffttsslliivv  ii  ddeenn  uuttssttrrääcckknniinngg  ssoomm  ddeett  ggöörrss  ii  ddaaggeennss  

SSvveerriiggee..  AAlllleemmaannssrräätttteenn  äärr  iinnggeenn  llaagg  uuttaann  eenn  sseeddvvaanneerräätttt  ffrråånn  ssåå  sseenntt  ssoomm  mmeeddeellttiiddeenn..  AAlllleemmaannssrräätttteenn  

ttiillllkkoomm  fföörr  aatttt  ffoollkk  sskkuullllee  hhaa  mmööjjlliigghheetteenn  aatttt  ffäärrddaass  ggeennoomm  ddeettttaa  gglleessbbeebbyyggggddaa  llaanndd..  ””SSvveerriiggee  äärr  ddeett  eennddaa  

llaanndd  ddäärr  dduu  ssåå  ggeenneerröösstt  ffåårr  uuttnnyyttttjjaa  aannddrraass  mmaarrkk..””  ((JJoohhaannssssoonn,,  22000077  ssiidd::  9955))  AAlllleemmaannssrräätttteenn  iinnnneebbäärr  aatttt  

dduu  ffåårr  ffäärrddaass  ppåå  pprriivvaatt  mmaarrkk  mmeedd  rreesseerrvvaattiioonn  fföörr  aatttt  dduu  eejj  sskkaaddaarr  eelllleerr  sskkrrääppaarr  nneerr  ssaammtt  eejj  bbeettrrääddeerr  mmaarrkk  

jjuusstt  iinnttiillll  eetttt  bboonniinnggsshhuuss..  DDeessssuuttoomm  ffåårr  dduu  fföörrttööjjaa  bbåått  oocchh  ggåå  ii  llaanndd  ssaammtt  bbaaddaa  vvaarrtt  ssoomm  hheellsstt  mmeedd  

uunnddaannttaagg  äävveenn  hhäärr  fföörr  ttoommttmmaarrkk  ((JJoohhaannssssoonn,,  22000077))..  

  

3.6 Hållbar utveckling 
 
HHåållllbbaarr  uuttvveecckklliinngg  äärr  eetttt  äämmnnee  ssoomm  ddiisskkuutteerraass  mmyycckkeett  ii  ddaaggeennss  ssaammhhäällllee  ii  ssaammbbaanndd  mmeedd  ddeett  öökkaaddee  

kklliimmaatthhootteett  oocchh  vvääxxtthhuusseeffffeekktteenn..  HHåållllbbaarr  uuttvveecckklliinngg  bboottttnnaarr  ii  aatttt  jjoorrddeenn  uuttggöörr  eetttt  ssttoorrtt  eekkoossyysstteemm  ssoomm  

mmååssttee  ggåå  rruunntt..  OOmm  mmäännnniisskkaann  fföörrssttöörr  bbaallaannsseenn  kkaann  ddeett  ffåå  ssttoorraa  oocchh  aallllvvaarrlliiggaa  kkoonnsseekkvveennsseerr..  IInnggeennttiinngg  

fföörrssvviinnnneerr  oocchh  eetttt  ttyyppiisskktt  eexxeemmppeell  ppåå  ddeettttaa  äärr  vvaattttnneett..  DDeett  vvaatttteenn  vvii  ddrriicckkeerr  iiddaagg  äärr  ssaammmmaa  vvaatttteenn  ssoomm  

vvåårraa  fföörrffääddeerr  ddrraacckk..  VVii  bbeehhöövveerr  vväärrnnaa  oomm  ddee  rreessuurrsseerr  vvii  hhaarr  oocchh  hhuusshhåållllaa  mmeedd  ddeemm,,  ddee  äärr  ddee  eennddaa  vvii  hhaarr  

((Sandell, Brugge & Glantz, 2007).  II  lläärrooppllaanneenn  fföörr  ddeett  oobblliiggaattoorriisskkaa  sskkoollvväässeennddeett  ((LLppoo9944))  ssttåårr  ddeett  

bbeesskkrriivveett  aatttt  hhåållllbbaarr  uuttvveecckklliinngg  sskkaallll  bbeellyyssaass  ii  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  oocchh  aatttt  eetttt  mmiilljjööppeerrssppeekkttiivv  sskkaallll  bbiiddrraa  ttiillll  eetttt  

ppeerrssoonnlliiggtt  fföörrhhåållllnniinnggssssäätttt  ttiillll  öövveerrggrriippaannddee  oocchh  gglloobbaallaa  mmiilljjööffrrååggoorr..  DDeettttaa  mmååll  fföörr  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  äärr  

fföörreennbbaarrtt  mmeedd  oommrrååddeett  ffrriilluuffttsslliivv  ii  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  iinnoomm  äämmnneett  iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa  ii  ggrruunnddsskkoollaannss  sseennaarree  åårr..    

  

3.7 Styrdokumenten/styrning 
 
RReeddaann  ii  ggäällllaannddee  kkuurrssppllaann  åårr  11991199  ffrraammkkoommmmeerr  vväärrddeett  aavv  ffrriilluuffttsslliivv  oocchh  nnaattuurrvviisstteellssee  fföörr  bbaarrnn  oocchh  uunnggaa..  

FFrriilluuffttssddaaggaarr  iinnfföörrddeess  oocchh  sskkuullllee  uunnddeerr  ddeennnnaa  ttiidd  ffuunnggeerraa  ssoomm  hhäärrddaannddee,,  ssttäärrkkaannddee,,  kkuunnsskkaappss--  oocchh  

ffäärrddiigghheettssggrruunnddaannddee  ((Sandell & Sörlin, 2008).  II  ssaammbbaanndd  mmeedd  LLppoo9944´́ss  iinnfföörraannddee  fföörräännddrraaddeess  

ffrriilluuffttssuunnddeerrvviissnniinnggeenn..  DDee  oobblliiggaattoorriisskkaa  ffrriilluuffttssddaaggaarrnnaa  ttooggss  bboorrtt  oocchh  ffoorrmmuulleerriinnggaarrnnaa  ii  kkuurrssppllaanneenn  bblleevv  

ttyyddlliiggaarree  oocchh  mmeedd  mmeerr  ffookkuuss  ppåå  tteeoorrii  ii  uunnddeerrvviissnniinnggeenn..  DDåå  aannssvvaarreett  fföörr  ffrriilluuffttssddaaggaarrnnaa  nnuummeerraa  lliiggggeerr  ppåå  

llookkaallnniivvåå  hhaarr  ddeett  bbiiddrraaggiitt  ttiillll  eenn  aalllltt  ssttöörrrree  vvaarriiaattiioonn  mmeellllaann  oolliikkaa  sskkoolloorr  aannggååeennddee  aannttaalleett  ffrriilluuffttssddaaggaarr  ssoomm  

uunnddeerrvviissnniinnggeenn  iinnnneeffaattttaarr,,  ffrråånn  11  ttiillll  1100  ffrriilluuffttssddaaggaarr  ppeerr  lläässåårr  (www.naturvardsverket.se, datum 2009-03-
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13). DDeettttaa  iinnnneebbäärr  aatttt  sskkoollaann  eejj  äärr  lliikkaa  fföörr  aallllaa..  DDee  fföörräännddrraaddee  ffoorrmmuulleerriinnggaarrnnaa  oocchh  ddeenn  öökkaaddee  ffrriihheetteenn  ii  

ppllaanneerriinnggeenn  aavv  äämmnneett  iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa  iinnnneebbäärr  aatttt  vviissssaa  eelleevveerr  eejj  ffåårr  uupppplleevvaa  ffrriilluuffttsslliivv  ii  ddeenn  bbeemmäärrkkeellssee  

ssoomm  vvoorree  öönnsskkvväärrtt  ssaammtt  aatttt  ddeettttaa  ii  ssiigg  äärr  eetttt  hhoott  mmoott  eenn  uuttvveecckkllaadd  ffrriilluuffttssuunnddeerrvviissnniinngg  ii  ffrraammttiiddeenn  

((Larsson & Meckbach, 2007). DDeessssuuttoomm  vviissaarr  fflleerraa  ssttuuddiieerr  aatttt  iinnnneehhåålllleett  ii  iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa  ssaammtt  

ffrriilluuffttssuunnddeerrvviissnniinnggeenn  eejj  hhaarr  fföörräännddrraattss  sseeddaann  ttiiddiiggaarree  lläärrooppllaann  ((LLggrr8800))  (www.naturvardsverket.se, datum 
2009-03-13). 

  
Kursplanen för ämnet idrott och hälsa för grundskolan inleds med att poängtera vikten av friluftslivets 
betydelse för fysiskt och psykiskt välbefinnande. Friluftslivets betydelse för förmedlingen av naturvärden 
och miljöfostran är påtaglig och beskrivs tydligt i kursplanen. ”Genom friluftsverksamhet och vistelse i 

skog och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt 

intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för 

betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö.” (www.skolverket.se, Kursplan i ämnet idrott och 
hälsa, Ämnets karaktär och uppbyggnad, 2009-02-17) I kursplanens strävansmål finner man direkta 
kopplingar till friluftsliv i undervisningen för ämnet och där belyses friluftslivets historia och kunskaper i 
livräddning och första hjälpen både på land och i samt vid vatten. Livräddande och första hjälpen finns 
även med som uppnåendemål för årskurs nio samt så finns där även ett mål kring orientering som är i 
direkt koppling till friluftsliv i undervisningen. I betygskriterierna som skolverket har tagit fram finner man 
mål som är i direkt koppling till friluftsliv. Målet för väl godkänt är att: ”Eleven deltar i och tillämpar sina 

kunskaper om friluftsliv under olika årstider.”(www.skolverket.se, Kursplan i ämnet idrott och hälsa, 
Bedömning i idrott och hälsa, 2009-02-17) samt för mycket väl godkänt är målet att: ”Eleven använder 

sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika idrotts- och 

friluftsaktiviteter.” (www.skolverket.se, Kursplan i ämnet idrott och hälsa, Bedömning i ämnet idrott och 

hälsa, 2009-02-17) Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo94, beskriver att kulturarvet är viktigt och att även förståelse och kunskap kring andra individers 
normer och värden är av stor vikt. Det handlar även om att förmedla kunskaper vidare från en 
generation till en annan. Läroplanen presenterar även hälso- och livsstilsfrågor samt miljöfrågor och 
hållbar utveckling som betydande moment och värden i den svenska skolan. Även allemansrätten inom 
friluftsundervisningen omnämns indirekt genom målet att känna till lagar, normer, rättigheter och 
skyldigheter i skolan och samhället. Utifrån ovanstående redogörelse för läroplanens (Lpo94) indirekta 
kopplingar till friluftsliv i undervisningen styrks friluftsliv som ett adekvat område inom idrott och hälsa 
undervisningen.  
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4 Metod 
 
MMeettooddeenn  äärr  eenn  rreeddooggöörreellssee  fföörr  hhuurr  ggeennoommfföörraannddeett  aavv  uunnddeerrssöökknniinnggeenn  ggååtttt  ttiillll  vvääggaa  oocchh  vviillkkaa  vvaall  ssoomm  

ggjjoorrttss  ssaammtt  vvaarrfföörr..  SSttuuddiieenn  aavvsseerr  aatttt  uunnddeerrssöökkaa  lläärraarreess  ååssiikktteerr  oocchh  fföörrhhåållllnniinnggssssäätttt  ttiillll  ffrriilluuffttsslliivv  ii  

uunnddeerrvviissnniinnggeenn  iinnoomm  äämmnneett  iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa..  II  mmeettooddaavvssnniitttteett  rreeddooggöörreess  fföörr  hhuurr  ddeettttaa  sskkaallll  bbeessvvaarraass  

ggeennoomm  ddee  vvaall  ssoomm  ggeennoommfföörrttss,,  ddäärr  kkvvaalliittaattiivvaa  iinntteerrvvjjuueerr  mmeedd  55  lläärraarree  uuttggöörr  ggrruunnddeenn  fföörr  mmeettooddeenn  iinnoomm  

ddeenn  aakkttuueellllaa  ssttuuddiieenn  iiffrrååggaa..    

  

4.1 Metodval 
 
EExxaammeennssaarrbbeetteett  ggeennoommfföörrss  ii  ffoorrmm  aavv  eenn  kkvvaalliittaattiivv  ssttuuddiiee..  DDeenn  kkvvaalliittaattiivvaa  mmeettooddeenn  ssyyffttaarr  ttiillll  aatttt  iinnggiivvaa  eenn  

ddjjuuppaarree  fföörrssttååeellssee  aavv  ddeenn  kkoommpplleexxiitteett  ssoomm  ssttuuddeerraass  ssaammtt  mmööjjlliiggggöörraa  uunnddeerrssöökknniinngg  oocchh  aannaallyyss  aavv  

rreessuullttaatteenn..  EEnn  kkvvaalliittaattiivv  mmeettoodd  oocchh  iinntteerrvvjjuuddaattaa  ggeerr  ssttuuddiieenn  eetttt  lläärraarrppeerrssppeekkttiivv  oocchh  ddee  iinntteerrvvjjuuaaddee  

lläärraarrnnaass  ååssiikktteerr  oocchh  uuppppffaattttnniinnggaarr  kkoommmmeerr  ttiillll  kkäännnnaa  ((Andersen, 1998).  

  

DDee  kkvvaannttiittaattiivvaa  mmeettooddeerrnnaa  äärr  aannvväännddbbaarraa  fföörr  aatttt  mmäättaa  oocchh  bbeellyyssaa  vviissssaa  aassppeekktteerr  ppåå  eetttt  aakkttuueelllltt  oommrrååddee..  

FFöörreesspprrååkkaarree  fföörr  kkvvaalliittaattiivvaa  mmeettooddeerr  mmeennaarr  aatttt  ddee  kkvvaannttiittaattiivvaa  mmeettooddeerrnnaa  äärr  bbeeggrräännssaaddee  oocchh  aatttt  aalllltt  eejj  äärr  

mmäättbbaarrtt..  DDee  kkvvaannttiittaattiivvaa  mmeettooddeerrnnaa  ssyynnlliiggggöörr  eejj  ddeenn  kkoommpplleexxiitteett  ssoomm  ii  mmåånnggaa  ffaallll  rrååddeerr  kkrriinngg  eetttt  aakkttuueelllltt  

oommrrååddee..  DDee  kkvvaannttiittaattiivvaa  fföörreesspprrååkkaarrnnaa  mmeennaarr  uuttiiffrråånn  ssiinn  ssyynnvviinnkkeell  aatttt  ssuubbjjeekkttiivviitteetteenn  iinnoomm  kkvvaalliittaattiivvaa  

mmeettooddeerr  kkaann  kkrriittiisseerraass..  DDeenn  kkvvaannttiittaattiivvaa  mmeettooddeenn  fföörreesspprrååkkaass  ssoomm  mmeerr  rräättttvviissaannddee  oocchh  eexxaakktt  ii  ssiitttt  

uuttffoorrmmaannddee..  UUttiiffrråånn  ddeessssaa  ffaakkttaa  kkaann  kkoonnssttaatteerraass  aatttt  ddeenn  eennaa  eelllleerr  aannddrraa  mmeettooddeenn  eejj  uutteesslluuttaannddee  äärr  aatttt  

fföörreeddrraa  uuttaann  aatttt  ddeett  bbeerroorr  ppåå  ssaammmmaannhhaanngg,,  ssyyffttee  oocchh  oommrrååddee  fföörr  ddeenn  aakkttuueellllaa  ssttuuddiieenn  ((Andersen, 1994))..  

DDeenn  kkvvaannttiittaattiivvaa  mmeettooddeenn,,  ssoomm  äävveenn  kkaallllaass  eetttt  ddeedduukkttiivvtt  aarrbbeettssssäätttt,,  kkaann  jjäämmfföörraass  mmeedd  aatttt  ttaa  eenn  ffllyyggffoottoo  

ffrråånn  oovvaann  öövveerr  eetttt  sskkooggssoommrrååddee..  DDeenn  kkvvaalliittaattiivvaa  mmeettooddeenn,,  äävveenn  kkaallllaadd  eetttt  iinndduukkttiivvtt  aarrbbeettssssäätttt,,  äärr  ssnnaarraarree  

eenn  uunnddeerrssöökknniinngg  aavv  sskkooggeenn  ffrråånn  mmaarrkkeenn  ggeennoomm  aatttt  ggåå  iiggeennoomm  ddeenn  oocchh  uunnddeerrssöökkaa  ddeessss  fföörrhhåållllaannddeenn  ppåå  

nnäärraa  hhåållll..  DDeenn  kkvvaannttiittaattiivvaa  mmeettooddeenn  ssyyffttaarr  ttiillll  aatttt  fföörrkkllaarraa  oocchh  kkaarrttllääggggaa  mmeeddaann  ddeenn  kkvvaalliittaattiivvaa  mmeettooddeenn  

ssyyffttaarr  ttiillll  aatttt  fföörrssttåå  oocchh  fföörrddjjuuppaa  oommrrååddeett  (Föreläsning, Växjö universitet 2009-01-26).  

  

SSttuuddiieenn  ggeennoommfföörrss  kkvvaalliittaattiivvtt  mmeedd  eenn  hheerrmmeenneeuuttiisskk  ffoorrsskknniinnggssttrraaddiittiioonn..  DDeenn  hheerrmmeenneeuuttiisskkaa  ttrraaddiittiioonneenn  

iinnnneebbäärr  bbllaanndd  aannnnaatt  eenn  vviilljjaa  aatttt  fföörrssttåå  eenn  mmäännnniisskkaass  lliivvssssiittuuaattiioonn..  EEnnlliiggtt  WWaalllléénn  (1996) äärr  hheerrmmeenneeuuttiisskk  

ttrraaddiittiioonn  eetttt  kkoommpplleemmeenntt  ttiillll  ppoossiittiivviissttiisskk  ttrraaddiittiioonn..  GGeennoomm  hheerrmmeenneeuuttiisskk  ttrraaddiittiioonn  uunnddeerrssöökkss  hhaannddlliinnggaarr,,  

uupppplleevveellsseerr,,  pprraaxxiiss  oocchh  ttrraaddiittiioonn  mmeedd  mmeerraa..  DDeett  äärr  vviikkttiiggtt  aatttt  ttoollkknniinnggeenn  sskkeerr  ii  fföörrhhåållllaannddee  ttiillll  eenn  kkoonntteexxtt  
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ssoomm  ååsskkååddlliiggggöörr  ddeenn  aakkttuueellllaa  ssiittuuaattiioonneenn  ssoomm  rrååddeerr..  GGeennoomm  iinntteerrvvjjuueerr  eefftteerrssttrräävvaass  eenn  fföörrssttååeellssee  ssoomm  äärr  

kkäännnneetteecckknnaannddee  fföörr  bbååddee  ddeenn  hheerrmmeenneeuuttiisskkaa  ffoorrsskknniinnggssttrraaddiittiioonneenn  oocchh  ddeenn  kkvvaalliittaattiivvaa  

ffoorrsskknniinnggssmmeettooddeenn  ((Wallén,,  11999966))..  EEnnlliiggtt  KKvvaallee  ((11999977))  iinnnneebbäärr  iinntteerrvvjjuueerr  uuttttaallaannddeenn  ssoomm  bbååddee  ii  ssiigg  

ssjjäällvvaa  bbyyggggeerr  ppåå  ttoollkknniinnggaarr  oocchh  ssoomm  ddäärreefftteerr  ggeennoommggåårr  eetttt  ttoollkknniinnggssfföörrffaarraannddee  ii  aannaallyysseenn  aavv  ddeemm..  

SSttuuddiieenn  aavvsseerr  aatttt  aannaallyysseerraa  ddee  ddaattaa  ssoomm  ffrraammkkoommmmeerr  ii  iinntteerrvvjjuunn  ssåå  ssaannnniinnggsseennlliiggtt  ssoomm  mmööjjlliiggtt  oocchh  eenn  

oobbjjeekkttiivviitteett  eefftteerrssttrräävvaass  ii  aallllaa  llääggeenn..  HHäärr  bbeesskkrriivveerr  KKvvaallee  ((11999977))  aatttt  llyyssssnnaa  iinnnneebbäärr  eenn  ööppppeennhheett  oocchh  

oobbjjeekkttiivviitteett  iinnfföörr  ttoollkknniinngg  iinnoomm  hheerrmmeenneeuuttiikkeenn,,  ddäärr  ddeett  eefftteerrffrrååggaass  aatttt  ffåå  ffrraamm  mmeenniinnggeenn  ii  uuttttaallaannddeennaa..  

TToollkknniinnggeenn  ssoomm  sskkeerr  hhåålllleerr  ssiigg  iinnoomm  ddee  uuttttaallaannddeenn  ssoomm  ffrraammkkoommmmeerr  uunnddeerr  iinntteerrvvjjuu  oocchh  ssttrräävvaarr  aatttt  nnåå  eenn  

fföörrddjjuuppaadd  fföörrssttååeellssee  aavv  ddee  uuttttrryycckk  oocchh  ddeenn  mmeenniinngg  ssoomm  fföörrmmeeddllaass..  DDeessssaa  uuttttrryycckk  oocchh  fföörrssttååeellsseenn  aavv  

ddeessssaa  kkoommmmeerr  sseeddaann  aatttt  kkooppppllaass  ttiillll  ddeett  tteeoorreettiisskkaa  rraammvveerrkkeett  fföörr  ssttuuddiieenn  ((KKvvaallee,,  11999977))..  SSttuuddiieenn  ssoomm  

ggeennoommfföörrss  bbeessttåårr  ttiillll  ssttoorr  ddeell  aavv  ssttaannddaarrddiisseerriinngg  mmeenn  äävveenn  aavv  ööppppeennhheett..  IInntteerrvvjjuuffrrååggoorrnnaa  äärr  ii  fföörrvväägg  

ffäärrddiiggssttäällllddaa  oocchh  oorrddnniinnggssfföölljjddeenn  lliikkaassåå,,  vviillkkeett  kkäännnneetteecckknnaass  fföörr  ssttaannddaarrddiisseerraaddee  iinntteerrvvjjuueerr..  

FFöölljjddffrrååggoorrnnaa  oocchh  ssvvaarreenn  kkaann  ddoocckk  lleeddaa  ttiillll  oolliikkhheetteerr  ii  iinntteerrvvjjuueerrnnaass  ggeennoommfföörraannddee  oocchh  mmeeddfföörr  eenn  

ööppppeennhheett  ii  ssvvaarrssuuttrryymmmmeett  fföörr  rreessppoonnddeenntteenn..  JJuu  mmeerr  ssttaannddaarrddiisseerraaddee  iinntteerrvvjjuueerrnnaa  äärr  iinnoomm  eenn  kkvvaalliittaattiivv  

ssttuuddiiee  ddeessttoo  mmeerr  ttiillllfföörrlliittlliiggtt  bblliirr  uunnddeerrllaaggeett  fföörr  eenn  eevveennttuueellll  ggeenneerraalliisseerriinngg  eelllleerr  jjäämmfföörreellssee  aavv  rreessuullttaatteett  

oocchh  ddäärriiggeennoomm  uunnddeerrlläättttaass  aannaallyyssaarrbbeetteett..  DDäärraavv  ffööllll  vvaalleett  kkrriinngg  aatttt  ttiilllläämmppaa  ssttaannddaarrddiisseerriinngg  ii  ssaammrråådd  

mmeedd  eenn  ööppppeennhheett  ii  iinntteerrvvjjuueerrnnaa..  GGeennoomm  iinntteerrvvjjuueerrnnaass  ggeennoommfföörraannddee  ii  ffoorrmm  aavv  ppaarriinntteerrvvjjuueerr,,  mmeedd  

ssaammmmaa  iinntteerrvvjjuuaarree  mmööjjlliiggggöörrss  eenn  ggoodd  ssttrruukkttuurr  aavv  iinntteerrvvjjuueerrnnaa..  FFöörruuttssäättttnniinnggaarrnnaa  fföörr  eenn  lliikkvväärrddiigg  aannaallyyss  

aavv  iinntteerrvvjjuueerrnnaa  äärr  ggooddaa,,  eefftteerrssoomm  iinntteerrvvjjuuaarreenn  ddeellttaarr  uunnddeerr  ssaammttlliiggaa  iinntteerrvvjjuueerr  oocchh  fföörrttyyddlliiggaarr  ffrrååggoorrnnaass  

iinnnneebböörrdd  oocchh  mmeenniinngg..  SSttaannddaarrddiisseerriinnggeenn  aavvggöörrss  aavv  ffrrååggoorrnnaass  ffoorrmmuulleerriinngg  oocchh  iinntteerrvvjjuuuunnddeerrllaaggeettss  

ssttrruukkttuurr  oocchh  ööppppeennhheetteenn  aavvggöörrss  aavv  fföölljjddffrrååggoorrnnaass  ffoorrmmuulleerriinngg  ((ssee  bbiillaaggaa  11))..    GGeennoomm  aatttt  hhaa  eenn  ööppppeennhheett  ii  

fföölljjddffrrååggoorrnnaa  öökkaarr  mmööjjlliigghheetteenn  aatttt  ffåå  ddjjuuppaarree  fföörrssttååeellssee  aavv  ggrruunnddeenn  oocchh  mmeenniinnggeenn  bbaakkoomm  eetttt  

uuttttaallaannddee..((BBeellll,,  22000066))  SSvvaarrssuuttrryymmmmeett  fföörr  ddee  iinntteerrvvjjuuaaddee  bbeeggrräännssaass  ii  ddee  ffaassttaa  ffrrååggeeffoorrmmuulleerriinnggaarrnnaa  mmeenn  

ttiillllttaarr  ii  ddee  ööppppnnaa  ffrrååggeeffoorrmmuulleerriinnggaarrnnaa  oocchh  ii  fföölljjddffrrååggoorrnnaass  ssttrruukkttuurr  oocchh  ööppppeennhheett  ((PPaatteell  &&  DDaavviiddssoonn,,  

22000033))..      

  

4.2 Urval 
 
SSttuuddiieennss  iinntteerrvvjjuu  uunnddeerrllaagg  bbyyggggeerr  ppåå  55  iinntteerrvvjjuueerr  mmeedd  vveerrkkssaammmmaa  iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa  lläärraarree  ii  ggrruunnddsskkoollaannss  

sseennaarree  åårr  ssoomm  ssvvaarraatt  ppåå  66  ffrrååggoorr  ssaammtt  eevveennttuueellllaa  fföölljjddffrrååggoorr  ((ssee  bbiillaaggaa  11))..  BBeeggrräännssnniinnggeenn  aavv  aannttaalleett  

iinntteerrvvjjuueerr  ggjjoorrddeess  mmeedd  hhäännssyynn  ttiillll  ddee  ttiiddssmmäässssiiggaa  rraammaarr  ssoomm  vvaarr  ggäällllaannddee  fföörr  ggeennoommfföörraannddeett  aavv  ddeenn  

aakkttuueellllaa  ssttuuddiieenn..  IInntteerrvvjjuueerrnnaa  hhaarr  ggeennoommfföörrttss  mmeedd  vveerrkkssaammmmaa  lläärraarree  iinnoomm  ggrruunnddsskkoollaannss  sseennaarree  åårr  fföörr  

äämmnneett  iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa..  SSkkoolloorrnnaa  ssoomm  äärr  rreepprreesseenntteerraaddee  ii  aarrbbeetteett  lliiggggeerr  ii  ssmmåå  ttiillll  mmeeddeellssttoorraa  ssttääddeerr  

llookkaalliisseerraaddee  ii  GGööttaallaanndd..  BBeeggrräännssnniinnggeenn  ii  uurrvvaalleett  aavv  vveerrkkssaammmmaa  lläärraarree  oocchh  rreepprreesseenntteerraaddee  sskkoolloorr  
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ggjjoorrddeess  fföörr  aatttt  ssee  hhuurr  eenn  ssppeecciiffiikk  yyrrkkeessggrruupppp  uuttttrryycckkeerr  ssiigg  aannggååeennddee  ffrriilluuffttsslliivv  iinnoomm  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  ((PPaatteell  

&&  DDaavviiddssoonn,,  22000033))..  SSttuuddiieenn  bbyyggggeerr  ppåå  iicckkee  ssaannnnoolliikkhheettssuurrvvaall  ii  ffoorrmm  aavv  bbeekkvväämmlliigghheettssuurrvvaall  aannggååeennddee  

rreeggiioonn  oocchh  ttiillllggäänngglliiggaa  lläärraarree  iinnoomm  aakkttuueellll  yyrrkkeesskkaatteeggoorrii  ((iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa  lläärraarree  fföörr  ggrruunnddsskkoollaannss  sseennaarree  

åårr))..  DDeett  iinnnneebbäärr  aatttt  ssttiicckkpprroovveett  ssoomm  uurrvvaalleett  uuttggöörr  bbeessttåårr  aavv  ddee  iinnddiivviiddeerr  ssoomm  ffaannnnss  ttiillllggäänngglliiggaa  fföörr  

ssttuuddiieenn..  UUrrvvaalleett  äärr  ddäärrmmeedd  iinnttee  rreepprreesseennttaattiivvtt  fföörr  hheellaa  SSvveerriiggee  uuttaann  äärr  bbeeggrräännssaatt  ttiillll  ssttuuddiieenn  iiffrrååggaa  oocchh  

uurrvvaalleett  mmeeddfföörr  ddäärrmmeedd  aatttt  rreessuullttaatteett  eejj  äärr  ggeenneerraalliisseerriinnggssbbaarrtt..  DDeennnnaa  ssttuuddiiee  kkaann  uuttggöörraa  ggrrooggrruunndd  fföörr  

ffoorrttssaatttt  ffoorrsskknniinngg  iinnoomm  oommrrååddeett  ffrriilluuffttsslliivv  ((BBrryymmaann,,  22000011))..  UUttiiffrråånn  ddeenn  ggrruupppp  ssoomm  ffaannnnss  ttiillllggäänngglliigg  oocchh  

ssoomm  aannmmäälltt  iinnttrreessssee  ((33  sskkoolloorr  oocchh  1100  lläärraarree))  hhaarr  55  rreessppoonnddeenntteerr  ((iiffrråånn  22  sskkoolloorr))  uuttsseettttss  ttiillll  ssttuuddiieenn  

ggeennoomm  sslluummppmmäässssiiggtt  uurrvvaall,,  ddäärr  lloottttddrraaggnniinngg  uuttggjjoorrtt  mmeettooddeenn  fföörr  ddeettttaa  uurrvvaall..  SSlluummppmmäässssiiggtt  bblliirr  ddeenn  ssiissttaa  

ddeelleenn  aavv  uurrvvaalleett  ggeennoomm  aatttt  aallllaa  bbeerröörrddaa  iinnddiivviiddeerr  hhaarr  lliikkaa  ssttoorr  ssaannnnoolliikkhheett  aatttt  bbllii  uuttvvaallddaa  fföörr  ssttuuddiieennss  

ggeennoommfföörraannddee..  ((BBeellll,,  22000066))  GGeennoomm  eetttt  sslluummppmmäässssiiggtt  uurrvvaall  uunnddeerrssöökkss  eenn  rreepprreesseennttaattiivv  ggrruupppp  aavv  

ppooppuullaattiioonneenn  iinnoomm  ddeett  aakkttuueellllaa  uurrvvaallssoommrrååddeett,,  eetttt  ssååkkaallllaatt  ssttiicckkpprroovv..  ((PPaatteell  &&  DDaavviiddssoonn,,  22000033))..    

  

4.3 Genomförande 
 
Studien är gjord i form av en kvalitativ studie med utgångspunkt i 5 olika intervjuer med lärare inom 
ämnet idrott och hälsa. Detta med hänsyn till att studien skall hålla ett lärarperspektiv. Studien 
genomfördes under vårterminen 2009 och behandlar ämnet friluftsliv i skolan för ämnet idrott och hälsa. 
Efter val av ämne för studien konstruerades syfte och frågeställningar som skall genomsyra hela 
examensarbetet.   
 

UUnnddeerr  ssttuuddiieennss  ggåånngg  hhaarr  ttvvåå  sskkoolloorr  ddeellttaaggiitt  ii  ssttuuddiieenn..  VViidd  fföörrssttaa  kkoonnttaakktteenn  iinnffoorrmmeerraaddeess  ssaammttlliiggaa  

bbeerröörrddaa  aannggååeennddee  ssttuuddiieennss  ssyyffttee,,  aannoonnyymmiitteetteenn,,  frivilligheten och att allt som bandas under intervjuerna 
kommer att behandlas konfidentiellt..  RReessppoonnddeenntteenn  ii  ffrrååggaa  kkuunnddee  hhäärr  ssttäällllaa  eevveennttuueellllaa  ffrrååggoorr  ssoomm  

uuppppkkoomm..  IInnfföörr  iinntteerrvvjjuueerrnnaa  ttiillllffrrååggaaddeess  ååtteerr  iiggeenn  vvaarrjjee  rreessppoonnddeenntt  oomm  ddeennnnee  hhaaddee  eevveennttuueellllaa  ffuunnddeerriinnggaarr  

eelllleerr  ffrrååggoorr,,  vviillkkeett  eejj  ffaannnnss  uunnddeerr  nnååggoonn  aavv  ddee  ggeennoommfföörrddaa  iinntteerrvvjjuueerrnnaa..  ÄÄnn  eenn  ggåånngg  ttiillllffrrååggaaddeess  oomm  ddeett  

vvaarr  ookkeejj  aatttt  ggeennoommfföörraa  iinntteerrvvjjuunn  oocchh  oomm  ddeett  vvaarr  ookkeejj  aatttt  ddeenn  bbaannddaaddeess..  RReessppoonnddeenntteenn  iinnffoorrmmeerraaddeess  

äävveenn  yytttteerrlliiggaarree  ((eenn  aannddrraa  ggåånngg))  oomm  aatttt  iinntteerrvvjjuunn  vvaarr  aannoonnyymm  oocchh  aatttt  ssvvaarreenn  bbeehhaannddllaass  kkoonnffiiddeennttiieelllltt,,  

ssaammtt  eenn  fföörrkkllaarriinngg  aavv  vvaadd  ddeett  iinnnneebbäärr..  IInntteerrvvjjuueerrnnaa  bbaannddaaddeess  ssaammtt  ggeennoommfföörrddeess  eennsskkiilltt  oocchh  oossttöörrtt  ii  ffoorrmm  

aavv  ppaarriinntteerrvvjjuueerr,,  vviillkkaa  ääggddee  rruumm  ppåå  ddeenn  aakkttuueellllaa  sskkoollaann  oocchh  eejj  uunnddeerr  lläärraarreennss  lleekkttiioonnssttiidd..  UUttöövveerr  ddeessssaa  

bbeessttäämmmmeellsseeffaakkttoorreerr  ggeennoommfföörrddeess  iinntteerrvvjjuueerrnnaa  uutteefftteerr  ddeenn  iinntteerrvvjjuuaaddeess  öönnsskkeemmååll  aannggååeennddee  llookkaall,,  

ddaattuumm  oocchh  kklloocckkssllaagg..  DDeettttaa  fföörr  aatttt  iinnggiivvaa  eenn  ttrryygggghheettsskkäännssllaa  oocchh  öökkaa  ddeellaakkttiigghheetteenn  iinnfföörr  iinntteerrvvjjuunnss  

ggeennoommfföörraannddee..  VVaalleett  aatttt  ggeennoommfföörraa  iinntteerrvvjjuueerrnnaa  eennsskkiilltt  mmeedd  eennddaasstt  rreessppoonnddeenntteenn  oocchh  iinntteerrvvjjuuaarreenn  
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nnäärrvvaarraannddee,,  vvaarr  aavv  sskkäälleett  aatttt  uunnddvviikkaa  eetttt  oocchh  ssaammmmaa  ssvvaarr  aavv  fflleerraa  rreessppoonnddeenntteerr  oocchh  mmiinnsskkaa  ppååvveerrkknniinngg  

aavv  rreessppoonnddeenntteennss  ssvvaarr..    

  

IInntteerrvvjjuu  11  ((LLäärraarree  11))  ggeennoommfföörrddeess  eenn  oonnssddaagg  fföörrmmiiddddaagg  ((1100..0000--1100..3300)),,  ii  eetttt  eennsskkiilltt  aarrbbeettssrruumm..  IInntteerrvvjjuunn  

vvaarraaddee  ii  3300  mmiinnuutteerr..  IInntteerrvvjjuunn  hhööllll  ffrrååggeeffoorrmmuulläärreettss  kkaarraakkttäärr  oocchh  oorrddnniinnggssfföölljjdd  iinnkklluussiivvee  fföölljjddffrrååggoorr  ((ssee  

bbiillaaggaa  11))..  UUnnddeerr  ffrrååggaa  44  aannggååeennddee  ffrriilluuffttsslliivv  ssoomm  mmååll  eelllleerr  mmeeddeell  ((ssee  bbiillaaggaa  11))  ffiicckk  iinntteerrvvjjuunn  eenn  ooaannaadd  

fföörrsskkjjuuttnniinngg  ddäärr  äämmnneessöövveerrggrriippaannddee  uunnddeerrvviissnniinngg  uuppppkkoomm  oocchh  uuttggjjoorrddee  ddeell  aavv  ssvvaarreett  ppåå  ffrrååggaann..    

  

IInntteerrvvjjuu  22  ((LLäärraarree  22))  ggeennoommfföörrddeess  eenn  ttoorrssddaagg  mmeellllaann  kklloocckkaann  1155..3300  ––  1166..1100..  IInntteerrvvjjuunn  vvaarraaddee  ii  4400  

mmiinnuutteerr  oocchh  ääggddee  rruumm  ii  eetttt  eennsskkiilltt  kkoonnttoorr..  IInntteerrvvjjuunn  hhööllll  ffrrååggeeffoorrmmuulläärreettss  kkaarraakkttäärr  oocchh  oorrddnniinnggssfföölljjdd  

iinnkklluussiivvee  fföölljjddffrrååggoorr  ((ssee  bbiillaaggaa  11))..    

  

IInntteerrvvjjuu  33  ((LLäärraarree  33))  ggeennoommfföörrddeess  uunnddeerr  eenn  ttoorrssddaagg,,  ii  eetttt  kkoonnffeerreennssrruumm  ii  aannsslluuttnniinngg  ttiillll  ppeerrssoonnaallrruummmmeett..  

IInntteerrvvjjuunn  ggeennoommfföörrddeess  eennsskkiilltt  oocchh  uuttaann  aavvbbrrootttt..  IInntteerrvvjjuunn  vvaarraaddee  ii  3355  mmiinnuutteerr  ppåå  eefftteerrmmiiddddaaggeenn  mmeellllaann  

kklloocckkaann  1155..4455  oocchh  1166..2200..  IInntteerrvvjjuunn  hhööllll  ffrrååggeeffoorrmmuulläärreettss  kkaarraakkttäärr  oocchh  oorrddnniinnggssfföölljjdd  iinnkklluussiivvee  fföölljjddffrrååggoorr  

((ssee  bbiillaaggaa  11))..  FFrrååggaa  44  bbeehhöövvddee  eetttt  fföörrttyyddlliiggaannddee  mmeedd  eexxeemmppeell  fföörr  aatttt  rreessppoonnddeenntteenn  sskkuullllee  fföörrssttåå  ffrrååggaannss  

iinnnneebböörrdd  oocchh  vvaadd  ssoomm  mmeennaaddeess  mmeedd  ffrriilluuffttsslliivv  ssoomm  mmeeddeell  eelllleerr  mmååll  fföörr  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  ((ssee  bbiillaaggaa  11))..    

  

IInntteerrvvjjuu  44  ((LLäärraarree  44))  ggeennoommfföörrddeess  eennsskkiilltt  ii  eenn  aavvsskkiilldd  ddeell  aavv  eetttt  aarrbbeettssllaaggssrruumm  uunnddeerr  eenn  oonnssddaaggss  

fföörrmmiiddddaagg..  IInntteerrvvjjuunn  vvaarraaddee  ii  3300  mmiinnuutteerr  mmeellllaann  kklloocckkaann  1111..3300  ––  1122..0000..  IInntteerrvvjjuunn  hhööllll  ffrrååggeeffoorrmmuulläärreettss  

kkaarraakkttäärr,,  iinnkklluussiivvee  fföölljjddffrrååggoorr  ((ssee  bbiillaaggaa  11))..  UUnnddeerr  ffrrååggaa  11  bblleevv  ssvvaarreett  ffrråånn  rreessppoonnddeenntteenn  oommffaattttaannddee  oocchh  

iinnkklluuddeerraaddee  äävveenn  ssvvaarreett  ppåå  ffrrååggaa  66  ((ssee  bbiillaaggaa  11))..  DDeett  vvaarr  vviikkttiiggaarree  aatttt  iinntteerrvvjjuunn  ffllöött  ppåå  bbrraa  oocchh  oobbeehhiinnddrraatt  

äänn  aatttt  ffrrååggaann  kkoomm  ii  rräätttt  oorrddnniinnggssfföölljjdd..    

  

IInntteerrvvjjuu  55  ((LLäärraarree  55))  ggeennoommfföörrddeess  eenn  ttoorrssddaaggss  fföörrmmiiddddaagg  oocchh  vvaarraaddee  ii  3300  mmiinnuutteerr,,  mmeellllaann  kklloocckkaann  

1100..0000––1100..3300..  IInntteerrvvjjuunn  ääggddee  rruumm  eennsskkiilltt  ii  eenn  lleekkttiioonnssssaall  ppåå  sskkoollaann..  IInntteerrvvjjuunn  ffiicckk  eenn  ttrröögg  ssttaarrtt,,  ddäärr  

rreessppoonnddeenntteenn  vviissaaddee  vviissss  oossääkkeerrhheett  iinnfföörr  iinntteerrvvjjuuoommrrååddeett  ttiillll  eenn  bböörrjjaann,,  mmeenn  eefftteerr  ffrrååggaa  11  kkoomm  

rreessppoonnddeenntteenn  iiggåånngg  oocchh  iinntteerrvvjjuunn  ffllöött  ppåå  bbrraa..  MMoott  sslluutteett  aavv  iinntteerrvvjjuunn  vveerrkkaaddee  ddoocckk  rreessppoonnddeenntteenn  nnååggoott  

ssttrreessssaadd..  ÄÄvveenn  uunnddeerr  ddeennnnaa  iinntteerrvvjjuu  bblleevv  ffrrååggaa  11  oommffaattttaannddee  oocchh  iinnkklluuddeerraaddee  ssvvaarreett  ppåå  ffrrååggaa  66  ((ssee  

bbiillaaggaa  11))..  IInntteerrvvjjuunn  hhööllll  ii  öövvrriiggtt  ffrrååggeeffoorrmmuulläärreettss  kkaarraakkttäärr,,  iinnkklluussiivvee  fföölljjddffrrååggoorr..    

  

EEfftteerr  aatttt  vvaarrjjee  iinntteerrvvjjuu  ggeennoommfföörrttss  oocchh  bbaannddaattss  transkriberades den under samma dag, detta för att öka 
reliabiliteten och validiteten av intervjuerna. Transkriberingen medför en reflektion över lärarnas mening 
och attityd i de uttalanden som gjorts samt så förtydligas lärarens övergripande åsikter på ett tydligt sätt 
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genom den bearbetning som transkriberingen innebär. Det nära sammanfallandet av bandning och 
transkribering genomfördes med avsikten att minimera bortfall av mimik, gester, betoningar, 
kroppsspråk och underliggande mening eller inställning som framställts under aktuell intervju (Patel & 
Davidson, 2003). Därefter påbörjades bearbetning och analysering av intervjumaterialet inför 
färdigställande av studiens resultat. 

  

4.4 Bearbetning och analys 
 
IInnlleeddnniinnggssvviiss  ii  rreessuullttaatteett  pprreesseenntteerraass  kkoorrttffaattttaatt  uuppppllääggggeett  aavv  ddeenn  bbeeaarrbbeettnniinngg  ssoomm  ääggtt  rruumm  oocchh  lleetttt  ffrraamm  

ttiillll  rreessuullttaatteett  ssoomm  pprreesseenntteerraass..  IInntteerrvvjjuueerrnnaa  ssoomm  ggeennoommfföörrttss  oocchh  uuttggöörr  uunnddeerrllaagg  fföörr  bbeeaarrbbeettnniinngg  hhaarr  

bbeeggrräännssaattss  uutteefftteerr  ssttuuddiieennss  ssyyffttee  ((ssee  ssyyffttee  oocchh  ffrrååggeessttäällllnniinnggaarr))..  BBeeaarrbbeettnniinnggeenn  aavv  iinntteerrvvjjuueerrnnaa  hhaarr  sskkeetttt  

ppåå  eetttt  ssåå  ssaannnniinnggsseennlliiggtt  oocchh  kkoorrrreekktt  vviiss  ssoomm  mmööjjlliiggtt..  De bandade intervjuerna har under samma dag 
som de genomförts transkriberats för att sedan struktureras och bearbetas i mån av att finna skillnader 
och likheter i svaren. RReessuullttaatteett  pprreesseenntteerraass  ii  eenn  ffllyyttaannddee  tteexxtt  mmeedd  tteemmaattiisseerriinngg  ssoomm  vviissaarr  vvaarriiaanntteerr  ppåå  

ssvvaarr  oocchh  sslluuttssaattsseerr  ssoomm  kkoommmmiitt  ttiillll  yyttaann  ggeennoomm  iinntteerrvvjjuueerrnnaa..  Meningen med framställningen av 
resultatet är att skapa en tydlig helhetsbild över lärarnas åsikter och uppfattningar kopplat till syftet och 
frågeställningarna för studien. Intervjuerna som genomförts är anonyma och namn kommer därav ej att 
anges. Lärarna kommer att namnges i form av en siffra vardera, exempelvis lärare 1, lärare 2 och så 
vidare. Resultatet är uppbyggt utefter olika underrubriker som grundar sig på relevanta områden för 
studiens syfte och frågeställningar samt intervjufrågornas utformad (se bilaga 1). DDäärreefftteerr  ttaarr  

ddiisskkuussssiioonneenn  vviidd  ssoomm  kopplar samman resultat och analys med personliga reflektioner och 
uppfattningar. Relevanta och intressanta områden för studien lyfts här fram i samråd med de tankar och 
idéer som uppkommit under resans gång. 

  

4.5 Validitet och Reliabilitet 
 
Validiteten (giltigheten) för studien innebär hur väl genomförande och intervjufrågeställningar svarar upp 
mot studiens syfte och frågeställningar (Bell, 2006). Examensarbetet avser att hålla studiens syfte och 
frågeställningar vid liv i form av en röd tråd som skall genomsyra hela examensarbetets framställning. 
Inom den kvalitativa forskningstraditionen innebär validitet att tolka, förstå och upptäcka företeelser 
samt beskriva uppfattningar. Validiteten och reliabiliteten anses höra ihop gällande kvalitativa studier 
och ofta används endast begreppet validitet och då i en vidare bemärkelse som även innefattar 
tillförlitligheten (Patel & Davidson, 2003). Studiens reliabilitet (tillförlitlighet) innebär att kritiskt granska 
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de faktorer som kan ha påverkat studiens utfall och resultat. Vid intervjuer där man som i detta fall 
efterfrågar åsikter och uppfattningar hos respondenten anträffas ett flertal faktorer som påverkar 
resultatet. Respondenten själv utgör en faktor till påverkan genom sina erfarenheter och värderingar 
samt tolkningar av intervjufrågor och syfte. Respondenten som en faktor till påverkan inträffade under 
intervjun med lärare 5 där han uppfattats som något stressad vilket kan ha medfört en skevhet i hans 
svar på intervjufrågorna. Under de övriga intervjuerna (lärare 1, 2, 3 och 4) har klimatet uppfattats som 
gynnsamt och avslappnat, vilket talar för en äkthet i intervjuernas resultat. Intervjuaren är en ytterligare 
faktor för tillförlitligheten hos studien, som även om det är omedvetet kan påverka respondenten och 
dennes svar under intervjun. Intervjuarens tillvägagångssätt och bakomliggande motiv kommer att 
påverka studiens utfall i mer eller minde utsträckning. Bell (2006) presenterar ett exempel där en 
engagerad kvinna uppfattar tecken på skevhet genom sitt kritiska förhållningssätt. Resonemanget som 
Bell (2006) belyser representerar studiens avsikt som är att hålla ett kritiskt förhållningssätt till de olika 
data som behandlas i studien. Det synliggör i sin tur eventuell skevhet av resultatet. Inför och efter varje 
intervju har det reflekterats över hur eventuella förtydliganden eller exempel presenterats, detta för att 
synliggöra eventuella olikheter mellan genomförandet av intervjuerna och därmed öppna upp 
möjligheten att undvika eventuell skevhet. Vid fler än en intervjuare påverkas reliabiliteten i större 
utsträckning vilket kan leda till skillnader i resultatet. I den aktuella studien genomförs intervjuerna med 
en och samma intervjuare som ökar studiens tillförlitlighet (Bell, 2006). Intervjuerna genomförs inom 
ramen av hög grad standardisering. JJuu  mmeerr  ssttaannddaarrddiisseerraaddee  iinntteerrvvjjuueerrnnaa  äärr  iinnoomm  eenn  kkvvaalliittaattiivv  ssttuuddiiee  

ddeessttoo  mmeerr  ttiillllfföörrlliittlliiggtt  bblliirr  uunnddeerrllaaggeett  fföörr  eenn  eevveennttuueellll  ggeenneerraalliisseerriinngg  eelllleerr  jjäämmfföörreellssee  aavv  rreessuullttaatteett..  

IInntteerrvvjjuueerrnnaa  ssoomm  ggeennoommfföörrttss  hhaarr  fföölljjtt  ffaassttssttäällllddaa  iinntteerrvvjjuuffrrååggoorr  oocchh  öövveerr  llaagg  ffaassttssttäälllldd  oorrddnniinnggssfföölljjdd  ppåå  

ddeessssaa  ffrrååggoorr..  EEtttt  fföörruuttbbeessttäämmtt  iinntteerrvvjjuuuunnddeerrllaagg  mmeedd  iinntteerrvvjjuuffrrååggoorr  oocchh  ffoorrmmuulleerriinnggaarr  mmeeddfföörr  öökkaadd  

fföörrmmååggaa  ttiillll  ääkktthheett  aavv  ssttuuddiieennss  rreessuullttaatt..  OOrrddnniinnggssfföölljjddeenn  hhaarr  uunnddeerr  33  aavv  55  iinntteerrvvjjuueerr  öövveerrrreennssssttäämmtt  mmeedd  

ddeenn  mmaallll  ssoomm  kkoonnssttrruueerraattss  ((ssee  bbiillaaggaa  11))..  22  aavv  ddee  55  ggeennoommfföörrddaa  iinntteerrvvjjuueerrnnaa  hhaarr  ddoocckk  fföörräännddrraattss  

aannggååeennddee  ffrrååggoorrnnaass  oorrddnniinnggssfföölljjdd  ((ffrrååggaa  11  hhaarr  iinnnneeffaattttaatt  ssvvaarr  ppåå  ffrrååggaa  66))..  DDeettttaa  hhaarr  iinnnneebbuurriitt  eenn  sskkiillllnnaadd  

ii  ggeennoommfföörraannddeett  aavv  iinntteerrvvjjuueerrnnaa  ssoomm  kkaann  hhaa  bbiiddrraaggiitt  ttiillll  oolliikkhheett  ii  ssttuuddiieennss  rreessuullttaatt..  AAtttt  eejj  kkoorrrriiggeerraa  

rreessppoonnddeenntteenn  uunnddeerr  iinntteerrvvjjuunn  vvaarr  aavvssiikkttlliiggtt  ddåå  eenn  eevveennttuueellll  kkoorrrriiggeerriinngg  kkuunnnnaatt  mmeeddfföörraa  oobbeehhaagg  eelllleerr  

oottrryygggghheett  hhooss  rreessppoonnddeenntteenn  ssoomm  ii  ssååddaannaa  ffaallll  kkuunnnnaatt  uuttggöörraa  äännnnuu  eenn  ffaakkttoorr  ttiillll  sskkeevvhheett  aavv  rreessuullttaatteett..  

GGeennoomm  aatttt  bbeevvaarraa  ttrryygggghheetteenn  oocchh  ffllyytteett  uunnddeerr  iinntteerrvvjjuunn  öökkaaddee  mmööjjlliigghheetteenn  ttiillll  ääkktthheett  aavv  rreessuullttaatteett  ((PPaatteell  

&&  DDaavviiddssoonn,,  22000033))..  Tillfälle, tidsomfattning och plats är även av stor betydelse för vilket utfall 
intervjuerna får. Intervjuerna som genomförts har innefattat en öppenhet angående tillfälle och plats 
vilket kan ha påverkat intervjuernas utfall. Platserna, dagarna och tiderna för intervju har skiftat vilket 
kan innebära en olikhet i respondenternas svar på intervjufrågorna. Tryggheten som följer delaktigheten 
med att respondenten i fråga själv fått avgöra tid och rum för intervjun kan ha medfört ett bättre klimat 



                

och en större öppenhet och därmed äkthet i intervjuernas resultat (Bell, 2006). De intervjuer som 
genomförts och bandats kommer därefter att transkriberas. Denna process innefattar en medveten eller 
omedveten effekt på resultatunderlaget. Skrift- och talspråk är ej det samma och vid en transkription 
försvinner ofta mimik, gester och betoningar som leder till påverkan av analysen av intervjuerna (Patel & 
Davidson, 2003). 
 

4.6 Etik 
 
Intervjuerna som genomförts är anonyma. Lärarnas namn, skola och ort har och kommer ej att anges i 
arbetet. Lärarnas kön kommer dock att presenteras för att kunna följa resultatet av intervjuerna som 
redogöres under rubriken resultat och analys. Lärarnas kön utgör ej avsikt att uppmärksamma 
eventuella samband eller skillnader då detta ej överrensstämmer med syftet för studien. De intervjuade 
informerades muntligt inför intervjuerna om anonymiteten, frivilligheten och att allt som bandas under 
intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Anonymitet utgör funktionen att ingiva trygghet hos 
den intervjuade och för att skydda dennes integritet. Intervjuunderlaget som bandas kommer endast att 
användas i syftet av studiens genomförande och kommer ej att användas i andra syften. Detta är en 
garanti som givits den intervjuade för att skydda denne från utlämnande. En regel inom forskningsetik är 
att den intervjuade skall visa sitt samtycke innan intervjun genomförs och att denne i vilket stadie som 
helst kan välja att avbryta sin medverkan (Wallén, 1996). 

  

KKvvaalliittaattiivvaa  ssttuuddiieerr  mmeeddfföörr  eenn  vviissss  ssvvåårriigghheett  aatttt  hhåållllaa  eenn  oobbjjeekkttiivv  iinnssttäällllnniinngg  oocchh  uutteesslluuttaa  iinntteerrvvjjuuaarreennss  

ppeerrssoonnlliiggaa  vväärrddeerriinnggaarr  iiffrråånn  ssttuuddiieennss  sslluuttpprroodduukktt..  SSttuuddiieenn  aavvsseerr  aatttt  fföörrmmeeddllaa  eenn  oobbjjeekkttiivv  bbiilldd  aavv  oommrrååddeett  

ddäärr  mmaatteerriiaalleett  aannvväännddss  eettiisskktt  rriikkttiiggtt  ((Wallén,,  11999966))..  

  

4.7 Metodkritik 
 
Valet av intervjumetod fungerade bra. Intervjuerna flöt på bra och mycket stoff framkom som sedan 
bearbetats inför resultatet. De färdigformulerade frågorna ledde till att intervjuerna blev motsvarande 
med varandra och att man tydligt kunde se skillnader och likheter bland de olika intervjuerna och dess 
svar. Att följdfrågorna stod mer öppna för flexibilitet under intervjuns gång innebar att intervjuförloppet 
flöt på bra och att det kändes som ett naturligt samtal mer än en stel intervju med en fråga följt av ett 
svar. Att begränsa intervjuerna till endast ett frågeformulär utan (öppna) följdfrågor tror jag skulle 
medföra att intervjuerna kunde bli fel tolkade då det ej ges utrymme för förtydliganden eller vidare 
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förklaringar. En helt styrd intervju kan även begränsa intervjuarens svar då det endast är ett smalt 
område man söker svaret inom samt så kan känslan av ett samtal tendera att försvinna helt eller delvis, 
vilket kan leda till ett begränsat intervjustoff för studien. En öppen intervju utan ett fast och 
färdigformulerat intervjuunderlag kan medföra en insamling av mycket stoff till studien men stoffets 
relevans för studiens syfte och frågeställningar kan än dock vara begränsat. Öppna intervjuer tenderar 
att bli varandra olika vilket försvårar att se samband, likheter eller skillnader bland svaren. Jag är nöjd 
med mitt val av intervjumetod men skulle gärna ha velat genomföra flera intervjuer eller stärkt upp 
intervjuunderlaget med någon form av enkätstudie.  
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5 Resultatbeskrivning och Analys 
 
Resultatet som presenteras nedan har genomgått en sanningsenlig bearbetning, där de 5 Intervjuerna 
sammanställts och analyserats. Intervjuerna presenteras i flytande text. Texten presenteras utifrån olika 
avsnitt anpassade efter studiens syfte och frågeställningar samt datainsamlingsmaterialet och 
intervjufrågorna (se bilaga 1). Intervjuerna kommer ej att redogöras i sin helhet utan endast delar med 
relevans för examensarbetets syfte kommer att citeras eller presenteras i studien. HHäärr  pprreesseenntteerraass  ddee  

ffyynndd  ssoomm  ggjjoorrttss  aannggååeennddee  lläärraarrnnaass  ååssiikktteerr  oocchh  uuttttaallaannddeenn  kkooppppllaatt  ttiillll  ssyyfftteett  oocchh  ffrrååggeessttäällllnniinnggaarrnnaa  fföörr  

eexxaammeennssaarrbbeetteett..  Meningen med framställningen av resultatet är att skapa en tydlig helhetsbild över 
lärarnas åsikter och uppfattningar kopplat till syftet och frågeställningarna för studien. Intervjuerna som 
genomförts är anonyma och namn kommer därav ej att anges. För att kunna följa och förstå samanhang 
i resultatet kommer varje intervju och därmed respondent att tillges ett nummer. Lärare 1, 2 och 3 tillhör 
en 6-9 skola i Mellansverige med ett elevantal på omkring 600 elever. Lärare 4 och 5 tillhör en 7-9 skola 
i Mellansverige med omkring 300 elever. NNeeddaann  fföölljjeerr  rreessuullttaatteett  aavv  iinntteerrvvjjuueerrnnaa..  RReessuullttaatteett  hhaarr  vväävvttss  

ssaammmmaann  mmeedd  aannaallyysseenn..  LLiitttteerraattuurreenn  kkoommmmeerr  hhäärr  aatttt  vvaarrvvaass  mmeedd  rreessuullttaatteett  ffrråånn  iinntteerrvvjjuueerrnnaa  ssoomm  

ggeennoommfföörrttss..  AAtttt  pprreesseenntteerraa  rreessuullttaatt  oocchh  aannaallyyss  ggeemmeennssaammtt  äärr  uuttfföörrtt  mmeedd  aavvssiikktteenn  aatttt  ttyyddlliiggggöörraa  

rreessuullttaatteett  ii  ssiinn  hheellhheett  oocchh  aatttt  ddiirreekktt  ffåå  eenn  kkoopppplliinngg  ttiillll  ddeenn  tteeoorreettiisskkaa  ffoorrsskknniinnggeenn  iinnoomm  oommrrååddeett..  RReessuullttaatt  

oocchh  aannaallyyss  fföölljjss  ddäärreefftteerr  aavv  eenn  ddiisskkuussssiioonn  kkrriinngg  ssttuuddiieenn..    

 

5.1 Lärarnas uppfattning och attityd till friluftslivsundervisning 
 

5.1.1 Uppfattning av området friluftsliv 

Genom intervjuerna framkom att friluftsliv anses vara en del av ämnet idrott och hälsa som ska vara 
med, enligt samtliga intervjuade lärare.  
 

”Att vi ska ju ha friluftsliv det är klart och tydligt, inga frågetecken, men jag tror vi behandlar 

det lite styvmoderligt.” (Lärare 3)  

 

Detta citat sammanfattar det övergripande intrycket av intervjuerna som genomförts. Alla lärare som 
intervjuats anser att friluftsliv är en självklar del av undervisningen oavsett hur deras egen undervisning 
är utformad eller vilka andra attityder de har till området. Deras syn på friluftsliv påverkas av egna 
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intressen, prioritering av aktivitet och innehåll samt av mängden friluftslivsaktiviteter i förhållande till 
övriga områden för undervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Enligt Larsson och Meckbach (2007) 
innefattar friluftsliv såväl teoretisk undervisning som praktisk undervisning och är därmed en 
konstellation av ett flertal olika former av undervisning. Vid intervjuerna har denna aspekt på friluftsliv ej 
uppmärksammats av lärarna. De intervjuade lärarna framhåller främst en syn och uppfattning av 
friluftsliv som någonting praktiskt och att det är någonting egenartat för ämnet idrott och hälsa. Lärarna 
presenterar vilka praktiska moment som de anser skall ingå men den teoretiska undervisningen 
uppmärksammas föga. Nedan följer en skildring av de olika lärarnas personliga syn på ämnet friluftsliv. 
 
Lärare 1 uttrycker att friluftsliv är någonting bra men att det samtidigt är svårt att få till på ett bra sätt i 
undervisningssammanhang. Han (lärare 1) beskriver sin syn på friluftsliv med att det handlar om att 
vistas i naturen, utrustningskunskap, överlevnadskunskaper samt att det är någonting som tar stor tid, 
kräver mycket planering och goda ekonomiska förutsättningar. Här är hindret större än intresset.  
 
En lärare (2) uttrycker att friluftslivet är en pusselbit bland andra och att det ej är värt vare sig mer eller 
mindre vikt än övriga områden, eller pusselbitar inom ämnet. Samma lärare (Lärare 2) säger även att 
friluftsliv handlar om svensk tradition och att våra årstider är något som är viktigt att framhäva i 
undervisningen. Synen på friluftslivet som en svensk tradition behandlas i litteraturen och där 
framkommer att utvecklingen av friluftslivet i Sverige har pågått i långt över 100 år och att det redan i 
början av 1900-talet fanns en syn på friluftslivets betydelse för fostrandet av samhällets unga. Under 
friluftslivets utveckling och historia så har mötet med naturen ansetts som ett givet mål i sig och att det 
är starkt sammanlänkat med den nationella identiteten (Sandell & Sörlin, 2008). 
 

LLäärraarree  33  uuppppffaattttaarr  ffrriilluuffttsslliivv  ssoomm  eetttt  eeggeennvväärrddee  ii  ssiigg,,  eenn  kkuunnsskkaapp  oocchh  eetttt  vviikkttiiggtt  oommrrååddee  iinnoomm  äämmnneett  iiddrrootttt  

oocchh  hhäällssaa..  Han beskriver ena stunden av intervjun att orientering ej är friluftsliv för att sedan ångra sig 
och räkna in det inom området för friluftsliv. Lärare 3 säger även att han helst inte vill se ett 
tävlingsmoment inom friluftsliv utan att det är en sak för sig. Detta överrensstämmer med studiens 
definition utifrån frilufts rådet där friluftsliv är: vviisstteellssee  oocchh  ffyyssiisskk  aakkttiivviitteett  uuttoommhhuuss  fföörr  aatttt  uuppppnnåå  

mmiilljjööoommbbyyttee  oocchh  nnaattuurruupppplleevveellssee  uuttaann  kkrraavv  ppåå  pprreessttaattiioonn  ((ssee  iinnlleeddnniinngg))..  MMoott  sslluutteett  aavv  iinntteerrvvjjuunn  ppååppeekkaarr  

lläärraarree  33  aatttt  ddee  bbeeddrriivveerr  mmeerr  ffrriilluuffttsslliivvssuunnddeerrvviissnniinngg  äänn  vvaadd  hhaann  fföörrsstt  hhaaddee  iinnssiikktt  oomm..  SSaannddeellll  ((22000044))  

bbeellyysseerr  hhuurr  ffrriilluuffttsslliivvssssyynneenn  ii  ssaammhhäälllleett  fföörräännddrraattss  ffrråånn  aatttt  hhaarr  vvaarriitt  nnååggoott  bbeessttäämmtt  mmeedd  kkllaarraa  

uuppppffaattttnniinnggaarr  kkrriinngg  vvaadd  ssoomm  vvaarr  rräätttt  aakkttiivviitteett  oocchh  rräätttt  oommrrååddee  fföörr  aatttt  bbeeddrriivvaa  ffrriilluuffttsslliivv..  DDeettttaa  ttiillll  aatttt  sseennaarree  

uuppppffaattttaass  mmeedd  eenn  ööddmmjjuukkaarree  aattttiittyydd  ddäärr  ffrriilluuffttsslliivveettss  aakkttiivviitteetteerr  oocchh  uupppplleevveellsseerr  sseess  ssoomm  rreellaattiivvaa  oocchh  

bbeerrooeennddee  ppåå  kkuullttuurr  oocchh  ddeenn  eennsskkiillddaa  iinnddiivviiddeennss  ttiiddiiggaarree  eerrffaarreennhheetteerr..   
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LLäärraarree  44  iinnlleeddeerr  iinntteerrvvjjuunn  mmeedd  aatttt  ppååppeekkaa  aatttt  sskkoollaann  oocchh  oorrtteenn  ssoomm  hhoonn  bbeeffiinnnneerr  ssiigg  ppåå  hhaarr  nnaattuurreenn  rruunntt  

oommkkrriinngg  oocchh  aatttt  ffrriilluuffttsslliivv  ddäärraavv  bblliirr  eenn  nnaattuurrlliigg  ddeell  aavv  eelleevveerrnnaass  lliivv,,  ttiillllvvaarroo  oocchh  ddäärrmmeedd  äävveenn  ddeell  iinnoomm  

iiddrrootttt  oocchh  hhäällssaa  äämmnneett..  HHoonn  ((lläärraarree  44))  aannsseerr  aatttt  ddeett  äärr  vviikkttiiggtt  aatttt  eelleevveerrnnaa  ffåårr  vvaarraa  uuttee  uunnddeerr  ssåå  ssttoorraa  

ddeellaarr  aavv  åårreett  ssoomm  mmööjjlliiggtt  oocchh  uuttttrryycckkeerr  ssiigg  hhaa  eetttt  bbrriinnnnaannddee  iinnttrreessssee  fföörr  ffrriilluuffttsslliivv..  HHeennnneess  ssyynn  ppåå  

ffrriilluuffttsslliivv  iinnnneeffaattttaarr  aatttt  aallll  aakkttiivviitteett  uuttoommhhuuss  äärr  nnååggoonn  ffoorrmm  aavv  ffrriilluuffttsslliivv,,  ssaammttiiddiiggtt  ssoomm  hhoonn  sseerr  aannddrraa  

vväärrddeenn  mmeedd  aakkttiivviitteetteerrnnaa..  LLäärraarree  44  ttrryycckkeerr  ppåå  aatttt  ffrriilluuffttsslliivveett  äännddåå  äärr  hhuuvvuuddmmåålleett  oocchh  eenn  vviikkttiigg  ddeell  uunnddeerr  

aallllaa  uutteeaakkttiivviitteetteerr..  Här återspeglar lärarens personliga intresse den undervisning som hon (lärare 4) 
bedriver. 
 
Lärare 5 anser sig vara en riktig friluftsmänniska och tycker mycket om friluftsliv. Synen på friluftslivet 
utgår ifrån vikten av att vara ute i naturen.  Friluftslivet bygger på att lära eleverna kunskaper och 
färdigheter för att klara av att vistas i naturmiljöer samt att de skall få upplevelsen och få känna trygghet 
i relation till naturen. Vikten av friluftsliv beskriver lärare 5 grundar sig på de positiva effekter som man 
uppnår genom att vistas ute i naturen. Han vill även förmedla intresset vidare till eleverna och hoppas 
att de ska se tillbaka på friluftslivsundervisningen med positiva minnesbilder. De som är minst benägna 
att vistas i skog och mark i Sverige är invandrare, ungdomar och socialbidragstagare. Intresset är något 
som går i arv och det är viktigt att bevara närheten till naturen i människors liv och tillvaro. Ett exempel 
på hur detta kan främjas är bland annat odlingslotter som möjliggör för människor med olika 
kulturellbakgrund att bevara närheten till naturen och anpassa sitt liv till den svenska kulturen (Wiking, 
1999). Även för lärare 5 återspeglar det personliga intresset den undervisning som bedrivs. 
 

5.1.2 Elevernas utgångspunkt till friluftsliv utifrån lärarnas synvinkel 

Nedan följer en skildring av lärarnas sammanlagda uttalanden och beskrivningar:   
 
Alla belyser olika synvinklar på elevernas attityder kring friluftsliv i ämnet idrott och hälsa. 4 av de 5 
intervjuade lärarna framhåller att elevernas förkunskaper och erfarenheter har försämrats över tid och 
att det i sin tur bidrar till förändrade förutsättningar för undervisningen. Det kan här konstateras att 
lärarna överlag uppfattar en förändring av förutsättningarna för att bedriva friluftslivsundervisning. Dessa 
begränsade kunskaper och erfarenheter hos eleverna medför en annan attityd till området friluftsliv för 
ämnet idrott och hälsa. ”För vissa är friluftsliv ett livsnödvändigt andrum och upplevelse av harmoni och 

meningsfullhet, och för andra förknippas det med något kallt, myggigt och blött, där man äter konstig 

mat och sover obekvämt.” (Sandell, Brugge & Glantz, 2007, sid: 196) Lärare 5 uttrycker elevernas 



                

erfarenheter med att påpeka att många av dagens ungdomar i princip aldrig har lämnat asfaltskanten.  
De får då lägga undervisningen på en annan nivå och behöver bygga upp en grund för att kunna bygga 
vidare på under åren i grundskolans senare del som därefter kan fördjupas under vidare studier och i 
deras fortsatta liv efter studierna.  
 

”Eleverna idag har inga erfarenheter med sig till skolan gällande friluftsliv, de har ingen 

uppfattning om utrustning och kläder för att kunna vistas i naturen över huvudtaget.” (Lärare 

2)  

 

Idag växer allt fler upp i stadsmiljöer med en ökad distans till naturen som följd. Naturen blir då mindre 
naturlig för människor och deras vardag (Johansson, 2006). Denna distans till naturen växer men det 
var inte länge sedan som normen i Sverige var att leva i ett med naturen och ser man tillbaka i tiden så 
är kopplingen till våra rötter och till vår natur självklar, det är en fråga om historia och kulturarv (Sandell, 
Brugge & Glantz, 2007). 
 
Lärare 4 anser att vädret är av påtagande betydelse för hur eleverna upplever friluftslivsundervisningen 
och därmed all utevistelse inom ämnet. Hon anser att eleverna ofta är dåligt utrustade och att de därav 
ej får den positiva upplevelsen som de annars skulle få under de tillfällen då vädret ej är fördelaktigt.  
 

”Dom tycker det är jobbigt och tråkigt och helt enkelt inte lika roligt som när solen skiner och 

de kan ha shorts och linne på sig. Det är inte lätt att få det positivt när det regnar.” (Lärare 

4)  

 
Lärare 1 instämmer i denna problematik och berättar att det varje termin kommer elever vid uteperioden 
som endast är iförda t-shirt och linne vid kallt väder. Lärare 2 beskriver även dilemmat angående 
väderförhållanden genom att det vid en dag i skogen kan komma elever iförda höga klackar och utan 
jacka då det regnar. Hon (lärare 2) menar att det ej finns någon förståelse för hur man skall rusta sig 
efter naturen. Lärare 1 belyser även att det finns de elever som är aktiva på fritiden inom exempelvis 
scouterna som därav har en ökad förståelse och förkunskap av vad som krävs utrustningsmässigt för en 
utevistelse. Just scoutförbundet är en organisation som förespråkat fostran och kunskapsförmedling till 
unga genom naturen och organisationen har haft en stor betydelse för utvecklingen av Sveriges 
idrottsrörelse (Sandell och Sörlin, 2008). Lärare 3 beskriver på samma sätt att det hos en del elever 
finns positiva attityder och en önskan att både finna kunskapen och upplevelsen som är förenat med 
friluftslivet i undervisningen. 
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Angående elevernas övergripande attityder till området friluftsliv ser man en tydlig skillnad mellan de två 
representerade skolorna i studien. Den ena skolan där lärare 1, 2 och 3 är verksamma anser att 
elevernas attityder ej är av positiv och gynnande karaktär medan den andra skolan representerad av 
lärare 4 och 5 uppfattar elevernas attityder till friluftsliv som positiva. Lärarna uppfattar elevernas 
kunskaper som försämrade men är oense kring vilka attityder eleverna har.  
 
Lärare 2 beskriver dilemmat genom att säga:  

”Det känns som att de va mer naturligt förr med friluftsliv på något vis. Det är väl inte 

ungdomarnas största sysselsättning att vara ute i skogen direkt.. Det finns ju andra saker 

som lockar mer om man säger så.” (Lärare 2)  

 
Lärare 4 uttrycker istället att eleverna uppfattar det som sporrande och roligt att komma ut och göra lite 
nya saker som upplevs lite speciellt och spännande, exemplet hon ger är militärens hinderbana som 
används som en äventyrsbana.  
 

”Dom känner att dom får ut något av det, att det är roligt.” (Lärare 4) 

 
Sandell, Brugge och Glantz (2007) betonar vikten av att komma ihåg just att friluftslivet kan innebära 
likaväl lugn och harmoni som spänning och äventyr. 
 

5.1.3 Friluftsliv som mål eller medel för undervisningen. 

Nedan beskrivs inledande lärarsvaren ett i sänder för att därefter förtydligas genom en sammanställning 
av vad svaren synliggör.  
 
Lärare 1 beskriver sin syn på friluftslivet som en blandning av mål och medel, där friluftslivet som ett 
medel tenderar att dominera. Han tar även upp ämnesintegrering med biologin (som han också 
undervisar i) och där fungerar friluftslivet också som en blandning av mål och medel och han menar att 
man får med friluftslivet som ett mål på köpet när det tillämpas som ett medel.  
 
Lärare 2 uppfattar friluftsliv som ett kunskapsområde och ser friluftsliv som ett mål i sig för 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Hon påpekar samtidigt att hon (lärare 2) och skolan hon är 
verksam vid främst använder friluftsliv som ett medel och ej som ett mål i sig.  Här beskriver hon en 
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tvetydighet kring sin uppfattning och den verklighet hon befinner sig i. Helst skulle hon se att ämnet 
bytte namn till att enbart heta hälsa. Hon uttrycker att hälsa ändå är vad hela ämnet går ut på, vare sig 
man ser till det teoretiska, fysiska, psykiska eller det sociala. Definitionen av friluftsliv blir här en 
blandning av att vara ett kunskapsområde, en självklar del av ämnet och både ett mål och ett medel 
samt med fokus på hälsa. Enligt frilufts rådet är friluftsliv gynnsamt för ökat välbefinnande och 
ordinationer av fysisk aktivitet förekommer i både behandlande och förebyggande syften 
(www.naturvardsverket.se, datum: 2009-03-13). 
 
Lärare 3 uttrycker sin syn på friluftsliv som ett egenvärde och en kunskap i sig och tycker att 
användningen av friluftsliv som medel ej är tillräckligt för att uppnå syftet med friluftsliv för 
undervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Han (lärare 3) tror att det ofta används som ett medel för 
undervisningen i stor utsträckning. Lärare 3 betonar att det bör vara ett mål i sig att komma ut. Enligt 
Larsson & Meckbach (2007) innebär friluftsliv en kombination av teoretisk och praktisk undervisning. De 
poängterar att orientering och simning ej kan ersätta naturupplevelserna som friluftslivet i sig kan 
innebära för undervisningen.  
 
Lärare 4 har en intressant uppfattning kring friluftslivets funktion som ett mål eller som ett medel för 
undervisningen. Hon beskriver sin syn som att friluftslivet alltid är målet och att det samtidigt kan 
fungera som ett medel. Hon vill inte utesluta något utan understryker det faktum att dessa båda synsätt 
på friluftslivet hör samman som en helhet där man inte kan vara utan vare sig det ena eller det andra.  
 
Angående hur lärare 5 uppfattar friluftslivet som ett mål eller som ett medel för undervisningen så 
beskriver han att synen på området som ett mål väger tyngst i hans resonemang. Orienteringen tas upp 
som exempel och där är målet att få känna tryggheten och kunskapen att kunna vistas i okänd terräng, 
detta samtidigt som momentet i sig är av största vikt för ämnet. Lärare 5 vill förmedla upplevelsen av hur 
mysigt det kan vara att vistas i skog och mark. Det viktigaste anser han är att få komma ut och få vara 
ute.  
 
Kring detta ämne har lärarna olika uppfattningar. Detta överrensstämmer med en studie gjord av 
skolverket där det framkom att det råder en osäkerhet bland lärare och skolor angående vad friluftsliv 
för undervisningen innebär och innefattar av ämnet idrott och hälsa (Larsson och Redelius, 2004). På 
skolan där lärare 1, 2 och 3 befinner sig fungerar undervisningen inom friluftslivet som ett medel som 
funktionen som ett mål i sig faller undan. Lärare 1 anser att det i första hand bör betraktas som ett 
medel och att målet kommer i andra hand. Lärare 2 däremot beskriver sin syn som förenad med 
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uppfattningen av friluftsliv som ett mål för undervisningen och då med hälsoaspekten i centrum, detta för 
att samtidigt beskriva verksamheten som hon och sina kollegier bedriver som avgränsad till att tillämpa 
friluftslivet som ett medel. Hon (lärare 2) har en uppfattning som skiljer sig avsevärt mot den verklighet 
som hon befinner sig i. Lärare 3 som också befinner sig på skolan som bedriver friluftsliv som ett medel 
beskriver också sin uppfattning av friluftsliv som ett mål och säger till och med att det enligt hans 
tolkning av kursplanen ej är tillräckligt att endast bedriva friluftsliv som ett medel.  
 
Vid den andra skolan där lärare 4 och 5 är verksamma ser verkligheten annorlunda ut. Båda lärarna har 
här samma grundsyn på friluftslivet som ett mål i sig för undervisningen. Undervisningen på skolan 
bedrivs utefter båda synsätten (mål och medel) på området friluftsliv och är till synes i harmoni med 
vartannat. Utifrån Sandell & Sörlin (2008) förekommer friluftslivsundervisningen i skolan både som ett 
medel och som ett mål vilket intervjuerna styrker. Utifrån aktuella kursplaner och anvisningar 
förespråkas dock friluftslivet som ett medel för undervisningen (SSkkoollvveerrkkeett, KKuurrssppllaanneerr  oocchh  

bbeettyyggsskkrriitteerriieerr). Ser man däremot tillbaka i tiden till föregående kursplaner finner man fler och klara 
kopplingar till friluftsliv som ett mål för undervisningen (Sandell & Sörlin, 2008). 
 
En slutsats av lärarnas svar, med stöd ifrån litteraturen är att det råder en oklarhet och osäkerhet 
angående vad friluftsundervisningen innebär och skall innehålla för undervisningen i grundskolans 
senare del.  
 

5.2 Friluftslivets funktion och användning hos lärarna 
 

5.2.1 Lärarnas omfattning av friluftsundervisning 

Nedan presenteras svaren utifrån de två olika skolorna, deras förutsättningar och lärarnas undervisning: 
 
Skolan där lärare 1, 2 och 3 är verksamma finns en uppfattning om att de själva bedriver för lite friluftsliv 
men att ambitionerna och intresset finns och att planer på framtida satsningar är i rullning.  
 

”Det låter som att jag bedriver jättemycket friluftsliv, men det gör jag inte. Detta är våran lilla 

Akilleshäl på skolan tyvärr.” (Lärare 2)  

 
På skolan (1, 2 och 3) bedrivs 2-3 friluftsdagar per år, dessa involverar ej samtliga årskurser. Temat för 
dessa friluftsdagar är vinteraktiviteter (skridskor, skidor, vandring, pimpelfiske), sommaraktiviteter 
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(bollspel/bollsporter, vandring, cykling, kanot/paddling, fiske) och orientering. Lärare 3 beskriver att de 
tidigare bedrivit mer friluftsliv på skolan och att han själv försöker få in momentet i olika områden inom 
skolans verksamhet (elevensval, den egna klassen etc.) Han (lärare 3) anger även möjligheterna som 
finns i området kring skolan och tar upp paddling som ett exempel där de skulle kunna låna 
kanotklubbens kanoter under lågsäsong och bege sig till en bäck i närheten. Den omkringliggande 
naturen vid skolan där lärare 1, 2 och 3 befinner sig har tillgång till ett mindre skogsområde, en 
motionsslinga samt gräs och grusplaner och en bäck.  
 
Lärare 1 anser att han och de övriga idrott och hälsa lärarna ej bedriver speciellt mycket friluftsliv i 
undervisningen. Lärare 1 trycker på att få igenom en friluftsdag med övernattning och skulle vilja se det 
som en examen i slutet av friluftsundervisningen i grundskolan. Lärare 2 vill förändra det friluftsliv som 
bedrivs på skolan och vill få i aspekten på hälsa i all idrott och hälsa undervisning. Lärare 3 vill bedriva 
mycket friluftsundervisning och ser det som sin ambition, men anser att de för tillfället ej har haft 
möjligheterna att genomföra det i den omfattning som vore önskvärt. Han menar att det brister vid 
engagemanget ifrån somliga inblandade och att de är väldigt styrda i sin planering angående den mån 
av resurser som finns att tillgå. Inom biologin har fältbiologin fått utgöra viss friluftsundervisning och har 
både paddlat, övernattat och haft matlagning i utomhusmiljö. Kanot och paddling är en aktivitet som 
man ser ökar i popularitet och förekomst i samhället enligt naturvårdsverket och frilufts rådet. Biologin 
har även framhållits under intervju som ett tänkbart ämne som lämpar sig för ämnesintegrering i samråd 
med friluftsundervisningen. Två av lärarna som intervjuats (1 & 3) är verksamma även inom ämnet 
biologi och belyser hur svampplockning och fågelskådning utgör delar av undervisningen inom biologin 
som har direkt koppling till friluftsliv. Utifrån en undersökning som presenteras av frilufts rådet är 
svampplockning en av de populäraste friluftsaktiviteterna i dagens Sverige (www.naturvardsverket.se, 
datum: 2009-03-13). Lärare 3 tar upp att det dessutom fanns (några år sedan) en inriktning på 
elevensval som hette friluftsliv som var väldigt lyckat men som tyvärr tvingats läggas ner på grund av 
brister i schemaläggning och ekonomiska hinder.  
 

”Förutsättningarna avgör möjligheterna.” (Lärare 3) 

 
Förutsättningarna styr och det innebär även stora fördelar för skolan i Sverige i stort eftersom vi har 
allemansrätten. ”Sverige är unikt, såtillvida att väldiga naturområden är tillgängliga för allmänheten.” 
(Wiking, 1999, sid: 143) Enligt Johansson (2007) är allemansrätten en förutsättning för att kunna 
bedriva friluftsliv i den bemärkelse som vi är vana vid och gör i Sverige idag. Han belyser även den 
generositet som råder i Sverige angående möjligheten att få nyttja andras mark.  
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Naturen runt skolan där lärare 4 och 5 är verksamma är oerhört gynnsam för att kunna bedriva friluftsliv. 
De har närhet till skog, grönområden, stora grus- och gräsplaner, sjöar på var sida och tillgång till 
militärens hinderbanor och orienteringsslingor. Under året bedriver skolan mellan 3- 7 friluftsdagar med 
olika karaktär, under friluftsdagarna förekommer det att alla årskurser deltar samtidigt. Temat för dessa 
friluftsdagar är allaktivitetsdag (bollspel/bollsporter, ridning, cykling, fiske, kanot/paddling, vandring, 
golf), vinteraktivitetsdag (skridskor, skidor, vandring, pimpelfiske), klasskampen (klassisk 5 kamp i olika 
grenar), friidrottsdag (friidrottsgrenar, olika former av vandring), vandringsdag och orienteringsdag 
(gånger 2). Den ena läraren, 4, presenterade de friluftsdagar som var gällande under det senaste året 
vilket för tillfället låg på 3 stycken. Lärare 5 beskrev nuläget men poängterade även vilka satsningar som 
de önskar genomföra och brukar genomföra då de ej tvingas begränsa sin undervisning inom friluftsliv 
på grund av ekonomiska förutsättningar och schemaläggning.  
 
Lärare 4 har ett stort intresse för friluftsliv och försöker vara ute så mycket som möjligt under året, från 
höstterminens start till och med höstlovet och från påsklovet och fram till terminens slut. Lärare 5 säger 
att de på skolan trycker mycket på friluftslivet i den lokala kursplanen som bygger på den nationella 
kursplanen. Friluftslivet är en lika viktig del som övriga ämnesområden anser lärare 5, men han anser 
samtidigt att han och skolan han befinner sig på bedriver en stor andel friluftsliv gentemot andra 
moment inom ämnet. Han beskriver här att friluftslivet ofta får stå på schemat i samråd med övriga 
moment för att ta vara på vikten av att vara ute och att utnyttja det utbud som öppnar sig när man beger 
sig utanför idrottshallens väggar. Sandell och Sörlin (2008) framhåller att friluftslivet har fått ett allt större 
utbud och att det gått från att vara vinteraktivitetsorienterat till att bejaka åretrunt aktiviteter av olika slag. 
Sandell och Sörlin (2008) belyser även det faktum att äventyrsaktiviteter fått en allt större plats inom 
friluftslivet, detta tillsammans med det traditionella, harmoniska och enkla friluftslivet. Han anser även att 
man ej kan bedriva friluftsliv på enstaka lektioner utan att det går åt halvdagar eller heldagar. 
 
Omfattningen av friluftslivsundervisning skiljer sig åt mellan de representerade skolorna för studien. 
Skolan där lärare 1, 2 och 3 är verksamma framhåller att de själva bedriver för lite friluftsliv i 
undervisningen medan det framkommer att den andra skolan där lärare 4 och 5 är verksamma bedriver 
relativt mycket friluftsliv i undervisningen. Ansvaret för antalet friluftsdagar ligger numera på den lokala 
skolans ansvar och det har medfört en stor variation angående antalet friluftsdagar som genomförs på 
Sveriges olika skolor, allt ifrån 1 – 10 friluftsdagar per läsår (www.naturvardsverket.se, datum: 2009-03-
13). Dessutom visar en studie genomförd av skolverket att friluftsdagarna generellt sett har minskat 
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sedan de obligatoriska friluftsdagarna togs bort samt att aktiviteterna som bedrivs under friluftsdagarna 
ej alltid är av friluftslivskaraktär (Larsson & Redelius, 2004). 
 

5.3 Vad styr friluftslivsundervisningen? 
 

5.3.1 Styrdokumentens och samhällets inverkan på undervisningen 

Nedan presenteras en tematiserad sammanställning av resultaten och svaren som framkommit utifrån 
de olika lärarintervjuerna:  
 
Summerat uppfattar de intervjuade lärarna samhällets attityder som oklara och lärarnas uppfattningar 
skiljer sig mycket åt. Alla intervjuade lärare är eniga om att det skett en förändring i samhället i stort och 
att elevernas förutsättningar och erfarenheter försämrats. Lärare 5 beskriver sin syn på 
samhällsutvecklingen som att det blivit annorlunda idag och han menar att man kommit ifrån landet i allt 
större utsträckning. Lärare 1 beskriver att eleverna och unga idag inte vistas så mycket i naturen längre 
och att intresset verkar försvinna. Lärare 2 tycker sig se samband mellan att samhället ej fokuserar på 
friluftslivet samtidigt som eleverna sysslar allt mindre med det i vardagen.  
 

”Det finns ju andra saker som lockar mer.” (Lärare 2)  

 
Även föräldrarnas möjligheter och intresse att ta med sig eleverna ut i naturen tycker hon har minskat 
och att det medför att relationen till naturen inte finns där i samma utsträckning som förr. Hon anser 
även att det verkade mer som en naturlig del av människors liv förr och att man hade andra 
förutsättningar då. Enligt Sandell och Sörlin (2008) var friluftslivet en mer naturlig del av människors 
vardag förr och att det utvecklats till att snarare utgöra en tillflyktsort för social gemenskap med familj 
och vänner. Erfarenheterna som eleverna får med sig hemifrån varierar därmed i större utsträckning än 
förr.  Lärare 4 uttrycker också att föräldrar har en stor roll och styr elevernas förutsättningar, utrustning 
och uppfattning kring friluftslivet i undervisningen. Hon (lärare 4) anser även att föreningslivet påverkar 
attityderna och erfarenheterna hos eleverna och i samhället i stort. Skolans förändring, enligt lärare 1, är 
att timmarna minskat från förr och möjligheterna att vara ute försämrats. Schemaläggning är också 
någonting som blivit allt mera styrt, enligt lärare 1. Lärare 5 uttrycker också att skolan är mer styrd idag 
angående tidsplaner, ekonomiska förutsättningar och schemaläggning.  
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Två av lärarna (2 och 3) beskriver att samhället lägger mer vikt vid andra områden inom idrott och hälsa 
ämnet, så som hälsa, idrottsrörelsen med föreningsverksamheten eller rent av ämnet som helhet. 
Lärare 3 beskriver sin uppfattning som att samhället försöker uppmuntra men stödjer mer idrottsrörelsen 
än friluftslivet, idrottsrörelsen tar över. De områden som han (lärare 3) uppfattar att samhället ändå 
utvecklat är olika motionsaktiviteter och vandringsleder i svensk natur. Litteraturen behandlar denna 
företeelse och tar bland annat upp att friluftsliv har blivit ett mångfasetterat begrepp som innefattar en 
mängd aktiviteter (Sandell & Sörlin, 2004). Utifrån läroplanen för grundskolan (Lpo94) syns en tydlig 
länk mellan begreppen idrott och friluftsliv då dessa begrepp används i direkt koppling till varandra och 
med likartade intentioner. ”Gränslinjen mellan sport och friluftsliv blir för många aktiviteter otydligare, 

troligen till gagn för sport och idrott – men vad blir konsekvenserna för friluftslivet?” (Sandell och Sörlin, 
2008 sid: 207) 
 
Tre av de intervjuade lärarna (1, 3 och 4) finner samhällsutvecklingen och attityderna i samhället som 
positiva till friluftsliv.  
 

”Överhuvudtaget tror jag samhället ser positivt på friluftsliv och att de flesta tycker om att 

vara ute och promenera i naturen och vara i skog och mark, så jag tror att det är väldigt 

positivt med friluftsliv.” (Lärare 4)  

 
Deras (Lärare 1, 3 och 4) resonemang styrks av litteraturen som säger att de många satsningar som 
årligen görs i Sverige har medfört att intresset för natur och friluftsliv stadigt ökar 
(www.naturvardsverket.se, datum: 2009-03-13). Sandell & Sörlin presenterar att utvecklingen av 
friluftslivet i samhället har bidragit till ett ökande intresse och ett större utbud av aktiviteter. Litteraturen 
beskriver samhället som positivt, utvecklande och gynnsamt för friluftslivet samtidigt som det råder 
delade meningar om detta ifrån lärarna ute i verksamheten.  
 
Flera av de intervjuade lärarna tar upp kursplanernas betydelse för hur ämnet ser ut.  
 
Lärare 3 hänvisar till kursplanen och säger att:  

”Det står ju att vi ska ha friluftsliv men jag tror att de allra flesta saknar… eller har inte 

friluftsliv, som jag ser de.” (Lärare 3)  

 
Lärare 4 lägger fokus vid kursplanerna som styrande, detta i samråd med resurser i form av lokaler och 
naturområden belägna intill skolan. Lärare 1 beskriver elevernas utgångspunkt i att de har dålig 
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kunskap om vad som förväntas av dem utifrån läroplan och kursplan, trotts att han säger sig informera 
eleverna om det under varje termin. 
 

5.3.2 Lokala förutsättningar som styr och påverkar undervisningen. 

 
Nedan presenteras först lärarnas personliga ståndpunkt och beskrivningar. Därefter följer en 
sammanställning av resultaten och svaren som framkommit: 
 
Lärare 1 poängterar att det ej är svårt att motivera friluftslivsundervisning med tanke på det faktum att 
det står med i kursplanen som ett moment som ska finnas representerat på skolan. I kursplanens 
strävansmål finner man direkta kopplingar till friluftslivsundervisningen inom ämnet idrott och hälsa. 
(SSkkoollvveerrkkeett, KKuurrssppllaanneerr  oocchh  bbeettyyggsskkrriitteerriieerr)) Sandell och Sörlin tar även upp att friluftslivets värde 
belystes i kursplanen för ämnet så tidigt som i början av 1900-talet. Lärare 1 anser att tiden är av stor 
betydelse, att andra lärare ej vill ge upp sin undervisningstid och att det påverkar hur man kan lägga 
upp friluftsundervisningen på skolan. Det är dessutom svårt att bedriva friluftsliv på en lektionstimma, 
enligt lärare 1.  
 

”Då går det ju nästan åt all tid att bara förflytta sig. Allt handlar om organisation och i grund 

och botten ekonomi.” (Lärare 1)  

 
Lärare 1 beskriver även det faktum att de ej bedriver friluftsliv i större utsträckning och att det i sig självt 
påverkar hur undervisningen är utformad. Tillgången till naturområden av olika slag styr också 
undervisningen i stor utsträckning. Förutsättningarna sätter gränser och bidrar till möjligheter. Sen är det 
viktigt att se de möjligheter som faktiskt finns. 
 
Lärare 2 belyser att friluftsundervisningen är beroende av tiden och tillgången av naturområden i närhet 
till skolan. Lärare 2 uttrycker att tiden är vad som oftast kommer upp som ett hinder angående friluftsliv 
under samtal med kollegier. Lärare 2 tar även upp att lärarens intresse och bakgrund spelar en 
avsevärd roll för hur omfattande friluftsundervisningen är på skolan. Hon (Lärare 2) beskriver att om en 
lärare har intresse och engagemang för ett område blir det medvetet eller omedvetet prioriterat i 
undervisningen. 
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Lärare 3 anser att det råder organisatoriska svårigheter som styr utformningen av friluftsliv i 
undervisningen.  Schemat, tiden och tillgången av natur är delar som alla påverkar möjligheterna till att 
organisera och bedriva friluftsliv. Lärare 3 uttrycker ett stort intresse för att vidareutveckla friluftslivet på 
skolan men känner att hindren är många.  Att bedriva friluftsliv på en lektion är han dock emot av den 
anledning att det ej blir meningsfullt för eleverna och att det behöver leda till ett mål eller exempelvis en 
kommande friluftsdag.  
 
Lärare 4 uppfattar att styrningen framför allt sker genom de lokala naturtillgångarna som finns 
tillgängliga i närliggande område till skolan. Vid den skolan där hon (lärare 4) är verksam så finns 
naturen runt omkring och blir en naturlig del av vardagen och då även en naturlig del av idrott och hälsa 
ämnet. Något som sedan påverkar utfallet av undervisningen inom friluftslivet är väderförutsättningarna 
och vid dåligt väder (kallt, blåsigt, regn eller snö) så blir upplevelsen inte lika berikande som annars. 
(Lärare 4)  
 
Lärare 5 anser att schemaläggningen och tiden som krävs styr i vilken mån man kan bedriva friluftsliv 
och han påpekar även behovet av material vid tillämpning. Han (lärare 5) säger även att man kan 
undvika denna problematik genom god framförhållning och planering i god tid. Närmiljöns vikt kommer 
upp även i intervju med denna lärare och han säger att de försöker att nyttja de tillgångar som finns i 
närområdet för att utveckla verksamheten i den mån det är möjligt. Fortsättningsvis beskriver han hur 
miljön man befinner sig i styr även i den bemärkelsen att eleverna är i ett annat behov av att lära känna 
naturen som de lever i och med sjöar runt omkring blir moment som is-, bad-, och båtvett väsentliga 
bitar.  
 
Majoriteten av intervjuerna uppvisar att lärarnas personliga engagemang och intresse samt bakgrund är 
del av vad som påverkar i vilken utsträckning som friluftsliv bedrivs på skolan. Det personliga intresset 
och lärarnas sätt att beskriva samt bedriva friluftsliv hör stark ihop. Lärare 1 som är den lärare som 
uttrycker minst intresse för området friluftsliv bedriver även något mindre friluftslivsundervisning än de 
övriga intervjuade lärarna. Han (lärare 1) är även en av de lärare som intervjuats som ser omfattade 
svårigheter och hinder med friluftslivsundervisningen. Lärare 2, 3 och 5 ser också ett flertal hinder vid 
planering och genomförande av friluftsundervisningen. Lärare 4 är den som har störst intresse för 
friluftsliv och bedriver även friluftsliv på sin fritid. Hennes undervisning (lärare 4) är den som är mest 
omfattande angående friluftslivet och hon ser möjligheterna före hindren med att bedriva friluftsliv. Om 
en lärare har intresse och engagemang för ett område blir det medvetet eller omedvetet prioriterat i 
undervisningen. Lärare 3 beskriver sin teori på detta som att många verksamma lärare har bakgrunden i 
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idrottsföreningar och olika former av bollsporter är överrepresenterade. Denna erfarenhet och det 
intresset som det innebär medför att friluftsliv ej blir lika prioriterat i undervisningen som det område som 
den aktuella läraren har speciellt tycke för. Litteraturen behandlar detta fenomen och belyser hur 
lärarnas attityder formar deras friluftsstil och deras val av undervisning inom området friluftsliv för ämnet 
idrott och hälsa (Sandell, Brugge & Glantz, 2007). 
 
Fyra av de fem intervjuade lärarna framhåller tiden som en betydande faktor för vad som styr 
undervisningen. Lärare 4 som ej tar upp denna faktor anser att det främst är naturtillgångarna och 
lokalerna i samband med väderförutsättningar som styr undervisningen i första hand. I ett land där allt 
fler människor är bosatta i städer är det allt mer viktigt med tillgången till tätortsnära naturområden och 
inte minst i anslutning till ortens skolor. Skolor bör ha tillgång till något naturområde i närheten av skolan 
för undervisning och för elevernas hälsa. Skogsområden, sjöar och parker är bra exempel på 
samhälleliga förutsättningar för ett aktivt uteliv (www.naturvardsverket.se, datum: 2009-03-13).  
 
Utifrån intervjuerna framkom en skillnad i skolornas stöd från skolledning, rektor och kollegier, där 
skolan där lärare 1, 2 och 3 är verksamma, uttrycker sig ha större begränsning vid schemaläggning och 
organisatoriska förutsättningar. Denna problematik framkommer inte lika tydligt och förekommande vid 
skolan där lärare 4 och 5 är verksamma. Utifrån lärarnas svar kan konstateras att förutsättningarna och 
styrningen på de olika skolorna uppfattas och ter sig olika. Skolorna tycks brista i förmågan att ge alla 
elever samma förutsättningar till friluftsliv i undervisningen. Denna problematik tar även Larsson och 
Redelius (2004) upp och beskriver då främst skillnaden av antalet friluftsdagar mellan olika skolor.  
 
Lärarnas syn på samhället är överlag positiv och de anser att utvecklingen snarare gynnar än försämrar 
förutsättningarna för friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa. Samtidigt framkommer att de lokala 
förutsättningarna är förknippade med hinder och svårigheter som begränsar undervisningen inom 
friluftsliv för ämnet idrott och hälsa. Samhällets attityd uppfattas av lärarna som positiv medan de lokala 
förutsättningarna och attityderna generellt sett uppfattas som mer negativa för undervisningen. Studien 
har synliggjort att hindren ligger på lokal nivå snarare än på central nivå angående styrningen av skolan.  
 

5.4 Vinster och hinder 
 
Nedan presenteras först lärarnas personliga ståndpunkt och beskrivningar. Därefter följer en 
sammanställning av resultaten och svaren som framkommit: 
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Lärare 1 anser att friluftslivet är tidskrävande och att det försvårar planering och genomförande. Han 
beskriver lärarens arbetssituation som arbete ända upp i halsen och att man inte orkar eller klarar hur 
mycket som helst. Ett dilemma som lärare 1 beskriver är omfattande planering och organisering samt 
tjat på rektorer och kollegier som sedan går igenom och skall genomföras för att därefter läggas ner på 
grund av väderförhållanden. Han uttrycker en uppgivenhet kring arbetsinsatserna och problemen som 
de stöter på i samband med friluftsundervisningen. Samtidigt tycker han att det kan vara gynnsamt att 
ha friluftsliv under en lektionstimma om man har ett vidare mål som det sedan skall löpa ut i att endast 
bedriva en timmes lektioner i friluftsliv förstör upplevelsen av friluftslivets innebörd, menar han.  
 

”Allt som allt finns det många som tycker det är bra med friluftsdagar, samtidigt finns det de 

som tycker att det tar för mycket tid från andra ämnen. Ett visst motstånd, det finns det ju.” 

(Lärare 1) 

 
Lärare 1 poängterar även att friluftsliv är en av de få saker som kursplanen trycker på och att det är 
viktigt att förmedla kulturen och historian vidare till eleverna.  
 
Lärare 2 säger att:  

”Man glömmer att det inte behöver vara så märkvärdigt”. (Lärare 2) 

 
Lärare 2 kom under intervjun fram till att det går att bedriva friluftsundervisning på en lektionstimma. Det 
största hindret för undervisningen enligt lärare 2 är tiden som är en begränsande faktor. Vinsterna är 
många och lärare 2 lägger mycket fokus vid hälsoaspekterna med friluftslivet och vill framhäva det 
ytterligare. De hälsosamma effekterna med friluftslivet är många. Några av friluftslivets positiva effekter 
är stresslindring, blodtryckssänkande effekt, ökad tålmodighet, minskade spänningar i muskler, ökad 
koncentrationsförmåga och mycket mer (Johansson, 2006). Inledningsvis i kursplanen för idrott och 
hälsa i grundskolan beskrivs också vikten av friluftslivets betydelse för fysiskt och psykiskt 
välbefinnande (SSkkoollvveerrkkeett, KKuurrssppllaanneerr  oocchh  bbeettyyggsskkrriitteerriieerr)).. En annan vinst som lärare 2 beskriver är 
den kunskap, livskunskap och det kulturarv som eleverna får ta del av och möjlighet att bära med sig ut i 
livet. Motiveringen är våra fyra årstider och den tradition som friluftslivet innebär i Sverige. Sen är 
friluftslivet även en livskunskap som är viktig att eleverna får med sig i ryggsäcken när de lämnar 
skolans värld.(Lärare 2) Enligt Johansson (2006) förknippas den svenska identiteten ofta med naturen i 
vårat land och i kursplanen för ämnet idrott och hälsa för grundskolan beskrivs naturen också som 
något av traditionellt och kulturellt värde.  
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Lärare 3 beskriver möjligheterna med ämnesintegrering och temaarbeten, samt friluftslivets positiva 
effekter för rekreation och hälsa. Larsson & Meckbach (2007) tar upp detta och menar att 
ämnesövergripande undervisning inom friluftsliv är ett bra tillfälle att involvera andra ämnen och 
områden sås om miljö och hållbarutveckling. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) står 
det beskrivet att hållbar utveckling skall belysas i undervisningen och att ett miljöperspektiv skall bidra 
till ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor (SSkkoollvveerrkkeett,,  11999944  åårrss  lläärrooppllaann  

fföörr  ddeett  oobblliiggaattoorriisskkaa  sskkoollvväässeennddeett,,  fföörrsskkoolleekkllaasssseenn  oocchh  ffrriittiiddsshheemmmmeett  LLppoo  9944))..  Han (lärare 3) anser att 
en vinst med friluftsliv är att det ej ställs samma krav på prestation och att pressen ej är lika hög som 
inom idrottsrörelsen. Lärare 3 talar mycket om det negativa med krav på prestationer i för unga år. 
Lärare 3 uttrycker att det egentligen bara är positivt med friluftsliv men att lärare är så styrda att det 
därav bildas hinder och svårigheter och att det är vad som begränsar undervisningen inom friluftsliv. 
Schema förutsättningarna anser lärare 3 är av stor betydelse för utformandet av friluftsundervisningen. 
Han menar att schemaförändringar är svåra att driva igenom och att det i sin tur skapar organisatoriska 
svårigheter.   
 
Lärare 4 ser det mesta med positiva ögon gällande friluftslivet. Hon anser att möjligheterna är oändliga 
och att attityderna över lag är positiva. Att friluftslivet innebär organisatoriska förberedelser utöver den 
övriga undervisningen är ingenting som hon nämner som ett hinder. Ekonomin anser hon däremot ser 
ut att försämras inom de närmsta åren och att det är ett orosmoment snarare än ett hinder i dagens 
läge. Hindren finns där men lärare 4 angriper området med en positiv och optimistisk ansats.  
 
Lärare 5 uttrycker att friluftslivet kan erbjuda ett utökat utbud av aktiviteter, lärdomar och upplevelser för 
eleverna. Han (lärare 5) ser hindren och då framförallt tiden som krävande, krävande organisation, 
schemaläggning och ekonomiska resurser. Även denna lärare (lärare 5) uttrycker en oro inför 
framtidens nedskärningar. Trotts att dessa hinder kommer till ytan så uppfattas hans grundinställning till 
friluftslivsundervisningen som positiv. Skolan han befinner sig på har stora fördelar och de har både 
tillgångar i området och positivt medhåll ifrån kollegier samt skolledning och rektor. Han (lärare 5) 
beskriver även en strävan att få alla elever att känna en trygghet i relation till naturen och att de ska få 
med sig positiva erfarenheter och kunskaper som de kanske aldrig skulle få erfara i livet om det inte 
vore för idrott och hälsa undervisningen, detta är en stor vinst med friluftsliv i undervisningen. Larsson & 
meckbach (2007) skriver att en positiv upplevelse av naturen bidrar till en erfarenhet av trygghet och 
harmoni i relation till friluftslivet. Till detta hör även natursäkerheten som en faktor för att tillägna sig en 
trygg inställning till naturen (Larsson & Meckbach, 2007). 
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Majoriteten av de 5 intervjuade lärarna tenderar att skylla på svårigheter kring att bedriva friluftsliv mer 
än de framhäver enkelheten som finns. Lärare 1, 2 och 3 samt lärare 5 uttrycker hinder och svårigheter 
som ett argument till varför det ej bedrivs friluftsliv i större utsträckning än vad det gör på de aktuella 
skolorna. Lärare 4 däremot beskriver mer utifrån friluftslivets positiva effekter på människan och för 
undervisningen. Här ser man en skillnad i deras sätt att angripa området.  
 
Hinder med friluftsliv anses ifrån samtliga intervjuade lärare ligga vid att det krävs mycket mer tid, 
organisation och planering gentemot övriga delar inom ämnet idrott och hälsa. Här påpekas även att det 
finns ett motstånd ifrån omgivningen angående friluftslivsundervisningen och dess inverkan på övrig 
verksamhet inom skolan. Två av de intervjuade lärarna (4 och 5) uttrycker även en oro inför framtiden 
och en försämring av de ekonomiska resurserna som ett hinder. Kapitalunderlaget är en förutsättning 
för hur undervisningen inom området friluftsliv kan bedrivas. Det positiva med friluftsliv beskrivs genom 
en mängd olika aspekter. Det som framkommer under intervjuerna är bland annat hälsa, rekreation, 
kulturarv, historia, trygghet, kunskap, säkerhet, variation i utbud av aktiviteter, upplevelsen och minskat 
krav på prestation samt möjligheter med ämnesintegrering och temaarbeten. Friluftslivets hälsosamma 
och positiva effekter på eleverna och för undervisningen är stora och lärarna är medvetna om dessa 
effekter. Trotts denna insikt begränsas undervisningen av de hinder som samtidigt finns med att bedriva 
friluftslivsundervisning. Alla lärare som intervjuats finner stora vinster med friluftsliv. I förhållande till 
dessa positiva aspekter på friluftsliv bedrivs undervisningen skiftande. Nivån mellan synen på 
friluftslivets positiva effekter och vinster stämmer överens med den undervisning som bedrivs på skolan 
där lärare 4 och 5 är verksamma. Synen på friluftslivets positiva effekter och vinster stämmer dock ej 
överens med den undervisning som bedrivs på skolan där lärare 1, 2 och 3 är verksamma.  
 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 
 

Utifrån studien har det framkommit att samtliga intervjuade lärare anser att friluftsliv är en del av ämnet 
idrott och hälsa som ska finnas med. Alla lärare för studien är även eniga kring att det skett en 
förändring i samhället i stort och 4 av 5 lärare framhåller att elevernas förutsättningar, förkunskaper 
samt erfarenheter har försämrats och att det i sin tur bidrar till förändrade förutsättningar för 
undervisningen. Angående elevernas övergripande attityder till området friluftsliv synliggörs en tydlig 
skillnad mellan de två representerade skolorna för studien. Den ena skolan där lärare 1, 2 och 3 är 
verksamma anser att elevernas attityder ej är av positiv och gynnande karaktär medan den andra 
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skolan representerad av lärare 4 och 5 uppfattar elevernas attityder till friluftsliv som positiva. 
Beträffande friluftsliv som mål eller medel för undervisningen har lärarna olika uppfattningar. Detta 
överrensstämmer med en studie gjord av skolverket där det framkom att det råder en osäkerhet bland 
lärare och skolor angående vad friluftsliv för undervisningen innebär och innefattar av ämnet idrott och 
hälsa. (Larsson och Redelius, 2004) Det råder även en osäkerhet överlag angående innebörd och 
innehåll av friluftsliv i undervisningen. Friluftsliv som mål eller medel behandlas av Sandell & Sörlin 
(2008) som uttrycker att det förekommer friluftslivsundervisning i skolan både som ett medel och som ett 
mål vilket intervjuerna styrker. Även omfattningen av friluftslivsundervisning skiljer sig åt mellan de 
representerade skolorna för studien. Skolan där lärare 1, 2 och 3 är verksamma framhåller att de själva 
bedriver för lite friluftsliv i undervisningen medan det framkommer av den andra skolan där lärare 4 och 
5 är verksamma att de bedriver relativt mycket friluftsliv i undervisningen. Ansvaret för antalet 
friluftsdagar ligger numera på den lokala skolans ansvar och det har medfört en stor variation angående 
antalet friluftsdagar som årligen genomförs i Sveriges olika skolor, allt ifrån 1 – 10 friluftsdagar per läsår. 
(www.naturvardsverket.se, datum: 2009-03-13) Dessutom visar en studie genomförd av skolverket att 
friluftsdagarna generellt sett har minskat sedan de obligatoriska friluftsdagarna togs bort samt att 
aktiviteterna som bedrivs under friluftsdagarna ej alltid är av friluftslivskaraktär. (Larsson & Redelius, 
2004) 
 
Summerat uppfattar de intervjuade lärarna samhällets attityder som oklara. Lärarnas syn på samhället 
är överlag positiv och de anser att utvecklingen snarare gynnar än försämrar förutsättningarna för 
friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa. Samtidigt framkommer att de lokala förutsättningarna är 
förknippade med hinder och svårigheter som begränsar undervisningen inom friluftsliv för ämnet idrott 
och hälsa enligt lärarna. Samhällets attityd uppfattas av lärarna som positiv medan de lokala 
förutsättningarna och attityderna generellt sett uppfattas som mer negativa för undervisningen. Hindren 
ligger på lokal nivå snarare än på central nivå angående styrningen av skolan. Majoriteten av de 5 
intervjuade lärarna tenderar att skylla på svårigheter kring att bedriva friluftsliv mer än de framhäver 
enkelheten som finns. Hinder med friluftsliv anses ifrån samtliga intervjuade lärare ligga vid att det krävs 
mycket mer tid, organisation och planering gentemot övriga delar inom ämnet idrott och hälsa. Här 
uppkom även att det uppfattas finnas ett motstånd ifrån omgivningen angående 
friluftslivsundervisningen och dess inverkan på övrig verksamhet inom skolan. 
 
Ytterligare faktorer beträffande vad som påverkar och styr undervisningen inom friluftsliv så uttrycker 
lärare 1, 2 och 3 (majoriteten) att deras personliga engagemang och lärarens intresse och bakgrund är 
del av vad som påverkar i vilken utsträckning som friluftsliv bedrivs på skolan (vilket litteraturen även 
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behandlar vikten av). Fyra av de fem intervjuade lärarna framhåller även tiden som en betydande faktor 
för vad som styr undervisningen. Ännu en aspekt på styrningen av friluftsundervisningen som framkom 
genom studien är att det råder en skillnad i skolornas stöd från skolledning, rektor och kollegier. Utifrån 
lärarnas svar kan konstateras att förutsättningarna och styrningen på de olika skolorna uppfattas och ter 
sig olika. Därav tycks skolorna brista i förmågan att ge alla elever samma förutsättningar till friluftsliv i 
undervisningen. Denna problematik tar även Larsson och Redelius (2004) upp och beskriver då främst 
skillnaden av antalet friluftsdagar mellan olika skolor. 
 
Alla lärare som intervjuats finner stora vinster med friluftsliv men i förhållande till dessa bedrivs 
undervisningen skiftande. Nivån mellan synen på friluftslivets positiva effekter och vinster stämmer 
överens med den undervisning som bedrivs på skolan där lärare 4 och 5 är verksamma. Synen på 
friluftslivets positiva effekter och vinster stämmer dock ej överens med den undervisning som bedrivs på 
skolan där lärare 1, 2 och 3 är verksamma. 
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6 Diskussion 
 
Studien som examensarbetet utgör har varit intressant att genomföra. Framförallt så har studien bidragit 
till en fördjupad insikt kring friluftslivets funktion och roll i såväl skola som i samhället i stort. I studiens 
diskussion kopplas resultat och analys samman med personliga reflektioner och uppfattningar. 
Diskussionen avser att belysa relevanta och intressanta områden för studien samt lyfta tankar och idéer 
som uppkommit under resans gång. Diskussionen presenteras nedan och inledningsvis presenteras de 
tankar och reflektioner som kommit till ytan under resultatets och analysens framställning kopplat till 
syftet för studien. Resultatdiskussionen följer samma ordningsföljd som underrubrikerna för resultat och 
analys men presenteras här i löpande text. Därefter diskuteras punkten fortsatta forskningsfrågor som 
visar på ytterligare forskningsområden för området friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa i grundskolans 
senare del. Diskussionen avslutas med en allmän diskussion där personliga reflektioner och 
konsekvenser av studien presenteras.  
 

6.1 Resultatdiskussion 
 

UUnnddeerr  iinntteerrvvjjuueerrnnaa  ddäärr  lläärraarrnnaa  ffiicckk  ffrrååggaann  aannggååeennddee  ddeerraass  aattttiittyyddeerr  ttiillll  ffrriilluuffttsslliivv  ii  uunnddeerrvviissnniinnggeenn  

ffrraammkkoomm  aatttt  aallllaa  lläärraarrnnaa  hhaarr  eenn  ggeemmeennssaamm  ggrruunnddssyynn  ppåå  aatttt  ffrriilluuffttsslliivveett  sskkuullllee  vvaarraa  eenn  ddeell  aavv  

uunnddeerrvviissnniinnggeenn..  UUnnddeerr  iinntteerrvvjjuunn  mmeedd  lläärraarree  33  ffrraammkkoomm  eenn  ttvveekkssaammhheett  ttiillll  vvaarr  hhaann  ssjjäällvv  ssttåårr  ii  ffrrååggaann  oocchh  

hhuurr  hhaann  uuppppffaattttaaddee  ffrriilluuffttsslliivveett  fföörr  uunnddeerrvviissnniinnggeenn..  EEnnaa  ssttuunnddeenn  rrääkknnaarr  hhaann  eejj  iinn  oorriieenntteerriinngg  iinnoomm  

bbeeggrreeppppeett  ffrriilluuffttsslliivv,,  ddeettttaa  fföörr  aatttt  sseeddaann  äännddrraa  ssiigg  oocchh  rrääkknnaa  mmeedd  ddeett  ssoomm  eetttt  mmoommeenntt  iinnoomm  

ffrriilluuffttsslliivvssuunnddeerrvviissnniinnggeenn..  MMoott  sslluutteett  aavv  iinntteerrvvjjuunn  ppååppeekkaarr  lläärraarree  33  aatttt  ddee  bbeeddrriivveerr  mmeerr  

ffrriilluuffttsslliivvssuunnddeerrvviissnniinngg  äänn  vvaadd  hhaann  fföörrsstt  hhaaddee  iinnssiikktt  oomm..  SSaannddeellll  ((22000044))  bbeellyysseerr  hhuurr  ffrriilluuffttsslliivvssssyynneenn  ii  

ssaammhhäälllleett  fföörräännddrraattss  ffrråånn  aatttt  hhaarr  vvaarriitt  nnååggoott  bbeessttäämmtt  mmeedd  kkllaarraa  uuppppffaattttnniinnggaarr  kkrriinngg  vvaadd  ssoomm  vvaarr  rräätttt  

aakkttiivviitteett  oocchh  rräätttt  oommrrååddee  fföörr  aatttt  bbeeddrriivvaa  ffrriilluuffttsslliivv..  DDeettttaa  ttiillll  aatttt  sseennaarree  uuppppffaattttaass  mmeedd  eenn  ööddmmjjuukkaarree  aattttiittyydd  

ddäärr  ffrriilluuffttsslliivveettss  aakkttiivviitteetteerr  oocchh  uupppplleevveellsseerr  sseess  ssoomm  rreellaattiivvaa  oocchh  bbeerrooeennddee  ppåå  kkuullttuurr  oocchh  ddeenn  eennsskkiillddaa  

iinnddiivviiddeennss  ttiiddiiggaarree  eerrffaarreennhheetteerr..  EEnnlliiggtt  mmiinn  uuppppffaattttnniinngg  fföörr  ddeettttaa  mmeedd  ssiigg  eenn  ttvveettyyddlliigghheett  aannggååeennddee  hhuurr  

bbeeggrreeppppeett  ffrriilluuffttsslliivv  bböörr  oocchh  kkaann  ttoollkkaass..  HHäärr  kkaann  mmaann  ttäännkkaa  ssiigg  aatttt  hhaannss  ssyynn  hhaarr  fföörräännddrraattss  mmeedd  åårreenn  

eelllleerr  aatttt  hhaann  bbaarraa  iinnttee  rreefflleekktteerraatt  kkrriinngg  ffrrååggaann  ttiiddiiggaarree..  FFrriilluuffttsslliivvssbbeeggrreeppppeettss  kkoommpplleexxiitteett  kkoommmmeerr  hhäärr  ttiillll  

yyttaann  oocchh  sskkiillllnnaaddeerrnnaa  ssoomm  vviissaatt  ssiigg  ffiinnnnaass  mmeellllaann  lläärraarrnnaa  oocchh  mmeellllaann  sskkoolloorrnnaa  ffåårr  ddäärrmmeedd  eetttt  

kkllaarrggöörraannddee..   
 



                

Angående elevernas attityder och inverkan på området friluftsliv för ämnet idrott och hälsa så anser den 
ena skolan där lärare 1, 2 och 3 är verksamma att elevernas attityder ej är av positiv och gynnande 
karaktär medan den andra skolan representerad av lärare 4 och 5 uppfattar elevernas attityder till 
friluftsliv som positiva. En fundering som uppkommit i samband med detta resultat är om detta kan bero 
på en skillnad i deras egna personliga attityder och erfarenheter eller om skolan har en kultur eller 
underliggande attityd som påverkar utfallet i denna fråga. En annan fråga man kan ställa sig är om 
skolornas storlek har betydelse?, Eller om orterna där skolorna är belägna är av betydande karaktär för 
hur attityderna uppfattas? Personligen anser jag att samhället i sig kan vara vad som speglar elevernas 
åsikter kring friluftslivet och att det i sin tur kan komma att påverka hela undervisningen. Mitt antagande 
bygger på en kunskap om de båda orterna. Den ena orten är representerad av ett flertal 
friluftorganisationer och många aktiva inom natur och friluftsliv. Detta ställt mot den andra orten och en 
jämförelse av lärarnas svar kopplat till detta vilket får mig att dra denna slutsats.  
 
Vidare om elevernas förutsättningar och erfarenheter kring friluftsliv så framkommer att lärare 1 menar 
att det finns de elever som är aktiva på fritiden inom exempelvis scouterna som därav har en ökad 
förståelse och förkunskap över vad som krävs utrustningsmässigt för en utevistelse. Jag ser dilemmat 
med förändrade förutsättningar för att bedriva friluftslivsundervisning men tycker samtidigt att det bör 
ligga på lärarens ansvar att se till att de elever som ej har denna kunskap eller förståelse får möjlighet 
att tillägna sig denna. Förutsättningarna må ha förändrats men lärarens uppgift att förmedla kunskap 
genom undervisning kvarstår.  
 
Angående mål eller medel framkommer i resultat och analys att lärare 2 har en uppfattning som skiljer 
sig avsevärt mot den verklighet som hon befinner sig i. Lärare 3 som också befinner sig på skolan som 
bedriver friluftsliv som ett medel beskriver också sin uppfattning av friluftsliv som ett mål och säger till 
och med att det enligt hans tolkning av kursplanen ej är tillräckligt att endast bedriva friluftsliv som ett 
medel. Hur kan det då komma sig att läget ändå ser ut som det gör på skolan där två av tre intervjuade 
lärare anser att deras undervisning bör vara någon annan än vad den är i dagsläget (totalt 5 verksamma 
idrott och hälsa lärare vid skolan). Jag tolkar detta fenomen som att hindren som framkommit utifrån 
resultatet medför att lärarna begränsas i sina ambitioner för ämnet. Detta anser jag är upprörande. En 
slutsats av lärarnas svar rörande frågan om mål och medel är att det råder en oklarhet och osäkerhet 
angående vad friluftsundervisningen innebär och skall innehålla för undervisningen i grundskolans 
senare del. Utifrån min personliga synvinkel skulle det innebära att det finns en ökad risk för en skola 
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som ej är lika för alla. En skola som bedriver olika undervisning och med olika syn på delar inom 
undervisningen för ämnet idrott och hälsa.  

 
Kring skolornas utbud av aktiviteter kopplat till den teoretiska bakgrunden framkom att aktiviteterna som 
bedrivs under friluftsdagarna ej alltid är av friluftslivskaraktär (Larsson & Redelius, 2004). En av 
friluftsdagarna som beskrivits under intervjuerna är en friidrottsdag. Om denna friidrottsdag är friluftsliv 
beror på vilken definition av friluftsliv man har och vilket värde som står i fokus för undervisningen. 
Friidrott där friluftsliv ses som ett medel för att uppnå andra mål med undervisningen innebär att det är 
friidrott som ligger i fokus och att det därav ej, enligt min mening, kan kategoriseras som friluftsliv. Om 
fokus för undervisningen är friluftsliv som ett mål i sig så kan friidrotten fungera som ett medel att nå 
friluftsliv och då anser jag att det kan kategoriseras som friluftsliv. Gränsen är utifrån detta resonemang 
hårfin.  
 
Genom intervjuerna har det även framkommit att friluftsliv i den traditionella bemärkelsen (som enligt 
min åsikt innebär övernattning, vindskydd, matlagning i utomhusmiljö, överlevnadskunskaper och 
säkerhetskunskaper, etc.) ej bedrivs i någon större utsträckning på någon av skolorna. Skolan där lärare 
1, 2 och 3 är verksamma påpekar de själva denna problematik och det framhålls att ambitionerna ändå 
finns bland lärarna. På den andra skolan där lärare 4 och 5 är verksamma bedrivs denna typ av 
undervisning i något större utsträckning men även här anser jag att den är begränsad gentemot den 
totala undervisningen inom momentet friluftsliv.  
 
Jämför man lärarnas samhällssyn och syn på lokala förutsättningar ser man att hindren tenderar att 
bero på lokala förutsättningar snarare än på centrala förutsättningar.  Begränsningar inom den lokala 
styrningen uppfattas av lärarna som påtaglig samtidigt som lärarna över lag har en syn på samhället 
som positivt. Skolan är vad som försvårar med timplaner, schema, tidsbegränsningar, ekonomi och 
naturtillgångar. Den personliga slutsatsen av detta är att överföringen av skolans styrning till lokal nivå 
från att ha varit centralt styrt har medfört att skillnaderna mellan skolor i Sverige har ökat. Ekonomin är 
ett exempel på lokalt styre av skolan där kommunen ansvarar för skolans ekonomi. Detta skapar olika 
förutsättningar för skolor i Sverige och bidrar enligt min åsikt till att skolan ej är lika för alla elever, vilket 
är en oroväckande insikt. Ekonomin framkommer som ett orosmoment inför framtiden. Dagens 
lågkonjunktur och ökande arbetslöshet är grunden till denna oro som enligt mig är befogad. Utifrån egna 
erfarenheter är friluftsliv ett av de moment inom idrott och hälsa ämnet som kräver ett högre kapital än 
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många andra delmoment, detta medför att friluftsundervisningen förmodligen kommer att avta ännu 
mera i samhället de närmsta åren.  

 
Angående friluftslivets vinster eller hinder framkommer att majoriteten av de 5 intervjuade lärarna 
tenderar att skylla på svårigheter kring att bedriva friluftsliv mer än de framhäver enkelheten som finns. 
Lärare 1, 2 och 3 samt lärare 5 uttrycker hinder och svårigheter som ett argument till varför det ej 
bedrivs friluftsliv i större utsträckning än vad det gör på de aktuella skolorna. Lärare 4 däremot beskriver 
mer utifrån friluftslivets positiva effekter på människan och för undervisningen. Här ser man en skillnad i 
deras sätt att angripa området. Jag anser att det hänger mycket på den personliga inställningen till 
området. Lärarna som intervjuats beskriver också att det personliga intresset påverkar attityder och 
undervisningen som bedrivs. Jag tror dessutom att friluftsliv är ett område som man kan ha relativt lätt 
att finna hindren med om man personligen ej har intresset att främja det i undervisningen. Trotts detta 
ser man tydligt att vinsterna beskrivs som mer omfattande än hindren utifrån de intervjuer som 
genomförts.  
 

6.2 Fortsatta forskningsfrågor: 
 
Inledningsvis vill jag framhålla att det vore intressant och givande att fördjupa denna studie genom att 
utöka antalet intervjuer för analys. En begränsning av examensarbetet är just antalet respondenter som 
deltagit och ett utökat underlag för analys skulle innebära nya möjligheter till slutsatser och resultat i 
frågan om hur friluftsundervisningens utformning i ämnet idrott och hälsa för skolan ser ut.  
 
Angående elevernas attityder och inverkan på området friluftsliv för ämnet idrott och hälsa så har det 
uppkommit en rad funderingar och frågeställningar angående orsak till den skillnad som synliggörs i 
lärarsvaren. En intressant punkt för vidare forskning vore att undersöka om denna skillnad är beroende 
av lokala förutsättningar eller vilka andra faktorer som kan vara av avgörande karaktär för elevernas 
attityder. Denna aspekt på vidare forskning för diskussionen vidare på frågan om hur överförbart 
studiens resultat är på hela Sverige. Eftersom studien är begränsad i antalet respondenter (5 stycken) 
och eftersom området som studerats är ytterst begränsat så anser jag att resultatet av studien ej är 
överförbart på hela Sverige. Personligen tror jag att en studie över hela landet skulle innebära en större 
spridning på resultatet och att det både skulle finnas extrema fall där man bedriver oerhört mycket 
friluftsliv samt extrema fall där man så gott som ej bedriver friluftslivsundervisning över huvudtaget. Jag 
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tror dessutom att resultatet av denna studie skulle upprepa sig angående att det överlag råder skillnader 
mellan skolor och mellan regioner. Detta säger dock ej hur dessa skillnader kan se ut.  
 
Ett område kopplat till friluftsliv som lärarna ej uppmärksammat genom intervjuerna men som uppdagats 
i datainsamlingen inför den teoretiska bakgrunden är miljö och hållbar utveckling. Miljöaspekten i 
koppling till friluftslivets värden är ett område som beskrivs i samma utsträckning som friluftslivets 
effekter på hälsa och välbefinnande. Utifrån litteraturen behandlas friluftslivets betydelse och 
samhörighet med miljön utifrån både forskning, styrdokument och samhällsutveckling. Detta anser jag 
vore ett intressant sidospår att utveckla inom vidare forskning inom området friluftsliv. I läroplanen 
framhålls miljön som ett område som bör beröra hela skolan och finns bland annat preciserat i 
värdegrundsmålen i Lpo94. (SSkkoollvveerrkkeett,,  11999944  åårrss  lläärrooppllaann  fföörr  ddeett  oobblliiggaattoorriisskkaa  sskkoollvväässeennddeett,,  

fföörrsskkoolleekkllaasssseenn  oocchh  ffrriittiiddsshheemmmmeett  LLppoo  9944))  KKooppppllaatt  ttiillll  mmiilljjööaassppeekktteenn  ppåå  ffrriilluuffttsslliivv  kkoommmmeerr  äävveenn  

ffrriilluuffttsslliivveettss  uuttvveecckklliinngg  ii  ffoorrmm  aavv  aatttt  uuttggöörraa  eetttt  kkoommmmeerrssiieelllltt  iinnttrreessssee  oocchh  eenn  vvääxxaannddee  ttuurriissmm..  DDeettttaa  

ffeennoommeenn  pprreesseenntteerraarr  Sandell & Sörlin (2008) och menar att de ökade avstånden och tillämpningen av 
motordrivna fordon medfört att friluftsliv som förenbart med hållbar utveckling går att ifrågasätta.  
 
Ett väldigt intressant område för vidare forskning vore att undersöka lösningar. I studien har det 
framkommit att lärarna uppfattar att friluftsliv medför en del hinder och att det finns vissa svårigheter 
med att bedriva och genomföra friluftsundervisning. Det vore intressant och även givande att forska 
vidare i syfte att finna lösningar på dessa hinder och därmed övervinna de svårigheter som finns. 
Genom att synliggöra lösningar öppnas möjligheterna för ett utökat och utvecklat friluftsliv i Sverige och 
skolan. Eftersom jag själv har ett stort intresse för friluftsliv så är detta något som jag själv håller som 
viktigt och oerhört givande att utveckla forskningen inom.  
 
En ytterligare fråga för fortsatt forskning är att undersöka om det råder skillnader eller likheter mellan 
könen hos lärarna. Även skillnader i typ av utbildning eller yrkeserfarenhet vore intressant att utveckla 
forskningen inom. Vidare kan även regioner vara del av en jämförande studie över friluftsundervisningen 
i Sverige.  

  

6.3 Avslutande diskussion 
 
Friluftsliv är en given del av ämnet idrott och hälsa. Friluftslivsundervisningen har en lång bakgrund 
inom skolan och kommer troligen att fortsättningsvis stanna kvar som en del av ämnet idrott och hälsa i 
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skolan. Denna studie har varit enormt givande för min kommande yrkesprofession som lärare inom 
ämnet idrott och hälsa för grundskolans senare del. Som jag tidigare nämnt så har studien bidragit till en 
fördjupad insikt kring friluftslivets funktion och roll i såväl skola som i samhället i stort. Jag har nu fått en 
större kunskap om hur friluftsundervisningen ser ut och vilka attityder som finns i samhället utifrån 
lärarintervjuerna som genomförts. Jag har dessutom fått en klarare bild av var jag själv vill nå med min 
undervisning inom området friluftsliv samt vilka attityder jag själv bär omkring på som kan komma att 
påverka mig och min undervisning. Mina intentioner är bland annat att bedriva friluftsliv i undervisningen 
i så stor utsträckning som möjligt och att eleverna skall få uppleva, erfara och bli förtrogna med en 
mängd olika former av friluftsliv. Jag har genom studien än mer än tidigare fått belägg för mina 
synpunkter angående de många positiva effekter som friluftsliv innebär för människan. Jag har 
dessutom fått upp ögonen för problematiken angående organisation, lokala förutsättningar och elevers 
olika förutsättningar. Jag ser denna problematik som en motiverande uppgift att ta mig an i min 
kommande yrkesroll som verksam idrott och hälsa lärare. Jag har en ambition att försöka se 
möjligheterna med friluftsliv och alla andra delmoment snarare än att förblindas av de hinder som 
uppstår under resans gång.  
 
Under inledningen av examensarbetet presenteras en personlig hypotes rörande att undervisningen i 
stor utsträckning skiljer sig åt bland olika skolor och att synen på friluftsliv inom idrott och hälsa ämnet 
även det skiftar mellan olika lärare. Efter att studien genomförts kan jag styrka min hypotes och dra 
slutsatsen att olikheter mellan skolor och skillnader mellan synen på friluftsliv är förekommande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 



                

 

Källförteckning 
 

Litteratur: 
Andersen, Heine, (red) (1994). Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund 
 
Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten, Studentlitteratur, Lund 
 
Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 
 
Bryman, Alan (2001). Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö 
 
Johansson, Bengt (2007). Idrott och hälsa, Liber AB, Stockholm (4: de uppl.) 
 
Johansson, Ella, (red) (2006). Mångnatur, Roos tryckerier AB, Bromma 
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 
 
Larsson, Håkan och Meckbach, Jane, (red) (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar, Liber AB, Stockholm 
 
Patel, Runa och Davidsson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund 
 
Sandell, Klas (2 004:20). Friluftslivets värden, Arbetsrapport, Karlstads universitet, institutionen för 
samhällskunskap 
 
Sandell, Klas. Brugge, Britta och Glantz, Mats, (red) (2007). Friluftslivets pedagogik, Liber AB, 
Stockholm (3: e uppl.) 
 
Sandell, Klas. Sörlin, Sverker, (red) (2008). Friluftshistoria, Printing Malmö AB (2: a uppl.) 
 

SSkkoollvveerrkkeett,,  11999944  åårrss  lläärrooppllaann  fföörr  ddeett  oobblliiggaattoorriisskkaa  sskkoollvväässeennddeett,,  fföörrsskkoolleekkllaasssseenn  oocchh  ffrriittiiddsshheemmmmeett  LLppoo  

9944..  
 

49 



                

Wallén, Göran (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund (2:a uppl.). 
 
Wiking, Stefan (1999). Idrott, motion och hälsa, KEPA Tryck, Kävlinge 
 
 

FFöörreelläässnniinngg//mmuunnttlliigg  kkäällllaa::  
  

VVääxxjjöö  uunniivveerrssiitteett::  SSuunnddbbeerrgg  DDaanniieell,,  UUttbbiillddnniinnggssvveetteennsskkaapplliiggaa//ddiiddaakkttiisskkaa  ffoorrsskknniinnggssmmeettooddeerr  --  fföörreelläässnniinngg  

iinnfföörr  eexxaammeennssaarrbbeettee..  DDaattuumm  ddeenn  22000099--0011--2266  
 

Internet: 
 
Frilufts rådet, (2006-03 -18 ). Ämnet friluftsliv – mot en kursplan för ämnet natur och friluftsliv, 

www.naturvardsverket.se/friluftsradet 
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/friluftsradet/kursplan.pdf
Datum: 2009-03-13 
 

SSkkoollvveerrkkeett, KKuurrssppllaanneerr  oocchh  bbeettyyggsskkrriitteerriieerr, Kursplan i ämnet idrott och hälsa  
www.skolverket.se
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extra
Id=2087 

DDaattuumm::  2009-02-17 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/friluftsradet/kursplan.pdf
http://www.skolverket.se/


                

  

Bilagor 
 
Intervjufrågor: 

 
1. Vad anser du om friluftsliv för ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare del? 

(varför?) 
Följdfråga: Vilka positiva respektive negativa aspekter ser du med friluftsliv? 
 

2. Hur motiverar du friluftslivsaktiviteter inom ämnet idrott och hälsa? (gentemot andra moment 
samt gentemot eleverna och övriga intressenter) (Varför?) 

 
3. Vad styr utformningen av friluftsliv i skolan? (Varför?) 

Följdfråga: Vilken roll spelar samhället i relation till friluftsliv i skolundervisningen? 
 

4. Används naturen i första hand som ett medel för att nå mål eller som ett mål i sig? (Varför?) 
 

5. Vilken vikt anser du att friluftsliv har för ämnet idrott och hälsa? (tolkning av kursplanen) 
(Varför?) 
Följdfråga: Hur påverkar detta ämnet och eleverna? 

 
6. Vilken omfattning har friluftsundervisningen inom ämnet idrott och hälsa? (Varför?) 
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