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ABSTRAKT 
 
Syftet med rapporten är att redogöra för hur undervisningen i idrott och hälsa i 
Smygesunds kommuns skolor, planeras och genomförs, så att kunskapskraven för 
friluftsliv uppfylls. Till grund för studien ligger fem stycken kvalitativa intervjuer med 
lärare inom skolämnet idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet. Samtliga lärare vi 
intervjuat påpekar att planeringsarbetet för friluftsliv efter den nya läroplanen pågår för 
fullt. Lärarna verkar befinna sig i idéstadiet, där de vrider och vänder på olika 
planeringsförslag. För alla skolor utom en, handlar planeringsfasen om att få ihop 
material för att sedan kunna organisera ett friluftsliv som uppfyller de nya 
kunskapskraven som läroplanen föreskriver. Samtliga intervjuade lärare lyfter upp 
Smygesund kommuns fantastiska möjligheter till friluftsliv. I samband med tolkningen 
av de nya läroplanerna poängterar alla lärare vikten av att kunna bedriva friluftsliv under 
heldagar, för att eleverna ska erhålla naturupplevelser. Det ses dock som ett hinder och 
en utmaning, då de obligatoriska friluftsdagarna plockats bort.  
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1 INTRODUKTION 
 

Att friluftsliv, naturvård, fysisk aktivitet och hälsa har ett nära samband, börjar 
samhället inse allt mer (Ottosson & Ottosson, 2006). I en mer stillasittande livsstil 
där fetma, utbrändhet och stress är ett växande samhällsproblem, ökar samtidigt 
insikten om friluftslivets betydelse för folkhälsan (a.a.). 

Kopplingen mellan hälsa och naturen, eller ett naturligt liv, är ett gammalt 
idéhistoriskt tema enligt Sundberg och Öhman (2008). Beroende på olika 
tidsperioders uppfattningar om naturen, är det ett tema med variationer. Under slutet 
av 1700-talet började den fysiska fostran nyttjas, där Jean-Jacques Rousseau sågs 
som en viktig inspirationskälla. Han var även en föregångare till idén om att 
friluftsliv var en betydelsefull del i barnets fostran. Inaktivitet, såsom stillasittande 
inomhus, ansågs ohälsosamt och onaturligt för barnen. Därför skulle regelbunden 
fysisk aktivitet kompensera detta stillasittande, helst utomhus i den friska luften. 
Industrialiseringen och den ökande urbaniseringen på 1800-talet ansågs på den tiden 
påverka både hälsa och individens moral negativt. Som en motpol till detta 
framställdes ett naturligt liv, med närhet till naturen och livet på landet, som 
någonting eftertraktat, där den enkla bonden var idealet. Det konstlade stadslivet 
skulle man lämna bakom sig och istället återgå till ett okomplicerat liv i naturlig 
miljö. Synen på friluftslivet som en kontrast till vardagslivet i staden, grundar sig i 
tanken om de positiva effekter naturen ansågs ha på människors hälsa. Det fanns en 
föreställning om att människan blev frisk och lycklig i en naturlig och sund miljö, 
varpå dåtidens mentalsjukhus placerades i natursköna omgivningar. Naturen ansågs 
ha läkande effekter och sades kunna bota barn med psykisk ohälsa. Friluftslivet 
behövdes redan på 1800-talet för att stärka den utarbetade, moderna, urbana 
människan.  

 
Ute i naturen kunde hon bygga upp sin kroppsliga och själsliga hälsa, så att hon 
åter kunde möta kraven i industrisamhällets arbetsliv. (Sundberg & Öhman, 
2008, s. 111) 

 

Utifrån ett individperspektiv fungerade friluftslivet som en metod för människors 
hälsa, men senare även utifrån ett folkhälsoperspektiv, där olika myndigheter började 
använda sig av medvetna strategier för att främja ett rekreationsskapande friluftsliv 
(Sundberg & Öhman, 2008).  

Uppfattningen om naturen som en stärkande plats, där man får kraft och mår bra, 
delas av många människor enligt Ottosson och Ottosson (2006). Vid en 
enkätundersökning som genomfördes 2005, med syfte att ta reda på svenskarnas syn 
på skog och natur, svarade hela 80 procent att vistelser i skog och mark var en 
nödvändighet för livskvalitén. Man konstaterade också att de människor som 
regelbundet drar nytta av naturens lugnande, stärkande och läkande effekter, ofta 
hade en sak gemensamt, nämligen att relationen till naturen grundlades redan som 
barn (a.a.).  

Det är inte bara kopplingen till naturen som befästs under yngre år, utan även 
inverkan på människors fysiskt aktiva liv i vuxen ålder. Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) hävdar att positiva upplevelser av 



4 

rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för huruvida man senare i 
livet är fortsatt fysiskt aktiv (Utvecklingsdepartementet, 2011). Ottosson och 
Ottosson (2006) menar att det finns vinster att göra för barns/ungdomars enskilda 
framtida hälsa. Det förutsätter dock att barn/ungdomarna verkligen kommer ut i 
naturen i ung ålder. Forskning visar att barn och ungdomars fritid spenderas mer 
inomhus nu än för bara ett par decennier sedan. Dessutom har den fysiska aktiviteten 
på fritiden minskat, vilket innebär ett ökat ansvar på föräldrar och på skolpersonal 
säger (a.a.). 
Det är inte ofta fysisk aktivitet utförs i naturen, istället bedrivs olika typer av 
träningsformer inomhus (Ottosson & Ottosson, 2006). Även om naturen som 
träningsarena föredras, är det inte säkert att man helt drar nytta av de stärkande och 
lugnande krafter naturen har att erbjuda. Det är lätt hänt att själva aktiviteten i sig får 
för stort fokus, vilket leder till att naturen och naturupplevelser kommer i skymundan 
(a.a.).  
När det främsta syftet med vistelsen i naturen är att utöva olika former av aktivitet, 
benämns dessa som naturmiljöaktiviteter av Nilsson, Kraepelin-Strid och Seger 
(2007). De menar att naturmiljöaktiviteter, som orientering och skridskoåkning är 
kompetenser i friluftsliv, men att de aldrig kan ersätta friluftslivet när det handlar om 
naturupplevelser. Dessa två begrepp behöver samordnas för att undvika att skolans 
friluftsliv enbart blir en serie naturmiljöaktiviteter. Att så kan vara fallet visar en 
undersökning som Nilsson, Kraepelin-Strid och Seger (2007) hänvisar till, där var 
tredje elev menar att de inte fått någon kunskap om friluftsliv, oavsett betyg.     
I de nya läroplanerna som trädde i kraft hösten 2011, har en stor vikt lagts vid just 
friluftsliv och naturupplevelser för välbefinnande. I Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (GY2011) står följande: 

 
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse 
såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa 
förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger 
tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband 
med välbefinnande och hälsa. (Utbildningsdepartementet, GY2011, s. 81) 

 

Lärarna i idrott och hälsa på högstadier och gymnasier har genom de nya 
läroplanerna (Lgr11 och GY2011) fått ett förändrat uppdrag, där friluftsliv fått ett 
betydligt större utrymme jämfört med föregående kursplaner. För att bedriva 
friluftsliv krävs det både möjligheter till att ta sig ut i naturen och resurser i form av 
material och pengar. 
Syftet med rapporten är att redogöra för hur undervisningen i idrott och hälsa i 
Smygesund kommuns skolor, planeras och bedrivs/kommer bedrivas, så att 
kunskapskraven för friluftsliv uppfylls. 
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2 BAKGRUND 
 

Här nedan presenteras teoretiska förankringar till friluftsliv. Ämnen som berörs är 
definition av begreppet friluftsliv, historisk översikt genom läroplanerna, möjligheter 
till friluftsliv i Kalmar kommun och forskningens syn på friluftslivets hälsovinster. 
 

2.1 Definition av begreppet friluftsliv 
 

Nilsson, Kraepelien-Strid och Seger (2007) delar upp begreppet friluftsliv i två 
kategorier, där den fösta är friluftsliv och den andra kategorin är naturmiljöaktivitet. 
Definitionen av friluftsliv betonas av själva vistelsen i naturmiljö, där 
naturassocierade upplevelser är syftet. Naturmiljöaktivitet beskrivs som olika former 
av aktiviteter i naturmiljö, där själva sysselsättningen är syftet, exempelvis 
skidåkning och skridskoåkning. 

Jensen (2008) beskriver att begreppet friluftsliv ofta associerar med uteaktiviteter 
som går att bedriva i den typiskt svenska miljön. Det rör sig bland annat om 
fjällvandring, kajakpaddling och fågelskådning. Aktiviteter som utförs långt ut i 
naturen, milslånga avstånd från tätbebyggda områden. Jensen (2008) har emellertid i 
sin forskning, Gå ut min själ, vidgat begreppet och lagt fokus på närnatur, vilket 
innebär utomhusvistelser som sker i närheten av bebyggda områden. Anledningen till 
denna vidgning av friluftslivsbegreppet är att 75 procent av Sveriges befolkning idag 
bor i tätorter och den vardagliga kontakten med naturen ofta sker i närhet till 
bostaden (a.a.). 

Nilsson (2007) utgår från en triangelmodell, där naturen delas in i de tre delarna 
friluftsliv, friluftsturism och friluftssport. I de två förstnämnda formerna är 
naturvistelsen och naturupplevelsen syftet, i friluftssport är syftet själva 
tävlingsresultatet. Begreppet friluftsliv väljer Nilsson (2007) därför att formulera 
enligt följande:  
 

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling. (Nilsson, 2007, s 141) 

 
Nilsson (2007) menar även att friluftsliv innebär aktivitet och vistelse i naturen i 
syfte att erhålla naturassocierade upplevelser, stimulans och rekreation, psykiskt 
och/eller fysiskt.  

 

2.2 Friluftsliv i skolundervisningen – en översikt 
 

I den svenska skolan har friluftslivsrollen förändrats genom åren, likaså 
undervisningsinnehållet i kursplanerna, vilka har gått från att relativt ingående 
beskriva innehållet till att mer översiktligt redogöra för verksamhetens mål (Nilsson, 
Kraepelien-Strid & Seger, 2007). De mer friare formuleringarna öppnar upp för 
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lokala tolkningar, vilket på sina håll leder till att friluftsliv endast sker ett fåtal 
timmar varje läsår. Detta kan innebära ett hot mot den utvecklade 
friluftslivsundervisningen (a.a.).    

 

2.2.1 Historisk översikt av läroplanerna 
Sundberg och Öhman (2008) beskriver att man några årtionden in på 1900-talet gav 
friluftslivet en allt viktigare pedagogisk roll i den svenska skolan. Sedan dess har 
friluftsaktiviteter, i första hand inom idrottsämnet, haft en betydelsefull roll i skolan. 
Gymnastik hette ursprungligen det skolämne som idag benämns som idrott och 
hälsa, som sedan införandet av den obligatoriska skolan år 1842 varit en del av 
undervisningen (a.a.).  
Den fysisk fostran i 1800-talets skolor dominerades enligt Sundberg och Öhman 
(2008) av Per-Henrik Lings tankar gällande kroppsövningar och gymnastik. I Lings 
skrifter nämns dock inte friluftsliv som begrepp, men till det gymnastiska området 
tillförde Ling simning, ridning, skridsko- och skidåkning samt olika friluftsövningar 
med vetenskaplig förankring. Det är först i början av 1900-talet som mer uttalade 
friluftslivsaktiviteter, liknande de som Ling tillämpade, går att finna. Dessa 
sysselsättningar handlade främst om fysiska aktiviteter utomhus, som exempelvis 
skidlöpning, simning samt kälk- och skridskoåkning. Det fanns inga uttalade mål för 
själva friluftslivsmomentet utan friluftsverksamheten sågs som en aktivitet parallell 
med övriga spel, lekar och kroppsövningar, som följde idrottsämnets övergripande 
syfte.  

Genomgående har den friska luften lyfts fram som ett hälsomotiv i skolans 
anvisningar, vilket generellt gällde samtliga kroppsövningar (Sundberg & Öhman, 
2008). Friluftslivets roll förändrades på 1940-talet genom att ämnet tycktes innefatta 
något mer än fysiska aktiviteter i det fria, varpå obligatoriska friluftsdagar infördes i 
folkskolan. Dessa dagar motiverades på följande vis; 
 

Genom regelbundet återkommande friluftsövningar skola eleverna beredas en 
hälsosam motvikt mot det övriga skolarbetet och bibringas intresse för härdande 
och stärkande friluftsliv och givas möjligheter att förvärva de kunskaper och 
färdigheter, som erfordras för ett ändamålsenligt utövande av 
friluftsverksamhetens olika grenar. (Sundberg & Öhman, 2008, sid 107-f) 

 
Vistelser i naturen ställde krav på att stärka och utveckla människans fysiska och 
psykiska förmågor. Djuren i naturen tycktes ha bättre fysik än husdjur, likväl hade 
människor som levde naturenligt bättre hälsa än stadsmänniskor. Det framkom en tro 
på friluftslivets hälsofrämjande effekter, dessa ansågs var både härdande och 
stärkande. Skolöverstyrelsen gav ut detaljerade anvisningar på över 200 sidor med 
innehåll och direktiv om hur dessa friluftsdagar skulle utföras. Runt mitten av 1900-
talet hade idrottsrörelsen vuxit successivt med karaktärsdrag som resultatinriktning, 
prestation och tävling. Det rådande samhället, med starkt utbrett idrottsintresse 
speglade även skolundervisningen. Ett resultat av detta blev att man i kursplanerna 
separerade friluftslivet från övrig idrottsundervisning. Friluftsliv var på väg att bli 
något eget, där lägerliv och terrängvandringar lades till i kursinnehållet och man 
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började koppla samman ett naturvårdsperspektiv, med begrepp som naturupplevelse 
och naturvård, till friluftsaktiviteterna (Sundberg & Öhman, 2008).  
Vidare skriver Sundberg och Öhman (2008) att det finns en naturlig väg till hälsa och 
att detta framgår i olika kursplaner, där ses ett värde i sig i att vara utomhus. 
Exempelvis står det i 1919 års kursplan att lekar skulle ske så mycket som möjligt 
ute i det fria. I normalritningar för folkskolebyggnader från 1865 står det att det bör 
finnas en rymlig gårdsplan med utrymme för barnens lekar och kroppsövningar. 
Något som lyftes upp var den friska luftens betydelse och gymnastikredskapen skulle 
därför placeras utomhus.  

 
Alldenstund barnen alltid, jemväl under regnigt och hårt väder, bör tillbringa 
lofstunderna i fria luften. (Sundberg & Öhman, 2008, sid 107) 

 

Men det var inte bara kroppen som skulle fostras i naturen, man såg även friluftsliv 
som en metod för elevernas karaktärsfostran. I 1942 års kursplan står det beskrivit att 
friluftsövningarna borde ordnas så att de var både socialt- och 
personlighetsutvecklande (Sundberg & Öhman, 2008).  

I Läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr62) kom begreppet rekreation in i 
kursplanen, eleverna skulle förutom en kortsiktig hälsovinst av ämnet gymnastik med 
lek och idrott, få en förtrogenhet med aktiviteter som de även senare i livet kunde 
utföra för att rekreera sig och bibehålla sin arbetsförmåga. Det innebar att de skulle 
ha förståelse för kroppsövningar och friluftsliv i en sund livsföring. I Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo94) 
konstateras att motion, idrott, friluftsliv och rekreation har en stor betydelse för 
folkhälsan och samma år övergick skedde en övergång till det nya ämnesnamnet 
idrott och hälsa (Sundberg & Öhman, 2008). 
Under åren har två pedagogiska förhållningssätt inom ämnet friluftsliv förekommit 
(och förekommer fortfarande). Det första förhållningssättet berör friluftsliv som 
metod för att nå vissa syften, exempelvis hälsa, genom att genomföra 
konditionsträning i naturen. Värdet ligger alltså inte i själva naturupplevelsen utan i 
det man kan uppnå genom friluftsliv, som metod. Detta förhållningssätt tillämpas i 
Lpo94, där formuleringar om att naturupplevelse skulle ha ett direkt samband med 
hälsa eller att det skulle vara en källa till livskvalité, meningsfullhet och glädje inte 
går att hitta. Istället nämns här att eleven i slutet av år nio ska ha kunskap om 
friluftsliv, känna till allemansrätten och kunna orientera i okänd natur (Sundberg & 
Öhman, 2008).  
Synen på friluftslivet som metod delas även av Nilsson, Kraepelien-Strid och Seger 
(2007) som skriver att skolans friluftsliv ofta blir en serie av olika sorters 
naturmiljöaktiviteter, där det är den fysiska aktiviteten som ligger i fokus. Därför 
poängteras vikten av det andra förhållningssättet, där friluftsliv inte används som 
metod utan som mål. Friluftsliv bör innefatta känslan av rekreation och upplevelse 
här och nu, där positiva upplevelser medför att man på egen hand senare i livet vill 
söka sig ut i naturen och uppleva harmoni i denna miljö, vilket innebär att själva 
naturmötet har ett värde i sig (a.a.). Även Sundberg och Öhman (2008) menar att 
friluftslivet i sig ger unika naturupplevelser, vilket har en djupgående inverkan på 
individens möte med sig själv och på hennes livskvalité. 
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Genom åren har båda dessa förhållningssätt påverkat friluftslivsverksamheten i 
skolan, även om det främst är friluftsliv som metod det står skrivet om i 
kursplanerna. I första hand är friluftslivet riktat mot den kroppsliga hälsan, i form av 
fysisk aktivitet utomhus (Sundberg & Öhman, 2008). 
 

2.2.2 Friluftsliv i läroplanerna för idrott och hälsa 
Hösten 2011 trädde en ny läroplan i kraft, vilket medför en del förändringar inom 
ämnet idrott och hälsa. Inte minst rörande begreppet friluftsliv, som har fått mer 
utrymme och större betydande roll, jämfört med föregångarna Lpo94 och Läroplan 
för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf94).  

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
När ämnet idrott och hälsa presenteras i den nya läroplanen för grundskolan (Lgr11) 
talas det om en hälsosam livsstil som något grundläggande för människors 
välbefinnande, där färdigheter och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för 
såväl individ som samhälle. Det anses att positiva upplevelser av rörelse och 
friluftsliv under uppväxtåren har stor inverkan på huruvida man blir fortsatt fysiskt 
aktiv senare i livet. Därför är ett av syftena med undervisningen att utveckla 
elevernas allsidiga rörelseförmågor och intresse för fysisk aktivitet, men även att 
vistas i naturen. Vidare står följande skrivet:   
 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer 
och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt 
friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man 
agerar i nödsituationer. (Utbildningsdepartementet, Lgr11, s. 51) 

 

Ett centralt innehåll finns angivet där friluftsliv och utevistelse har blivit tilldelad en 
egen kategori med punkter som ska beröras under kursen. För årskurs 7-9 ser det ut 
såhär:  

 Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel 
för positionering. 

 Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 

 Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 

 Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i 
och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för 
förlängda armen. (Utbildningsdepartementet, Lgr11, s. 54) 

 

Avslutningsvis presenteras kunskapskraven. Vid slutet av årskurs 9 krävs följande 
kunskaper om friluftsliv för att få betyget E: 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika 
förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet 
orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. 
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Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa 
hjälpredskap under olika årstider. (Utbildningsdepartementet, Lgr11, s.56) 

 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011 
I den nya läroplanen för gymnasiet (GY2011) har friluftsliv fått större utrymme och 
förändrad karaktär. Här ses tydligt att friluftsliv som begrepp genomsyrar hela 
ämnet, där undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för, samt 
förmåga att, nyttja olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som upphov till 
välbefinnande (Utbildningsdepartementet, 2011). Vidare står följande om ämnet 
idrott och hälsa 1. 

 
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse 
såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa 
förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger 
tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband 
med välbefinnande och hälsa. (Utbildningsdepartementet, GY2011, s. 83) 

 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa 1 ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande. 
 

 Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika 
förhållanden och miljöer. 

 Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för 
kroppslig förmåga och hälsa. 

 Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska 
aktiviteter. 

 Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och 
naturupplevelser. (Utbildningsdepartementet, GY2011, s. 83-f) 

 
 
I läroplanen anges även ett centralt innehåll som undervisningen i kursen ska 
behandla. 
 

 Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig 
kroppslig förmåga. 

 Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.  

 Metoder och redskap för friluftsliv.  

 Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

 Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande 
aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud. 
(Utbildningsdepartementet, GY2011, s. 84-f) 

 
Slutligen anges vilka kunskapskrav de olika betygsstegen kräver. Nedan står angivet 
vad som krävs för betyget E, med fokus på friluftsliv. 
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Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och 
andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller 
nödsituation. Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i 
naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och 
idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika 
livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och 
samhället i övrigt. (Utbildningsdepartementet, GY2011, s. 85) 

 

2.3 Möjligheter till friluftsliv i Smygesunds kommun 
 

Landskapet i Smygesunds kommun skiftar från kustland till skogsbygd på bara ett 
fåtal mil, vilket innebär en omväxlande natur. För de som vill ta sig ut i naturen finns 
det inom kommunen flera populära fritidsområden. Möjligheten att uppleva 
grönområden finns även i staden i form av olika parker (Smygesund 
turistinformation, 2012). Vattnet vid Smygesund präglas av öar och vikar, med 
tillgång till kanot- och kajakpaddling samt fiskemöjligheter och den kustnära 
placeringen bidrar till ett varierande klimat, med oftast varma somrar och kalla 
vintrar (Smygesunds kommun, 2012). 

Under årets samtliga årstider kan man använd något av kommunens motionsslingor, 
där skidspår finns tillgängliga under vintern. Till antalet finns det 15 motionsslingor 
med en varierande sträcklängd på 1-5,5 kilometer (Smygesund turistinformation, 
2012). Det finns även tillgång till vandringsleder, där Smygesundsleden är den 
längsta med sina nästan 90 kilometer. Leden består av gamla landsvägar, byvägar 
och järnvägsbanvallar som slingrar sig fram längst olika kulturminnen (a.a.). För den 
som inte har ork, tid eller lust att vandra längst med hela leden, finns det kortare 
alternativ, som den 20 kilometer långa Smygesundsleden2. Under sträckan finns det 
tillträde till både vindskydd, eldstäder och raststuga (Smygesund kommun, 2012). 
 

2.4 Forskning kring natur och friluftsliv – hälsovinster  
 

Naturen är en förutsättning för mänsklig existens, hälsa, utveckling och 
välbefinnande, men under de senaste åren har människors kontakt med naturen 
minskat (Mitten, 2009). Samhället skapar en främlingskänsla till naturen genom att 
ta bort människan längre och längre från den, vilket leder till mer förstörelse och 
olämpligt och ohållbar användning av den naturliga världen (a.a.). Detta nämner 
även Jensen (2008) som menar att det moderna samhället är onaturligt för 
människan, vilken är biologiskt anpassad till att leva i naturen. En grundläggande 
tanke är att rekreation måste äga rum i en annan miljö än den som gör oss trötta och 
utmattade. Inom miljöpsykologin säger Jensen (2008), att det under de senaste två 
decennierna pekat på kopplingar mellan psykosocialt välmående och miljö. 
Återhämtning sker bättre i naturliknande omgivningar än i byggda miljöer (a.a.). 
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Ur folkhälsoperspektiv är planering för tillgänglighet avgörande för om grön- 
och rekreationsområden verkligen används, men också kunskap om vilka behov 
de kringboende har av grönområdet. (Jensen, 2008 s.21) 

 

Även Hansen-Ketchum, Marck, Reuter och Halpenny (2010) poängterar vikten av 
tillgänglighet. Människor som kommer i kontakt med naturen i sitt vardagliga liv, får 
insikt om vilka möjligheter det finns till ett naturbaserat hälsofrämjande. En 
vandringsled utmed en flod skulle medföra upplevelser av naturens återställande 
kvalitéer, under en promenad till arbete eller skola. Projekt skulle kunna startas för 
att skapa säkrare och mer tilltalande cykelmöjligheter på vägarna och samhällen 
skulle kunna ha stora trädgårdar för odling av hälsosam mat (a.a.). 
Den platsbaserade påverkan på hälsan borde belysas mer enligt Jensen (2008) som 
säger att motion är en friskfaktor som bär på positiva hälsoeffekter, något som är 
allmängiltigt. Men dessa positiva effekter kan höjas, genom att miljön där själva 
motionsformen sker, är avstressande i sig. Löpare som springer i en park upplever 
större stressreduktion jämfört med löpning i stadsmiljö (a.a.). Stressreduktion är ett 
begrepp som även Mitten (2009) lyfter fram i sin studie och påstår att friluftsliv och 
en livsstil som innefattar mycket tid i naturen, har en positiv inverkan på hälsan. 
Detta genom att stressnivåerna reduceras och kan samtidigt bidra till ett minskat 
missbruk av både alkohol och tobak.  

 
Den faktor som dock tycks allra mest avgörande för ett frekvent friluftsliv är att 
närnaturen finns nära. (Jensen, 2008 s. 20) 

 

I en studie av Raanaas, Patil och Hartig (2011) studerades olika fönsterutsikters 
hälsopåverkan på inskrivna rehabiliteringspatienter. Olika fönsterutsikter gav olika 
effekter, vilka tycks variera på både kön och diagnos. En blockerad fönstervy hade 
en negativ inverkan på den psykiska hälsan under vistelsen, men enbart på män. 
Panoramafönster med utsikt mot naturen hade en mer positiv effekt på den fysiska 
hälsan, men här bland kvinnor. Utsikt mot det omgivande, naturliga landskapet 
verkade ha en mer positiv effekt på den mentala hälsan hos lungpatienter än hos 
hjärtpatienter. Det kan bero på att lungpatienter i allmänhet har fler begränsningar, 
med svårigheter att andas och snabbt insättande av trötthet. Det kan därför medföra 
att lungpatienter behöva vila i större utsträckning. Ett fönster mot naturen kan därför 
ha en större chans att förbättra deras hälsa, hävdar Raanaas, Patil och Hartig (2011) 
som tror att utformningen av sjukhus och vårdinrättningar i framtid kan hjälpa 
patienter att känslomässigt hantera kraven på deras rehabilitering (a.a.). 
I kontrast till studien ovan som lyfter fram den indirekta kontakten med naturen, 
menar Maller (2009) att direktkontakten kan påverka barns psykiska, emotionella 
och social hälsa positivt. Skolor tycks spela en allt viktigare roll för att ge barn 
tillgång till naturen. Skolverksamheten har potential att introducera direktkontakt 
med naturen i grundskolan och man befinner sig i en idealisk position för att kunna 
erbjuda olika sorters aktiviteter (a.a.).  
En annan fördel med tidiga förbindelser med naturen är dess påverkan på människors 
utvecklande av en miljökunnighet. Friluftsliv och engagemang för naturen behövs 
för framtida välfärd. Vikten av grönområden runt arbetsplatser och bostadsområden 
bör poängteras (Mitten, 2009).  
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Av de ovanstående studierna är det bara Jensen (2008) som lyfter fram hinder för 
utevistelser. Det kan röra sig om ekonomiska faktorer i form av tillgången till 
utrustning och transportmedel. Andra viktiga faktor är hur mycket tid man har till 
förfogande, sin fysiska kraft samt psykiska energi för att kunna utföra friluftsliv och 
vistas i naturen. Andra tänkbara hinder kan enligt Jensen (2008) röra sig om 
bristande snöröjning, mörker eller avsaknad av iordningställda motionsspår (a.a.).  
Det samtliga studier hävdar är att naturen har stor potential att vara en viktig resurs 
för hälsofrämjande. Hansen-Ketchum m.fl. (2010) hävdar dock att det krävs initiativ 
som syftar till att förbättra och uppmärksamma våra vardagliga, naturliga platser och 
den platsbaserade påverkan på hälsan. 
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3 PROBLEMFORMULERING 
 

Idrott och hälsa-lärarna på högstadier och gymnasier har genom de nya läroplanerna 
(Lgr11 och GY2011) fått ett förändrat uppdrag, där friluftsliv fått ett betydligt större 
utrymme jämfört med föregående kursplaner.  
 

3.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med rapporten är att redogöra för hur undervisningen i idrott och hälsa i 
Smygesund kommuns skolor planeras och genomförs så att kunskapskraven för 
friluftsliv uppfylls. I och med de nya läroplanernas fokus på friluftsliv för 
naturupplevelser, ska vi redogöra för hur verksamheten bedrivs/kommer att bedrivas. 

 

 Vilka åsikter har lärarna i idrott och hälsa om att friluftsliv har fått 
större utrymme i kursplanen? 

 Hur planeras friluftslivet av lärarna i idrott och hälsa? Vilka är 
skolornas resurser för friluftsliv? 

 Vilka möjligheter ser lärarna i idrott och hälsa för att bedriva 
friluftsliv i Smygesund kommun? 

 Vilka hinder ser lärarna i idrott och hälsa för att bedriva friluftsliv i 
Smygesund kommun?  
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4 METOD 
 

Nedan presenteras tillvägagångssättet för insamlingen av empirin och bearbetningen 
av densamma. Även reliabilitet, validitet och forskningsetiska principer tydliggörs.   

 

4.1 Kvalitativ undersökningsansats 
 

Vi ansåg att den mest lämpade undersökningsansatsen för att besvara syftet i denna 
rapport var att tillämpa en fallstudie. Grønmo (2006) beskriver fallstudie som en 
forskningsmetod som ger en helhetsförståelse av det ämne som studeras.  

Bryman (2011) menar att en kvalitativ forskningsmetod är att föredra för att få en 
djupare förståelse och insyn i det ämne som undersöks. Vid en sådan metod ligger 
fokus på ord, metoden är tolkande och teoribyggande, då resultaten i forskningen 
stöds i teorikapitlet. Detta jämfört med en kvantitativ forskningsmetod, där fokus 
istället ligger på siffror och statistik och en sammanställande analys av dem (a.a.).  
Vi är medvetna om att det riktas kritik mot den kvalitativa forskningsansatsen, där 
det menas att resultaten är omöjliga att generalisera. Detta grundar sig i att kvalitativ 
forskning endast gör nedslag och undersökningar hos mindre grupper i större 
sammanhang. Däremot ger en kvalitativ forskningsmetod ett resultat som 
generaliseras till teorier (Bryman, 2011).  
Vår rapport är specifik för just Smygesund kommuns lärare i idrott och hälsa, men 
går att jämföra med andra kommuner.  
 

4.2 Intervjumetod och empiribearbetning 
 

Till grund för studien ligger kvalitativa intervjuer med lärare inom skolämnet idrott 
och hälsa på högstadiet och gymnasiet inom Smygesunds kommun. Anledningen till 
varför vi valde att inrikta oss på grundskolans senare år samt gymnasiet, berodde på 
att friluftslivet tar större plats i läroplanerna högre upp i åldrarna 
(Utbildningsdepartementet, 2012).  
Vi är medvetna om att den gamla läroplanen (Lpo94) fortfarande gäller för årskurs 9 
fram till vårterminen avslutas 2012, men eftersom vi inte enbart vill belysa 
genomförandet, utan även planeringsarbetet av friluftslivsverksamheten, ansåg vi 
inte att det spelade någon större roll.  
Den kvalitativa intervjuformen passade bättre till rapporten än den kvantitativa. 
Detta eftersom det i en kvalitativ intervju är den intervjuade personens uppfattningar 
som blir de ”korrekta svaren”, i motsats till kvantitativa intervjuer där man använder 
sig av fasta svarsalternativ (Patel & Davidsson, 2011). Genom intervjuförfrågan 
angående friluftslivets utökade innehåll i läroplanerna, hade vi sju intervjutillfällen 
med verksamma lärare i idrott och hälsa inplanerade. Dock genomfördes endast fem 
av dessa, då vi uppnådde en mättnad. Bryman och Bell (2005) förklarar begreppet 
mättnad med att inga relevanta eller nya data framkommer inom en viss kategori. 
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Intervjumetoden vi använde oss av var semistrukturerad, där vi använde oss av en 
mindre lista över teman (se bilaga 1) som vi under intervjuerna ville beröra. Det 
fanns ingen bestämd ordningsföljd på dessa teman och följdfrågor blev en naturlig 
del under intervjuerna. Enligt Bryman (2011) ger detta intervjupersonerna möjlighet 
att utforma svar utan några vidare direktiv (a.a.). Syftet med en kvalitativ intervju är 
även att urskilja uppfattningar och åsikter som intervjupersonen har gällande det 
ämne som studeras (Patel & Davidsson, 2011). 

Intervjupersonerna gav oss tillstånd att spela in intervjuerna, vilket Patel och 
Davidsson (2011) anser som en fördel då bandinspelning alltid ger precisa svar. 
Detta är en uppfattning som även delas av Bryman (2011) som menar att 
bandinspelning är viktigt för att kunna göra en detaljerad analys av innehållet och att 
uttalanden eller uttryck lätt går förlorade om endast anteckningar förs. Kvalitativa 
forskare brukar oftast banda sina intervjuer för att sedan transkribera materialet 
(a.a.). En nackdel med detta är enligt Patel och Davidsson (2011) att det beräknas ta 
ungefär fem timmar att transkribera en timmes inspelat material. Kritik mot att spela 
in en intervju finns i att intervjupersonerna kan känna sig hämmade och på så vis 
begränsa intervjusvaren, framförallt om ämnet som skall diskuteras är av känslig 
karaktär (a.a.).  
Ämnet idrott och hälsa med fokus på friluftsliv, som denna rapport behandlar, ansåg 
vi inte vara av känslig karaktär. Detta medförde att bandinspelning kändes som det 
självklara valet för att kunna göra en så detaljerad analys av intervjumaterialet som 
möjligt. 
 

4.3 Validitet och reliabilitet 
 

Jämfört med studier med kvantitativ inriktning, måste validitet och reliabilitet 
värderas på ett delvis annorlunda sätt i en studie med kvalitativ undersökningsansats 
(Bryman & Bell, 2005). Validitet handlar i grunden om huruvida anvisningar med 
avsikt att mäta ett begrepp, verkligen mäter det begreppet. Alltså, att man mäter det 
som är relevant i sammanhanget (a.a.).  

Det är inte enbart datainsamlingen som berör validiteten, utan hela 
forskningsprocessen, skriver Patel och Davidsson (2011). För att kunna skapa en 
pålitlig tolkning av intervjupersonens/intervjupersonernas ämnesvärld, är det viktigt 
att forskaren/forskarna har kunskap inom det ämne som undersöks (a.a.).  

Eftersom syftet med rapporten är att redogöra för hur undervisningen i idrott och 
hälsa i Smygesund kommuns skolor planeras och genomförs så att kunskapskraven 
för friluftsliv uppfylls, var vi väl pålästa på de nya läroplanerna för ämnet. Vi hade 
även satt oss in i begreppet friluftsliv, dess definition och hälsopåverkan. Genom 
turistinformationen hade vi dessutom skaffat oss en uppfattning om vilka möjligheter 
som finns tillgängliga för friluftslivsverksamhet inom Smygesund kommun.  

Intervjutillfällena och transkriptionsprocessen är ytterligare validitetsvariabler i 
denna rapport. Enligt Patel och Davidsson (2011) minskar risken för missförstånd 
och misstolkningar om flera personer deltar vid intervju- och transkriptionstillfället, 
vilket stärker validiteten. Det var något som vi tog hänsyn till och genomförde därför 
intervjuer och transkription tillsammans. Trots att intervjuerna bandades, fördes 
anteckningar som säkerhet ifall materialet skulle vara skadat och vid behov 



16 

förtydligades anteckningarna direkt efter intervjuerna. Ett sådant arbetssätt anser 
Patel och Davidsson (2011) stärker validiteten ytterligare.  
Reliabilitet avser frågor som rör pålitligheten på måtten och mätningarna samt 
möjligheten att kunna upprepa en undersökning (Bryman & Bell, 2005). Tillskillnad 
från kvantitativa studier är det i kvalitativ forskning nästan omöjligt att replikera 
forskningsresultat, eftersom en social miljö är omöjlig att ”frysa”. Det är dessutom 
högst troligt att undersökningsdeltagarna påverkas av forskarnas kön, ålder, 
personlighet och andra egenskaper. I kvalitativa studier handlar validitet och 
reliabilitet om att kunna beskriva att data samlats in och bearbetats på ett ärligt sätt 
(a.a.).  
Den som läser vår rapport ska själv ha möjlighet att bilda sig en egen uppfattning av 
rapportens trovärdighet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det upp till 
författarna av rapporten att presentera ett så opartiskt resultat som möjligt och 
undvika att endast introducera material som speglar forskarnas egna åsikter. Det var 
något vi eftersträvade under utformningen av resultatdelen, där vi försökte presentera 
det empiriska materialet så opartiskt som möjligt för att stärka tillförlitligheten. 
I vår rapport bygger diskussionsdelen på intervjuer och när så är fallet hävdar Patel 
och Davidsson (2011) att det gäller att hitta en balans mellan forskarens/forskarnas 
egna kommentarer och citat för att få så hög tillförlitlighet som möjligt. Det är även 
viktigt att den/de intervjuades svar inte plockas ur sitt sammanhang (a.a.).  
När vi bearbetade diskussionsdelen var det något som vi hade i åtanke för att stärka 
reliabiliteten. 
 

4.4 Forskningsetiska principer 
 

Riktlinjer finns angivna om de villkor som gäller mellan undersökningsdeltagare och 
forskare, vilka dels syftar till att ge underlag för forskarens ansvarstagande, men 
även till att göra en avvägning möjlig vid en eventuell konflikt (Vetenskapsrådet, 
1990). Kravet på individskydd består av flera olika krav som kan placeras in under 
fyra större huvudkategorier, nämligen kraven om information, om samtycke, om att 
hantera informationen konfidentiellt och om nyttjande. Dessa måste forskningen 
uppfylla (a.a.).  

Kravet om information innebär att deltagarvillkoren och forskningsuppgiftens syfte 
ska informeras till dem som berörs av forskningen, såsom undersökningsdeltagare 
och uppgiftslämnare. Forskaren ska upplysa om att deltagandet är frivilligt och att 
medverkan kan avbrytas om så önskas (Vetenskapsrådet, 1990). Innan vi 
genomförde våra intervjuer, tydliggjorde vi syftet med undersökningen och frågade 
de medverkande om de ville delta, vilket var helt frivilligt.     

När intervjuerna påbörjades hade vi fått undersökningsdeltagarnas samtycke att 
medverka, vilket Bryman (2011) benämner som samtyckesprincipen där samtliga 
medverkande ska ge sitt godkännande att delta i undersökningen (a.a.). Deltagarna 
bestämmer på egen hand hur länge och under vilka förutsättningar deltagandet äger 
rum och om medverkan skulle avbrytas ska det inte innebära några negativa 
konsekvenser för deltagaren (Vetenskapsrådet, 1990). Detta var något vi tog hänsyn 
till genom att belysa de deltagande. 
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Data som är tillräckligt uttömmande kan medföra att personer kan identifieras av 
vissa läsare. Här är kravet att uppgifter om personer hanteras konfidentiellt 
(Vetenskapsrådet, 1990). Vi förklarade för intervjupersonerna att alla uppgifter 
skulle hanteras konfidentiellt, vilket är anledning till varför deltagarnas namn ersatts 
med bokstäver och namnet på skolorna inte nämns. Vi har även valt att inte nämna 
kommunens riktiga namn, utan använder oss av det fiktiva namnet Smygesund. 
Kravet om nyttjande innebär att insamlade personuppgifter enbart får nyttjas för 
forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 1990). Dessutom får uppgifterna endast lånas 
ut till forskare som antar samma skyldigheter mot uppgiftslämnarna som utlovades 
vid det ursprungliga materialinsamlandet (a.a.). Även detta krav har vi tagit i 
beaktande. 
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5 RESULTAT 
 

Syftet med rapporten är att redogöra för hur undervisningen i idrott och hälsa i 
Smygesund kommuns skolor planeras och genomförs så att kunskapskraven för 
friluftsliv uppfylls. Här nedan presenteras vår empiri i form av intervjusvar från fem 
verksamma lärare i idrott och hälsa i kommunen. Eftersom vi valt att presentera de 
intervjuades svar konfidentiellt finns det en kort bokstavsförklaring nedan. 
 

Lärare A: Högstadielärare. 
Lärare B: Högstadielärare. 

Lärare C: Högstadielärare + gymnasielärare på en friskola. 
Lärare D: Gymnasielärare. 

Lärare E: Gymnasielärare. 
 

5.1 Lärarnas åsikter om friluftslivets ökade innehåll i 
läroplanen 

 

Ett eget intresse för natur och friluftsliv var något det berättades om vid varje 
intervjutillfälle. Att få möjligheten att bedriva det med eleverna under skoltid i 
utökad utsträckning var något som sågs som positivt från alla håll. 
 

Eftersom jag själv är intresserad av det jag tycker det är bra - det är jättebra. Det 
är viktigt att få ut barn och ungdomar utanför fyra väggar, få dem att röra sig i 
skog och natur, och ta del av all den rekreation naturen har att erbjuda. (Lärare 
E) 

 
Samtliga lärare ser friluftslivets ökade utrymme som något positivt. Lärare C 
understryker vikten av att barn och ungdomar kommer ut i naturen. Speciellt med 
tanke på hur samhället ser ut idag, där väldigt mycket umgänge bedrivs inomhus. 
Lärarna berättar att även elevernas åsikter är övervägande positiva. En av 
anledningarna till det kan vara att friluftslivets annorlunda och prestationslösa 
upplägg tilltalar många, hävdar lärare A och lärare D.     
 

Jag tycker det är jättebra. Jag kör stenhårt med mina 6:or nu, så att de ska veta 
hur idrottsämnet är uppbyggt. Att ämnet har tre ben och det ena benet heter 
friluftsliv och är något vi kommer jobba mycket med. Och dem blev ju 
jätteinspirerade när jag sa att vi skulle ut och vandra, kanske paddla kanot och 
övernatta. (Lärare A) 

 
Även lärare B finner det ökade friluftslivet som någonting positivt för eleverna, men 
ser en problematik i otydligheten i hur mycket friluftsliv som egentligen skall 
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bedrivas. Det paradoxala och något komiska i att friluftsliv och utevistelse fått ökat 
utrymme i kursplanen, samtidigt som friluftsdagarna helt plockats bort, poängteras 
av både lärare B och C.  

 
Innan fanns ju friluftsdagar obligatoriskt. Så nu är det alltså upp till varje skola 
att bestämma det och det är kanske inte alla rektorer som är med på. (Lärare C) 

 

5.2 Lärarnas planering av friluftsliv 
 

Samtliga lärare vi intervjuat påpekar att planeringsarbetet för friluftsliv efter den nya 
läroplanen pågår för fullt. Samtliga lärare verkade befinna sig i idéstadiet, där de 
vred och vände på olika planeringsförslag.  

 
Alltså jag är ju inte insatt i den nya läroplanen för jag har inte varit med i det 
arbetet där runtomkring, mer än att jag givetvis har läst den och så. (Lärare B) 

Jag har väl inte riktigt kommit till någon form av detaljplanering än utan än så 
länge har jag egentligen jobbat med att vi ska få möjlighet att överhuvudtaget 
kunna få bedriva friluftsliv. (Lärare A) 

 

För alla skolor utom en, verkar planeringsfasen handla om att få ihop material för att 
sedan kunna organisera upp ett friluftsliv som uppfyller de nya kunskapskraven som 
läroplanen föreskriver.  
Lärare A påpekar att tillgången på material näst intill är obefintlig. 
Friluftslivsmaterial, så som tält, stormkök, ryggsäckar, sovsäckar, liggunderlag etc. 
är mycket dyrt och praktiskt taget omöjligt för en ensam kommunal skola att köpa in. 
Får man väl in materialet vill lärare A att eleverna skall få möjlighet att testa på i 
princip allt inom friluftsliv, för att sedan själva kunna planera och genomföra någon 
egen form av friluftsliv. Förslagsvis kan eleverna vandra från skolan, övernatta i 
vindskydd och paddla kanot tillbakavägen hem. Det skulle då givetvis innebära en 
sakta stegring genom årskurserna, där slutmålet blir denna form av examination inom 
ämnet.  

Lärare A menar att det växer fram en gemenskap och trygghet inom klasserna när de 
tillsammans får delta i en sådan naturupplevelse. För att kunna ta del av de positiva, 
sociala effekter som skapas, borde därför examinationstillfället läggas redan i årskurs 
8. Även lärare C önskar möjligheten att kunna erbjuda sina elever en 
friluftslivsupplevelse i form av övernattning utomhus.  
 

Vandring, kanotpaddling, övernattning i vindskydd, laga mat i stormkök osv och 
samtidigt ha en diskussion om allemansrätten med eleverna är min tanke. Men 
längre än så har jag inte kommit. (Lärare C) 

 
I sin planering tänker lärare C försöka få in något friluftslivsmoment i varje årstid. 
För att göra det hela till en större skolaktivitet med mer tid och resurser, finns en 
ämnesövergripande tanke. Ett samarbete med både biologi- och historielärare skulle 
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vara en möjlighet och en tillgång. Ämnesintegrerande tankar delas av lärare B som 
berättar att temaövergripande lektionstillfällen genomförts tidigare, för att då kunna 
få längre lektionstillfällen. Integrering upplevs som något positivt, men är trots det 
inte helt problemfritt. 
  

Fastän vi har nära till naturen är det jättesvårt att få ihop det. Man ska gå dit, 
göra något vettigt och sedan tillbaka. Men kanske får vi tänka om och fundera i 
andra banor. (Lärare B) 

 
I två av de fem skolorna berättar personalen att de haft möjlighet att åka på så kallade 
kompetensutvecklingsdagar, med föreläsningar och diskussioner kring de nya 
läroplanerna. Inom ämneslagen har det även avsatts tid till att diskutera det nya 
uppdragets innehåll.  
Lärare D beskriver ämneslagets bekymmer gällande bedömning av eleverna inom 
friluftsliv, vilket har tagit upp en stor del av tiden. Även periodläsning av ämnet har 
lagts fram som ett förslag, vilket i praktiken skulle innebära att eleverna under en 
period inte har några idrottslektioner alls. Detta för att ”samla lektionstimmar” till 
friluftslivet. Då skulle längre utflykter under ett par heldagar vara möjligt att 
genomföra och på så vis få med hela paketet med naturupplevelse, paddla kanot, 
vandra, laga mat i naturen och till och med övernatta. Det är det som diskuterats just 
nu, men några beslut har ännu inte tagits. 
Tidsaspekten med korta lektionstillfällen, gentemot möjligheter till längre lektioner 
eller rent av heldagar, är något som alla intervjuade lärare pratar om. Lärare E menar 
att vanliga idrottslektioner skulle fungera bra till genomgångar av utrustning och 
förberedelser för friluftsliv. Dock behövs det någon form av upplevelsebaserad 
kunskapskontroll och där ligger problematiken med de korta lektionstillfällena.  

 
Vi försöker helt enkelt komma fram till hur de praktiska momenten med 
friluftslivet kan lösas, gällande matlagning, paddling, vandring, allemansrätten, 
tält, bivack och olika tekniker. Det är där vi befinner oss med planeringen i 
nuläget. (Lärare E) 

 

Samma åsikt förs fram av lärare A som är medveten om att olika moment inom 
friluftslivet kräver olika mycket tid och är därför mån om att försöka få in något 
dubbelpass. Även någon heldag kommer krävas för att kunna genomföra friluftsliv 
efter kursplanen, menar lärare A.  

 

5.3 Smygesund kommuns skolors möjligheter, hinder och 
resurser för att bedriva friluftsliv 

 

Här nedan beskrivs lärarna i idrott och hälsas upplevda möjligheter, hinder och 
resurser för att kunna bedriva friluftsliv så att kunskapskraven i ämnet uppfylls.  
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5.3.1 Upplevda möjligheter för att bedriva friluftsliv  
 

Alla fem lärarna lyfter upp Smygesund kommuns fantastiska möjligheter till 
friluftsliv för vår-, sommar- och höstaktiviteter. Närheten till vattendrag, hav och 
skog är en gemensam nämnare för samtliga intervjuade. Detta trots att de geografiskt 
sätt är utspridda i kommunen.  

 
Smygesund kommun har väldigt bra möjligheter egentligen, med närhet till fin 
skog, sjöar och vattendrag. Vi har ett relativt ofarligt sund därute som vi kan 
paddla i, så här finns alla möjligheter i världen. (Lärare E) 

 

Lärare A beskriver en framtida vision om ett utomhusklassrum i den stadsnära 
skogen som finns i närheten av skolan. Där finns oerhörda möjligheter att bedriva det 
”enkla lilla friluftslivet”, som går att genomföra på en lektionstimma, som 
exempelvis få eld i stormkök och sätta upp tält. Lärare A poängterar även närheten 
till vandringsleder och bra paddlingsmöjligheter. Det är en uppfattning som delas av 
lärare B som även menar att naturen som finns runt husknuten borde kunna utnyttjas 
ännu mer. 

 

Vår skola har ju fördelar i och med att den ligger som den gör. Vi har nära till 
vandringsleder, exempelvis Smygesundsleden2. (Lärare B)  

 

Lärare C kommer inte ursprungligen från Smygesund och anser sig inte kunna så 
mycket om staden, men trots det upplevs möjligheterna till friluftsliv som stora. Inte 
enbart för kustlandskapet, utan även för att det i närheten av skolan finns gott om 
skog.    

 
Vi har ju kört mycket orientering och jag har upptäckt att här finns både 
grillplatser, vindskydd och så vidare väldigt nära. Mycket skogsområden jag inte 
visste fanns, finns nära skolan. Vilket är underbart. Och det kan man ju göra på 
en lektion. Gå dit, sätta upp vindskydd etc. Det fungerar ju!. (Lärare C) 

 

En optimism betonas av lärare D som enbart säger sig se fördelar, med närhet till 
vattnet och tillhörande öar. Närområdet inom kommunen har mycket att erbjuda, där 
hälsofördelar och rekreation inte blir några bekymmer att få med i undervisningen 
enligt lärare D. När längre utflykter genomförs har man tidigare varit ett av 
kommunens fritidsområden. 
 

Där är det jättefint! Många fina sjöar och fina vandringsleder. Eleverna tycker 
även att det är skönt att komma ifrån skolmiljön och komma ut. Man märker en 
skillnad på deras beteende, de uppskattar det. Och det är ju kul. Eleverna får 
mersmak. (Lärare D)  
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5.3.2 Upplevda hinder för att bedriva friluftsliv  
 

Vinterfriluftslivet är något alla fem lärarna tar upp som problem. På grund av 
materialbrist eller mildra vintrar blir det kostsamt att genomföra.  

 
Vinterfriluftsliv är väl svårt, där är ju begränsningarna elevernas 
materialtillgång. Skolan har ingen utrustning för varken längdskidåkning eller 
skridskor. Vi har kanske ett par hjälmar, hockeyklubbor, men inte mer. Där är 
begränsningen, ekonomin styr. (Lärare B) 

 
 Ja vinterfriluftslivet är ju problematiskt, alltså det går ju i den mån som du har 
en skola som är beredd att satsa på det. Om man tillexempel kan ta en heldag i 
Hestra eller uppåt Östergötland, Kisa. Men det kostar ju pengar. (Lärare E) 

 
Lärare A menar även han att skidåkning är svårt att få till. Det vinterfriluftsliv de 
bedrivit hittills är ett besök i ishallen, vilket lärare A vill få igenom till en kostnadsfri 
aktivitet för kommunens skolor, precis som det fungerar med simhallen. I och med 
det förändrade uppdraget i den nya kursplanen, borde kommunen hjälpa till på 
samma vis som med simningen. För vad är det för vinterfriluftsliv vi annars skall 
kunna bedriva, frågar sig lärare A som berättar att de tidigare haft friluftsdagar där 
skolan besökt Hestra för att åka skidor. Men på grund av att Smygesund kommun 
tagit beslut om att ingenting får kosta pengar finns inte den möjligheten längre. 
Några skolor har gjort det och då direkt fått skäll av förvaltningschefen för att de 
tagit ut någon krona. Ingen skola inom kommunen kommer kunna genomföra sådana 
resor framöver, inte utan hjälp av kommunen.  

 
Politikerna har satt oss i en oerhört obekväm situation. Jag har ansökt om pengar 
för projekt och så har man en förvaltningschef som inte ens skriver på ansökan. 
(Lärare A) 

 

Lärare A har tillsammans med lärarna i idrott och hälsa på samtliga högstadieskolor 
i kommunen ansökt om pengar från kommunstyrelsen, som har tre miljoner kronor 
till förbättringsarbeten inom Smygesund kommun. Detta är pengar som alla 
förvaltningar kan ansöka om, pengar som skulle kunna starta upp ett 
friluftslivsförråd. Dessvärre kommer inte en enda krona av det ansökta beloppet på 
200 000 kronor gå till barn- och ungdomsförvaltningen, då ansökan inte ansetts leda 
till något bättre bemötande eller service för medborgarna. 
 

Är inte eleverna våra medborgare? Skulle det inte vara en bättre service och 
bemötande att kunna genomföra friluftslivet som ju faktiskt till och med står 
påpekade i läroplanen? (Lärare A) 

 
Det är uppenbart att kommun och skola på vissa avseenden inte alltid kommer helt 
överens. Lärare A berättar att det via mejlkonversation pågår en diskussion med 
kommunens förvaltningschef i nuläget. 
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Det är tydligt att ekonomi är ett begrepp som är svårt att undvika när det kommer till 
upplevda hinder för att bedriva friluftsliv i kommunen. Lärare C har inte stött på 
några hinder som är direkt kopplade till Smygesund kommun, utan menar att det är 
kostnader i allmänhet som är det största hindret.  
 

Utrustning är dyrt! Exempelvis skridskor, hur skakar man fram 150par skridskor 
med olika storlekar? Stora problem! Men det gäller all utrustning. Ett samarbete 
mellan skolor vore fint. (Lärare C) 

 
Lärare D ser inga direkta hinder för att bedriva ett fungerande friluftsliv under alla 
årstider. Det finns god tillgång till omgivningar, där sommarfriluftsliv kan bedrivas. 
För vinterfriluftslivet finns skidbackar inom en tre timmars radie. Möjligheterna är 
goda. Dock skulle universitetets utbredning i framtiden innebära vissa hinder, då det 
är en plats där mycket utomhusidrott, inklusive friluftsliv bedrivs. Slutligen lyfte 
även lärare D fram kostnaderna som ett bekymmer. 
 

Skolan är väl sådär beredd med att lägga pengar på friluftsliv. Nu ska det ju 
sparas mycket. Men vi har ju argument i och med GY2011 eftersom det är så 
pass tydligt där. (Lärare D)  

 
En oförändrad budget anges också som ett hinder. Lärare A vill se en omfördelning 
av skolans budget eftersom uppdraget har förändrats sedan förra året. Skolans budget 
bör följa de förändringar som sker med skolans uppdrag, menar lärare A.  

 
Vi idrottslärare kanske behöver ha dubbelt så mycket pengar under tre år, för att 
vi har ett nytt uppdrag och vi har inte en endaste pinal för det. (Lärare A)  

 

Lärare E poängterar även tidsrelaterade problem med att genomföra friluftsliv efter 
kursplanen. Ett av dem är att det går åt mycket tid att vara iväg och övernatta med en 
klass. Kursen idrott och hälsa 1 består av en tidsram på 100-timmar eftersom det är 
en 100-poängs kurs. Eftersom skolverket fört in så många moment i kursen tycker 
lärare E att den eventuellt kunde höjas till 200 timmar. Ett annat problem är att 
läraren får arbeta väldigt mycket. 

      
Jag menar, har du tio klasser ska du ut och paddla med varje klass, ha 
övernattning med varje klass. Det är 20 dagar du skall vara borta, den 
matematiken funkar inte. (Lärare E) 

 

I slutändan verkar det som att samtliga lärare ändå vill utstråla en viss optimism. 
Lärare B undrar varför det ska fokuseras på hinder när det finns möjligheter? Ett 
synsätt som delas av lärare A som menar problem alltid kan uppmärksammas, men 
att det handlar om att kunna se vilka möjligheter som finns till att få friluftsliv kul. 
Tycker eleverna att det är kul, då blir det ofta väldigt lärorikt. 
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5.3.3 Skolans resurser för friluftsliv 
 

Resurser, i form av material och pengar, varierar kraftigt på de olika skolorna. Lärare 
C som är ny på sin arbetsplats har uppfattningen av att material för friluftsliv i högsta 
grad är begränsat. Det som finns är längdskidor, men då enbart i mindre storlekar. 
Samma sak gäller för skridskor. Lärare C berättar att skolan varit iväg på skidresa, 
som i stort sett helt bekostats av skolan. Dock fick eleverna själva betala 100 kronor 
för liftkort, vilket dessvärre innebär att elevernas deltagande inte kan ses som 
obligatoriskt. 
Även lärare A tar upp problemet med att det inte kan tas en ut någon kostnad. Enligt 
skolverket får en liten peng tas ut, exempelvis 20 kronor, men Smygesund kommun 
har beslutat att skolan skall vara helt avgiftsfri (a.a.). Detta medför att de kommunala 
skolorna lever under större begränsningar, då de måste stå för samtliga kostnader, till 
minsta krona. 

  
Så ingenting får kosta någonting, någon gång. Då kan man tycka att kommunen 
måste ställa upp för skolan. (Lärare A) 

 

Lärare A beskriver att resurserna för friluftsliv är näst intill obefintliga på skolan. 
Budgeten för idrott och hälsa har inte förändrats, utan är densamma som tidigare år. 
Den skall täcka allt; förslitningar på material, besök till gymnastikhallen och ishallen 
samt nya inköp som behöver göras. Fastän idrottsämnets uppdrag förändrats i och 
med den nya läroplanen, har inga extra pengar tillförts. Lärare B upplever samma 
situation med budgeten på sin skola, där inga extra pengar tilldelats ämnet. Därför 
kommer resurserna behöva disponeras om. Stormkök, presenningar och dyl. finns det 
lite av, men att använda sig mer av lokala aktörer, istället för att ta sig i till staden, är 
en annan tanke som kan medföra att några kronor sparas och kan läggas på nytt 
material. 

Situationen känns mer kritisk för lärare A som säger att det inte finns någonting att 
göra i den rådande situationen. Möjligheten till skogspromenader finns, eftersom det 
är gratis och inte kräver något material, men skolverket har högre ambitioner med 
ämnet än så, menar lärare A. 

 
Jag har kikat lite på de nya målen och då känns det som att målen för årskurs 6 
kräver mindre, bara vara ute. Eleverna är med om och göra upp eld, grilla korv 
och prata om naturen, det är liksom nivån i årskurs 6. Men vad målen syftar på i 
årskurs 9, ja då ska eleverna själva klara av att göra vissa saker. (Lärare A) 

 

Visst kan man föra en diskussion kring ämnet. Vad krävs det för en tvådagars 
naturvistelse? Vad skulle du packa i din ryggsäck? Hur klär man sig? Men sedan vill 
man ju kunna erbjuda eleverna möjligheten att testa det på riktigt, säger lärare A som 
återigen påpekar att skolan ska vara helt kostnadsfri.  
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Så ska vi göra en hajk, ja men då skall eleverna kunna få låna en ryggsäck om de 
inte har en själva. Har de ingen sovsäck hemma, ja då måste de kunna låna av 
skolan. Stormkök och allting måste finnas. (Lärare A) 

 

Lärare A menar att utan material kan vi egentligen inte utföra något friluftsliv alls 
med eleverna. Ett samarbete med skolans fritidsgård har tagits i bruk. Där finns ett 
tiotal stormkök och ett par gamla ryggsäckar, men materialet är mycket gammalt och 
det skulle behövas en rejäl upprustning. Därför jobbar lärare A på att försöka få ihop 
ett kommunalt basläger av material, där alla de kommunala skolor som vill, kan 
bidra med det man har och att man där gemensamt varje år satsar pengar.  

 
Jag har ju jobbat som bara den med möjligheten för ett kommunalt basläger, men 
har inte fått det gehöret jag vill ha, eftersom det kostar pengar. (Lärare A) 

 

Tanken är att skolor sedan helt gratis kan låna utrustning. Där skall det finnas 
tillgång till klassuppsättningar av stormkök, ryggsäckar, tält, kanoter, skidor, 
skridskor etc. För att kunna bedriva friluftsliv och göra det så rättvist som möjligt, är 
ett rullande schema mellan skolorna ett alternativ.  

 
På så vis blir det ju bättre, hellre anpassa sig till ett par skolor än att inte kunna 
genomföra någonting alls inom friluftsliv på grund av materialbrist. (Lärare A) 

 

Lärare A har påpekat för både rektor och förvaltningschef i kommunen att den 
materialbrist som råder runt om i de kommunala skolorna kommer leda till att lärarna 
inte kan genomföra uppdraget inom idrott och hälsa. Eleverna kan inte ges godkänt i 
årskurs 9 om de inte själva fått planera och genomföra friluftsliv och de kan absolut 
inte läsa till sig naturupplevelser. 
Lärare E berättar om en helt omvänd situation. Här har gymnasieskolan hela 
klassuppsättningar av kanoter, tält, stormkök, ryggsäckar och klätterutrustning. 
Möjligheten till detta grundar sig i att skolan under många års tid bedrivit en 
idrottsprofil och genom detta satsat pengar på bra material under en längre tid. Även 
lärare D anser att skolan har tillgång till bra material för friluftsliv.  
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6 DISKUSSION 
 

I diskussionskapitlet kopplas teoridelen i bakgrundskapitlet samman med den 
insamlade empirin under de frågeställningar som framgår i syftet.  

 

6.1 Lärarnas åsikter om och planering av friluftslivets ökade 
innehåll i läroplanen 

 

Friluftslivets ökade utrymme ses som någonting positivt av samtliga lärare som 
intervjuades. En av lärarna beskriver det ökade friluftslivsinnehållet som extra 
viktigt, med tanke på strukturen i dagens samhälle. Det är viktigt för eleverna att 
erhålla ett miljöombyte från vardag och samhälle, genom att vistas i naturen. Mitten 
(2009) beskriver naturen som en förutsättning för mänsklig existens, hälsa, 
utveckling och välbefinnande, men menar på att dagens samhälle skapat en 
främlingskänsla mot naturen. I den forskning som Mitten (2009) presenterar, påpekas 
det att samhället idag leder människor längre och längre bort från naturen. Det har 
resulterat i att människors kontakt med naturen minskat de senaste åren, vilket i sin 
tur medfört en mer ohållbar användning av den naturliga världen (a.a.). I definitionen 
av vad friluftsliv innebär, beskrivs vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att erhålla 
miljöombyte och naturupplevelser (Nilsson, 2007). Hos tre av de fem intervjuade 
lärarna beskrivs elevernas förväntningar till ämnet som oerhört positiva. Slutsatsen 
att eleverna uppskattar miljöombytet och får mersmak för naturen tycks kunna dras, 
då lärarna ser en förändring i elevernas beteende, när de vistas i naturmiljö och 
bedriver friluftsliv. Eleverna tycks tilltalas av den prestationslösa delen av 
friluftslivet. Även Nilsson, Kraepelien-Strid och Seger (2007) poängterar vikten av 
att friluftslivet bör innefatta positiva naturupplevelser, men även känsla av rekreation 
(a.a.). De senaste två decennierna har miljöpsykologin pekat på kopplingar mellan 
psykosocialt välmående och miljö, där återhämtning sker bättre i naturliknande 
omgivningar än i byggda miljöer (Jensen, 2008).  

Fokus inom friluftsliv bör alltså flyttas från den fysiska aktiviteten till ett 
prestationslöst möte med naturen, anser både lärare och forskare (Mitten, 2009; 
Jensen, 2008). Att friluftsliv fått större spelrum i läraruppdraget, inom ämnet idrott 
och hälsa, kommer förhoppningsvis leda till ökat välbefinnande, hälsa och 
utveckling hos eleverna. Två av lärarna nämner det paradoxala och något komiska i 
att friluftsliv fått ett ökat utrymme i kursplanen, samtidigt som friluftsdagarna helt 
plockats bort. Från att ha varit obligatoriska, har friluftsdagarna avlägsnats, vilket 
innebär att det är upp till varje skola att själva lägga upp tid och struktur för 
friluftslivet.  

Enligt Mallers (2009) studie kan direktkontakten påverka barns psykiska-, 
emotionella- och sociala hälsa positivt, där skolor verkar spela en allt viktigare roll i 
barns tillgång till naturen. Skolverksamheten har potential att introducera 
direktkontakt med naturen i grundskolan och befinner sig i en idealisk position för att 
kunna erbjuda olika sorters aktiviteter (a.a.). Här finns dock en problematik i 
avsaknaden av tydliga riktlinjer för kvantitet av friluftslivsverksamheten. En fråga 
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som väcks är i vilken utsträckning tidsplaneringen av friluftslivet kommer skilja sig 
åt från skola till skola, nu när friluftsdagarna inte längre är obligatoriska?  
Något som diskuteras i planeringen av friluftslivet är hur upplägget skall se ut. 
Samtliga lärare nämner att heldagar krävs för att ordentliga utflykter ska kunna 
genomföras och vikten av att vara iväg längre än en lektionstimma understryks. 
Jensen (2008) hävdar att det moderna samhället är något onaturligt och att 
människan är biologiskt anpassad till att leva i naturen. En grundläggande tanke är 
att rekreation och naturupplevelser måste äga rum i en annan miljö än den som gör 
oss trötta och utmattade (a.a.).  

Möjligheten till rekreation, återhämtning och naturupplevelser genom vistelser 
utomhus och exempelvis kanotpaddling, tältning, matlagning och vandring, är 
aktiviteter som tar längre tid än en lektionstimma. De intervjuade lärarna betonar 
detta, samt värdet av miljöombyte för rekreation och naturupplevelse. Inom 
miljöpsykologin säger Jensen (2008), att återhämtning sker bättre i naturliknande 
omgivningar än av de byggda miljöer vi ofta lever och vistas i. Under de senaste två 
decennierna har det pekats på kopplingar mellan psykosocialt välmående och miljö 
(a.a.). 

Att eleverna ska ha möjlighet att erfara naturupplevelser, rekreation och 
återhämtning, genom miljöombyte från skolans vardag, ses som ett bekymmer nu när 
friluftsdagarna är bortplockade. Men två av de fem lärarna har visioner om ett 
samarbete med andra ämneslärare för att gemensamt kunna lägga upp 
ämnesövergripande heldagar, där då friluftslivet skulle kunna vara en del.  
En annan lösning beskrivs av gymnasielärarna som berättar om förslaget att 
framöver periodläsa ämnet idrott och hälsa, vilket skulle innebära att eleverna under 
en period inte hade några idrottstimmar alls. På så vis samlas lektionstimmar, som 
sedan kan läggas ihop till heldagar med friluftslivsaktiviteter. 
 

 

6.2 Smygesund kommuns skolors möjligheter, hinder och 
resurser för att bedriva friluftsliv 

 

Här nedan beskrivs lärarna i idrott och hälsas möjligheter och hinder för att kunna 
bedriva friluftsliv så att kunskapskraven i ämnet uppfylls. 

 

6.2.1 Upplevda möjligheter för att bedriva friluftsliv  
 

Lärarnas positiva förhållningssätt till Smygesund kommuns möjligheter till friluftsliv 
var egentligen väntade. På kommunens hemsida (Smygesund kommun, 2012) 
beskrivs Smygesund kommun som ett område med en oerhört växlande natur, som 
går från kustland till skogsbygd inom ett par mil. Inom kommunens gränser finns det 
populära fritids- och grönområden, samt tillgång till motionsslingor under hela året, 
där det på vintern spåras upp skidspår.  



28 

Det finns även tillgång till vandringsleder som Smygesundsleden och 
Smygesundsleden2 (Smygesund kommun, 2012). Läser man mellan raderna beskrivs 
det som ett idealiskt landskap för att kunna bedriva ett varierande och berikande 
friluftsliv. Smygesund kommuns skolors möjlighet till att erbjuda eleverna olika 
naturaktiviteter menar samtliga intervjuade lärare är goda, då närområdet inom 
kommunen anses ha mycket att erbjuda. Närheten till vattendrag, hav och skog är 
gemensamma nämnare, trots att lärarna geografiskt sett är utspridda i kommunen. 
Detta innebära att skolverksamheten i Smygesund kommun har stora möjligheter att 
erbjuda eleverna olika sorters aktiviteter i naturen, vilket befäster det Maller (2009) 
hävdade i sin studie.  
Hansen-Ketchum m.fl. (2010) hävdar att initiativ krävs för att kunna uppmärksamma 
vardagliga, naturliga platser och dess hälsofrämjande effekter på människan.  
Skolorna i Smygesund kommun, med sina enorma förutsättningar för friluftsliv, 
skulle kunna vara våra ungdomars inkörsport till den naturliga vägen till hälsa. 
Kanske var det en grundtanke skolverket hade, när beslutet om friluftslivets utökade 
innehåll i läroplanerna fattades?  
I resultatet går det utläsa att lärarna i kommunen (Lärare A-E) har ögonen öppna och 
ser den enorma potential som finns, för att bedriva friluftsliv i den 
närmiljö/omkringliggande miljö som omger Smygesund kommun och dess skolor. 
Lyckas möjligheterna nyttjas och friluftslivet utvecklas till den standard skolverket 
önskar (kräver), kommer Smygesund kommuns skolor förhoppningsvis utveckla 
elevernas positivitet gentemot naturen och uppnå hälsovinster. Det samtliga forskare 
(Hansen-Ketchum m.fl., 2010; Mitten, 2009; Maller, 2009; Jensen, 2008) presenterat 
i sina studier, är att naturen har stor potential till att vara en viktig resurs för 
hälsofrämjande. Maller (2009) utvecklar detta och menar att direktkontakten med 
naturen kan påverka elevers psykiska, emotionella och social hälsa positivt. 
 

6.2.2 Upplevda hinder för att bedriva friluftsliv 
 
Om alla intervjutillfällen slagits ihop till ett tillfälle, skulle frågan om upplevda 
hinder besvarats med instämmande och medhållande uttalanden från samtliga 
intervjudeltagare. Alla lärare upplever ekonomin, i synnerhet i samband med 
vinterfriluftsliv, som ett hinder för undervisningen. Det grundar sig dels i emellanåt 
milda vintrar, men framförallt i dyra kostnader för utflykter och material. Tre av de 
fem lärarna beskriver en bristande materialtillgång och en stram budget för inköp av 
friluftslivsutrustning. I och med det nya uppdraget i idrott och hälsa, finns det från 
dessa lärare en önskan om en ekonomisk omfördelning. En av de intervjuade lärarna 
anser att skolans budget borde rätta sig efter de förändringar som sker med skolans 
uppdrag. Tillgången till utrustning, material och transport är en av de starkaste 
faktorer för hinder till friluftsliv lyfter Jensen (2008) upp i sin studie. Även de lärare 
som upplever sig ha material på skolan till friluftsliv poängterar att det allt som oftast 
är ekonomin som styr.  

För att försöka lösa den ekonomiska situationen och de bristande resurserna hos vissa 
skolor i Smygesund kommun, har lärarna påbörjat ett projekt för ett gemensamt 
materialförråd. Lärare A har för samtliga lärare lämnat in ansökan om pengar från 
kommunstyrelsen, men i nuläget sker ingen överenskommelse. Förvaltningschefen 
vill inte ens skriva under ansökan, eftersom den inte anses leda till något bättre 
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bemötande eller service för medborgarna. Troligen kommer inte en krona tilldelas 
barn- och ungdomsförvaltningen, trots att det har påpekats både för rektorer och för 
kommunens förvaltningschef, att den materialbrist som råder hos flera av 
kommunens skolor kommer leda till att det nya uppdrag som står beskrivet för ämnet 
inte kan uppfyllas.   

Att kommunen gått ut med att all undervisning skall vara helt kostnadsfri, har 
resulterar i större begränsningar för de kommunala skolorna, då de måste stå för 
samtliga kostnader. Som lärare A beskriver det, ska skolan kunna låna ut material till 
elever som saknar, när exempelvis en hajk ska genomföras. Det skulle därför 
behövas en klassuppsättning av olika friluftslivsmaterial. Det står klart och tydligt i 
både Lgr11 och GY2011 att eleverna ska planera och genomföra 
friluftslivsaktiviteter i olika förhållanden och miljöer. Det innebär alltså att skolor, 
som till följd av materialbrist inte kan erbjuda friluftslivsverksamhet, inte heller 
uppfyller de kunskapskrav som står skrivna i läroplanerna. 
 

6.3 Slutsatser och pedagogiska implikationer 
 

Närheten till natur och miljö är Smygesund kommuns starka fördel och lärarna 
understryker möjligheterna till ett friluftsliv nära skolan. En slutsats man kan dra av 
denna studie är att man som lärare i idrott och hälsa aktivt bör studera sin skolas 
närmiljö, för att hitta bra platser och möjligheter att bedriva friluftslivsaktiviteter.  
I samband med tolkningen av de nya läroplanerna, Lgr11 och GY2011, har samtliga 
lärare poängterat vikten av att komma iväg på ett längre friluftsliv. Nu när 
friluftsdagarna inte längre är obligatoriska, är ett samarbete med andra ämneslärare 
på sin skola ett tips. Ämnesövergripande heldagar medför potential till aktiviteter 
utanför tidsramen för ett vanligt undervisningstillfälle, med möjligheten till 
miljöombyte och naturupplevelser.  
Ur studien kan man tydligt utläsa att det största hindret för att kunna genomföra 
friluftslivsaktiviteter, åtminstone för tre av de fem tillfrågade lärarna, är bristen på 
material. Situationen försvåras ytterligare av kommunens beslut om en helt 
kostnadsfri undervisning för eleverna. Med en begränsad ekonomi och ett skralt 
materialförråd, upplevs det inte enbart som ett hinder för friluftslivsundervisningen, 
utan även som problematiskt att lyckas med det nya uppdraget inom ämnet idrott och 
hälsa.   

Gemensamt för intervjudeltagarna är tankesättet att försöka se på den rådande 
situationen positivt, trots existerande svårigheter. Som lärare i idrott och hälsa gäller 
det att försöka se lösningar istället för att fokusera på problem. Till alla lärare inom 
ämnet idrott och hälsa vill vi uppmuntra till att byta idéer med ämneskolloger på 
arbetsplatsen, men även på andra skolor. Försök samarbeta och hjälpa varandra så 
gott det går, med både tankar och bistånd av material. Ett kommunalt lager med 
material vore givetvis det bästa, men om förslaget inte går att genomföra, försök då 
hitta andra vägar till samarbete.  

Slutligen vill vi lyfta fram att om skolorna har tillgång till bra material, tycks 
förutsättningen för att bedriva en friluftslivsverksamhet i Smygesund kommun, inte 
ha någon begränsning.  
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6.4 Framtida forskning 
 

Förslag för framtida forskning kan vara att undersöka om åsikterna och de upplevda 
möjligheterna och hindren till friluftslivsverksamheten i skolan förändrats om ett par 
år, och i så fall hur? Lyckas man uppfylla kunskapskraven i det nya läraruppdraget, 
med de förutsättningar som finns? Andra förslag på framtida forskning är att jämföra 
åsikter och upplevda möjligheter och hinder i andra kommuner. Finns det några 
tydliga likheter eller skillnader och i så fall vilka? 
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BILAGA 1 
Lärarna i idrott och hälsa, på högstadier och gymnasier, har genom de nya 
läroplanerna (Lgr11 och GY2011) fått ett förändrat uppdrag, där friluftsliv fått ett 
betydligt större utrymme jämfört med föregående kursplaner.  
Syftet med rapporten är att redogöra för hur undervisningen i idrott och hälsa i 
Smygesund kommuns skolor, planeras och genomförs, så att kunskapskraven för 
friluftsliv uppfylls. I och med de nya läroplanernas fokus på friluftsliv för 
naturupplevelser, ska vi redogöra för hur verksamheten bedrivs/kommer att bedrivas. 

 
Intervjufrågor 
 

 Hur planeras/genomförs undervisningen så att kunskapskraven för friluftsliv 
uppfylls? 

- vanlig lektionstid kontra heldagar? 

 

 Vilka är Dina åsikter om att friluftsliv fått så stort utrymme i läroplanen? 

 

 Berätta om skolans resurser för att bedriva friluftsliv. 
- pengar och material? 

 

 Vilka möjligheter anser Du att det finns, för att bedriva friluftsliv i 
Smygesund kommun? 

 

 Vilka hinder anser Du att det finns, för att bedriva friluftsliv i Smygesund 
kommun? 


