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Abstract 
 
The purpose of this study is to investigate the prospective PE teachers' 
experiences of and taste for nature and outdoor life, how it is reflected in their 
beliefs about nature and outdoor activities in education and school physical 
education. 
 
The method of the study, which has a qualitative approach, has been 
unstructured interviews and focus groups. The results are analyzed with the 
help of Bourdieu's theories and concepts of field, capital, habitus and taste. 
 
The result shows that the respondents in this study have had experiences of 
outdoor activities that are of a simple nature. When they start their teacher 
training in outdoor activities, there is a collision between the respondents' 
habitus with simple outdoor life in their local environment and the teacher 
training "game rules" where the experience of more upscale and advanced 
outdoor activities are recognized and valued. Taste or distaste for outdoor 
activities is amplified during training. Respondents also experience problems 
with the interpretation of the concepts of nature and outdoor activities that are 
multifaceted. Nature is described on the one hand as untouched wilderness 
and on the other hand as a park in the city. An activity is considered an 
outdoor activity in one context and the same activity is regarded as a sport in 
another context. 
The results also show a consensus among respondents when regarding the 
teaching of outdoor activities in physical education and how it should be 
implemented in the future of the school. Interest in or a taste for outdoor 
activities, according to respondents, is essential to teach in a professional 
manner. It is not enough to only have a didactic skill but an important aspect 
for the respondents are also the ability to follow the policy documents’ 
intentions with regard to outdoor recreation. 
 
Title: "You would need a definition of the National Agency for Education" 
- A study on sport student teachers' conceptions of nature and outdoor 
activities in teacher education and physical education. 
 
Keywords: teacher education, physical education, nature, outdoor, habitus, 
taste 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka blivande idrottslärares 
erfarenheter av och smak för natur och friluftsliv och hur det kommer till 
uttryck i deras föreställningar om natur och friluftsliv i utbildningen och 
skolämnet idrott och hälsa.  
 
I studien, som har en kvalitativ ansats, har använts ostrukturerade intervjuer i 
fokusgrupper. Resultatet är analyserat med hjälp av Bourdieus teorier och 
begrepp om fält, kapital, habitus och smak.  
 
Resultatet visar att respondenterna i denna studie har erfarenhet av friluftsliv 
av det enkla slaget. När de börjar sin lärarutbildning i friluftsliv uppstår en 
krock i mötet mellan respondenternas habitus med enkelt friluftsliv i 
närmiljön och lärarutbildningens ”spelregler” där vana och erfarenheter av 
mer exklusivt friluftsliv erkänns värde. Smak eller avsmak för friluftsliv 
förstärks under utbildningen. Respondenterna upplever också en problematik 
med tolkning av begreppen natur och friluftsliv som är mångfasetterade. 
Natur beskrivs som å ena sidan orörd vildmark och å andra sidan som en park 
i staden. En aktivitet betraktas som friluftsliv i ett sammanhang och samma 
aktivitet betraktas som idrott i ett annat.   
Resultatet visar också på en samsyn hos respondenterna vad gäller hur 
undervisning i friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa ska genomföras i 
framtidens skola. Intresse eller smak för friluftsliv är enligt respondenterna en 
förutsättning för att kunna undervisa på ett professionellt sätt. Det räcker inte 
med att vara kompetent didaktiskt och färdighetsmässigt och en viktig aspekt 
för respondenterna är också att följa styrdokumentens intentioner vad gäller 
friluftsliv.  
 
Titel: ”Man skulle behöva en definition av Skolverket” 
- en studie om idrottslärarstudenters föreställningar om natur och friluftsliv i 
lärarutbildning och ämnet idrott och hälsa. 
 
Nyckelord: lärarutbildning, idrott och hälsa, natur, friluftsliv, habitus, smak



 

 

 

  4 (87) 
 

Innehåll 
Abstract ______________________________________________________ 2	  

Sammanfattning _______________________________________________ 3	  

Innehåll ______________________________________________________ 4	  

Förord _______________________________________________________ 6	  

1. Inledning ___________________________________________________ 7	  

2. Syfte och frågeställningar ______________________________________ 8	  

3. Bakgrund ___________________________________________________ 9	  
3.1 Begreppen friluftsliv och natur _______________________________ 9	  
3.2 Friluftslivets framväxt _____________________________________ 10	  
3.3 Kopplingen till natur ______________________________________ 10	  
3.4 Friluftsliv i lärarutbildning i idrott och hälsa ___________________ 11	  
3.5 Friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa ________________________ 12	  

4. Tidigare forskning ___________________________________________ 16	  
4.1 Friluftsvanor ____________________________________________ 16	  
4.2 Idrottslärarstudenters erfarenheter ___________________________ 19	  
4.3 Friluftsliv i lärarutbildning i idrott och hälsa ___________________ 20	  
4.4 Friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa ________________________ 24	  

5. Teoretiskt perspektiv _________________________________________ 26	  
5.1 Bourdieus tankar _________________________________________ 26	  
5.2 Fält ___________________________________________________ 27	  
5.3 Kapital _________________________________________________ 27	  

5.3.1 Symboliskt kapital ____________________________________ 28	  
5.4 Habitus ________________________________________________ 28	  

5.4.1 Smak ______________________________________________ 29	  

6. Studiens upplägg och genomförande ____________________________ 31	  
6.1 Kvalitativ metod _________________________________________ 31	  
6.2 Fokusgruppsintervjuer ____________________________________ 31	  
6.3 Urval __________________________________________________ 33	  
6.4 Frågeformulär ___________________________________________ 33	  
6.5 Tillvägagångssätt ________________________________________ 34	  
6.6 Bearbetning av insamlad data _______________________________ 35	  



 

 

 

  5 (87) 
 

6.7 Etiskt förhållningssätt _____________________________________ 35	  
6.8 Tillförlitlighetsfrågor _____________________________________ 36	  

7. Resultat ___________________________________________________ 38	  
7.1 Erfarenheter av natur och friluftsliv under uppväxten och i skolan __ 38	  
7.2 Föreställningar om natur och friluftsliv _______________________ 42	  
7.3 Föreställningar/tankar om friluftsliv i ämnet idrott och hälsa i 
ämneslärarutbildningen _______________________________________ 51	  
7.4 Föreställningar och tankar om friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa 56	  

8. Analys ____________________________________________________ 62	  
8.1 Erfarenhet av naturvistelse och friluftsliv ______________________ 62	  
8.2 Föreställningar om natur och friluftsliv _______________________ 62	  
8.3 Föreställningar om natur och friluftsliv i ämneslärarutbildningen ___ 63	  
8.4 Föreställningar om friluftsliv i ämnet idrott och hälsa ____________ 64	  

9. Diskussion _________________________________________________ 66	  
9.1 Resultatdiskussion ________________________________________ 66	  
9.2 Metoddiskussion _________________________________________ 70	  
9.3 Konklusion _____________________________________________ 71	  
9.4 Vidare forskning _________________________________________ 72	  

Referenser ___________________________________________________ 73	  
Elektroniska källor __________________________________________ 78	  

Bilaga 1 Brev till respondenterna _________________________________ 79	  

Bilaga 2 Frågeformulär _________________________________________ 81	  

Bilaga 3 Intervjuguide __________________________________________ 86	  
  
 



 

 

 

  6 (87) 
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När arbete känts tungt har mina fantastiska kollegor i magistergruppen alltid 
funnits där med uppmuntran och glad tillrop. Stort Tack till er alla fyra.  
Tack också till min underbara vän Kicki alltid funnits vid min sida med 
uppmuntrande samtal och en kopp te.  
Sist men inte minst en stor Kram till min underbara familj för att ni stöttat 
mig genom detta arbete.     
 
Växjö januari 2015 
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1. Inledning 
 
Friluftsliv är ett innehållsområde i utbildningen till lärare i idrott och hälsa, 
som både har en lång tradition och ett stort utrymme i utbildningen (Schantz 
& Fredman 2004). Forskning visar att friluftslivsutbildningen lämnar stora 
avtryck hos de studerande och de värden som lyfts fram är att 
friluftslivsutbildningen leder till gemenskap och personlig utveckling 
(Larsson 2009). Friluftsliv är också ett tydligt framskrivet kunskapsområde i 
kurs- och ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2011a, 2011b) 
i både grundskolan och gymnasieskolan. Samtidigt visar flera studier 
(Backman 2011a, 2011 c; Larsson 2009; Svenning 2001) att undervisningen i 
friluftsliv i skolan är bristfällig och att idrottslärarutbildningen är traditionell 
och reproducerande.  
 
I mitt dagliga arbete utbildar jag blivande ämneslärare i ämnet idrott och 
hälsa. I utbildningen finns området friluftsliv som ett av många innehåll. Vid 
flera undervisningssituationer under de senare åren har jag funderat över hur 
studenter med olika erfarenheter upplever sin utbildning i friluftsliv och vad 
de har med sig för erfarenheter in i utbildningen. Mitt intresse är det gap som 
finns mellan studenternas erfarenheter av friluftsliv, den utbildning de möter 
och det framtida uppdrag de har som lärare i idrott och hälsa (Backman 2010; 
Larsson 2009) och då specifikt i friluftsliv.  
 
Min egen uppväxt har präglats av friluftsliv i många olika former och med 
olika syften. Jag haft förmånen att få växa upp i en familj där friluftsliv var 
en självklarhet. Ljumma sommarkvällar åkte vi till havet i Blekinges skärgård 
för att bada och samtidigt äta kvällsmat och varje vinter åkte vi till Norge för 
att åka skidor. Vi bodde i stuga och dagligen gick vi på tur ut på fjället. Man 
kan säga att jag har förvärvat smak för friluftsliv och utevistelse vilket gör att 
jag idag tillsammans med min familj utövar friluftsliv i olika former.   
 
Att erfarenheter av idrott och friluftsliv under uppväxten har betydelse för 
utbildningsval, inställning och upplevelser av idrott och friluftsliv senare i 
livet visar flera studier (Arnegård 2006; Backman 2010; Larsson 2009; 
O’Bryant et al. 2000; O’Sullivan et al. 2007). Alla författarna beskriver att 
uppväxt- och skoltiden påverkar vilka val du gör i livet både vad gäller 
fritidsaktiviteter och val av utbildning.   
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka blivande idrottslärares1 erfarenheter 
av och smak för natur och friluftsliv och hur det kommer till uttryck i deras 
föreställningar om natur och friluftsliv i utbildningen och skolämnet idrott 
och hälsa.  
 
Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 
 

• Vilka erfarenheter av naturvistelse och friluftsliv har blivande lärare i 
ämnet idrott och hälsa? 

• Vilka föreställningar om natur och friluftsliv ger blivande idrottslärare 
uttryck för? 

• Vilka föreställningar om friluftsliv i ämnet idrott och hälsa i 
ämneslärarutbildningen ger blivande idrottslärare uttryck för? 

• Vilka föreställningar om friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa ger 
blivande idrottslärare uttryck för?  

	  
 
 
  

                                                
1	  I	  uppsatsen	  kommer	  jag	  att	  använda	  både	  	  begreppen	  idrottslärare	  och	  lärare	  i	  idrott	  
och	  hälsa	  



 

  9 (87) 
 

3. Bakgrund 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av begreppen friluftsliv och natur 
som är centrala i min studie. Jag beskriver också friluftslivets framväxt och 
kopplingen till begreppet natur samt hur friluftsliv utvecklats inom 
lärarutbildningen och i ämnet idrott och hälsa.  
 
3.1 Begreppen friluftsliv och natur  
Friluftsliv är inget enhetligt begrepp och i de skandinaviska länderna och 
övriga världen pågår en ständig diskussion om vad detta begrepp står för 
(Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen & Sandell 2010). Innebörden av 
begreppet friluftsliv varierar och har varierat från individ till individ och över 
tid.  
 
I andra länder används begreppen outdoor education, outdoor recreation och 
outdoor life (Henderson & Vikander 2007) men inget av dessa är en exakt 
översättning av friluftsliv. Inom forskning i de skandinaviska och 
engelsktalande länderna används ofta begreppet ”friluftsliv” för att markera 
den skandinaviska formen av friluftsliv (Backman 2010).  
 
I denna studie har jag valt att utgå från den definition som används av 
Sveriges riksdag, Naturvårdsverket och Miljödepartementet i officiella texter:  
 

Friluftsliv som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för 
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. 
(Miljödepartementet 2010, § 3) 
 

Begreppet natur är också ett omdiskuterat begrepp i forskning om friluftsliv 
(Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen & Sandell 2010). I ovanstående 
definition av friluftsliv visas kopplingen till landskapet utomhus och då både 
till natur- och kulturlandskapet. Emmelin m.fl (2010) väljer att använda 
termen landskap för att betona hur naturen disponeras för olika typer av 
aktiviteter. Denna tolkning innefattar allt från orörd natur till tätortsnära natur 
där människan påverkat och i vissa sammanhang anlagt ett landskap. Jag 
väljer i denna studie att utgå från begreppet natur som olika typer av landskap 
där friluftsliv kan utövas.   
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3.2 Friluftslivets framväxt 
Friluftsliv i Skandinavien har en lång historisk tradition som bygger på 
värden som enkelhet, bredd och ett särskilt förhållande till natur och landskap 
och att människan vistas och bor i naturen. Det handlar om att se värdet av 
friluftsliv i ett större sammanhang med betydelser för människors hälsa och 
miljöengagemang (Bentsen, Andkjæer & Ejbye-Ernst 2009).  
 
I slutet av 1800-talet växte friluftsliv som fenomen fram i skuggan av 
geografiska upptäckter, industrialisering och urbanisering, 
naturskyddsintressen och ökad fritid hos befolkningen (Sandell & Sörlin 
2008). I Sverige bildades flera organisationer (t.ex. Svenska Turistföreningen 
och Friluftsfrämjandet) som hade aktiviteter som relaterade till friluftsliv och 
naturturism. Relationen till naturen var viktig när friluftsliv utövades i olika 
former och i olika främmande miljöer. Samtidigt användes friluftsliv som 
metod för att utveckla ungdomars moral och fysik bland annat inom 
scoutrörelsen (Backman 2010).  
 
Under 1930-talet och framåt ökade välståndet i de skandinaviska länderna 
genom inflyttning till städerna, bättre materiell standard och mer ledig tid. 
Friluftsliv och naturturism blev något för den breda allmänheten och i det 
byggdes vandrarhem, campingplatser och vandringsleder. På 1960-1970-talet 
fortsatte utbyggnaden av platser för friluftsliv. I närheten till städer och 
tätorten byggdes motionscentraler och friluftsgårdar och i anslutning till 
dessa färdigställdes välskyltade motionsspår och leder för vandring, löpning, 
skidåkning och paddling (Sandell & Sörlin 2008).   
 
I Sverige bidrog tillkomsten av allemansrätten som lagtext 1974 till 
friluftslivets utveckling (Sandell & Sörlin 2008). Allemansrätten är ett 
hänsynstagande mot djur och natur som ger befolkningen unika möjligheter 
att röra sig och vistas i naturen så länge man inte ”stör eller förstör” 
(Naturvårdsverket 2014).  
 
3.3 Kopplingen till natur 
Naturen blir oftast central när vi talar om friluftsliv och synen på natur är 
starkt kopplat till i vilket samhälle man lever. Naturen är också en del av vår 
omgivning som vi inte kan kontrollera. För många människor är naturen 
kopplat till något positivt och gott men för andra kan naturen vara negativt 
och farofyllt. I Sverige och de nordiska länderna finns en uttalad romantisk 
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bild av naturen som plats för positiva upplevelser, hälsa och friluftsliv 
(Naturvårdsverket 2008; Sandell & Sörlin 2008). Personer med svensk 
bakgrund i flera generationer ser ofta sitt förhållande till naturen som något 
självklart. Att vara i naturen utan krav på prestation och tävling kännetecknar 
den bild som många svenskar har förvärvat från sina förfäder. Många äger 
eller hyr fritidshus och får genom denna vistelse en nära kontakt med naturen. 
Redan i barndomen skapas en naturkontakt genom verksamheter i förskola 
och skola och denna relation bär man med sig i livet (Johansson 2006). 
Människan föds inte till naturälskare utan uppfostras till att trivas i naturen. 
Naturvistelse kännetecknas än i dag av enkelhet, frihet att vistas i naturen 
enligt Allemansrätten, tystnaden och känslan av att höra hemma i naturen 
vilket är motsatsen till vad människor från andra kulturer anser om vistelser i 
naturen (Blomqvist 2003).  
 
I andra länder och i andra kulturer ger naturen andra upplevelser än de 
romantiska bilder som traditionellt förmedlas i Sverige. Skogen kan vara en 
mörk och farlig plats med giftiga insekter och farliga djur. Naturen 
förknippas också med krigsminnen och rädsla. I många länder utomlands är 
naturmark privatägd och ger inte möjlighet till tillträde till naturen på samma 
sätt som i Sverige. Även det kalla och regniga vädret i de nordiska länderna 
bidrar till att man inte vill vistas utomhus i naturen (Johansson 2006).  
 
Enligt Andkjær (2012) vilar skandinaviskt friluftsliv på politiska och 
filosofiska ideal med ett holistiskt och ekologiskt perspektiv på hur man 
utövar friluftsliv. Backman (2010) beskriver att landskapet i de nordiska 
länderna inbjuder till olika typer av aktiviteter. Skidåkning och vandring i 
bergen i olika former förknippas starkt med norsk friluftstradition. I Danmark 
är aktiviteter som förknippas med vatten såsom kajakpaddling och segling 
stora och i Sverige som har ett landskap som består av både berg, kust och 
skogar kan man se en mix av både Norges och Danmarks friluftsaktiviteter 
(Backman, 2010).   
 
3.4 Friluftsliv i lärarutbildning i idrott och hälsa  
Att friluftsliv är en del av lärarutbildningen inom ämnet idrott och hälsa är 
idag en självklarhet (Lundvall 2011). När friluftsliv växte fram som en 
samhällsföreteelse under början av 1900-talet började också koncept som 
kunde liknas vid friluftsliv introduceras vid gymnastiklärarutbildningen GCI 
(Gymnastiska Centralinstitutet) i Stockholm. Backman (2010) beskriver att 
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skidåkning och skridskoåkning redan då var en del av utbildningen. Från 
1950-talet och framåt introducerades aktiviteter som friidrott, orientering, 
olika bollspel och simning samt olika former av vintersporter. I de olika 
aktiviteterna tränades personlig teknik men också ledarskap för elever vid 
exempelvis skidutflykter till fjällen. Vid GIH (Gymnastik och 
Idrottshögskolan) i Stockholm nämndes år 1977 friluftsliv som eget 
kunskapsområde i kursplanen för kursen Idrott. Friluftsliv var ett av flera 
innehåll i kursen Idrott som exempelvis musik, rytm och dans, gymnastik, 
bollspel friidrott, orientering, simning, vintersport och hälsa. Under 1980-
talet reducerades timmarna i friluftsliv men fortfarande var 
vintersporttraditionen stark. Begreppet friluftsliv i utbildningen till 
idrottslärare innefattade aktiviteter som att paddla kanot, vandra och campa 
(Backman 2010).   
 
I utbildningen till idrottslärare under 1990-talet fanns en stor variation vad 
gällde antalet akademiska poäng i friluftsliv, hur friluftsliv skrevs fram i 
kursplaner men också vad gäller innehåll i område (Schantz & Silvander 
2004). Sommar- och vinterfriluftsliv var vanliga ord som användes likaså att 
dela in friluftsliv efter färger: blått med anknytning till aktiviteter på, vid och 
i vatten, vitt med aktiviteter med anknytning till is och snö samt grönt 
friluftsliv som handlar om aktiviteter som genomförs i skogen eller på fjället. 
Stora delar av friluftslivsutbildningen genomfördes i naturen långt borta från 
universitetet/högskolan. Ett vanligt exempel var vinterutbildning som 
genomfördes på snösäker ort i svenska eller norska fjällvärlden (Backman 
2010).  
 
3.5 Friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa 
Friluftsliv eller friluftsverksamhet infördes i svenska skolan redan under 
slutet av 1800-talet (Svenning 2001). Benämningen friluftsverksamhet 
användes för både aktiviteter inomhus och utomhus och kunde även vara 
aktiviteter som idag skulle benämnas idrott. Exempel på sådana aktiviteter 
kunde vara friidrott och olika bollspel. Friluftsverksamheten genomfördes på 
så kallade friluftsdagar och antalet friluftsdagar har varierat från 15-20 
obligatoriska dagar/läsår.  
I styrdokumenten från 1950-och 60 talet användes inte friluftsliv som 
begrepp utan utomhusaktiviteter som längdskidåkning, skridskoåkning, 
orientering och simning skrevs fram som ett innehåll i ämnet (Backman 
2010).   
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I Lgr 80 (Läroplan för grundskolan) skrevs begreppet friluftsliv in i ämnets 
kursplan som både ett mål och ett huvudmoment:  

 
Under vistelse i naturen skall eleverna skaffa sig kunskaper om 
friluftsliv, få förståelse för den ekologiska balansen samt lära sig att ta 
ansvar för naturen och utnyttja den rätt för rekreation och friluftsliv. 
(Skolöverstyrelsen 1980, s. 90) 
 

Under rubriken huvudmoment får friluftsliv dela rubrik med orientering och 
innehållet i detta moment spänner från ”orienteringsövningar, naturvård, 
allemansrätten, naturvett och rätt klädsel för utevistelse, friluftsteknik, 
lägervistelse till orienteringsvarianter och valbara aktiviteter såsom: 
vandring, cykelturer, kanotfärder och lägerliv” (Skolöverstyrelsen 1980 s.94).  
Samma typ av formulering kan man hitta i gymnasiets läroplan från 1987:  

 
Kunskap i och erfarenhet av friluftsteknik, orientering, skogsvandring 
och turteknik i samband med friluftsliv ger möjlighet till positiva 
upplevelser av att vistas i naturen och kan bidra till att skapa goda 
motions-och friluftsvanor. (Skolöverstyrelsen 1987, s. 14). 
 

I denna formulering beskrivs tydligt kopplingen till aktiviteter i naturen i 
form av både motions- och friluftsaktiviteter.  
 
Vid införandet av läroplanerna Lpo 94/Lpf 94 (Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet och de frivilliga skolformerna) försvinner friluftsdagar helt som 
begrepp i styrdokumenten. I syftet för ämnet idrott och hälsa i grundskolan 
kan man i första meningen läsa: ”Idrott, friluftsliv och olika former av motion 
och rekreation har stor betydelse för folkhälsan” (Utbildningsdepartementet 
1994, s.30). Fortfarande har kunskapsområdet friluftsliv ett uppdrag att skapa 
medvetenhet om natur och miljöfrågor samtidigt som utövande av friluftsliv i 
skolan ska anknyta till de kulturtraditioner som finns i Sverige vad gäller 
friluftsliv. Även i denna kursplan kopplas friluftsliv samman med orientering.  
 
Tendensen i den reviderade kursplanen från 2000 (Skolverket 2000) är att de 
idrottsliga färdigheterna fått träda tillbaka och att flera av målen som eleverna 
ska ha uppnått i slutet av femte skolåret kan relateras till friluftsliv. Det är 
mål som gäller simkunnighet, att hantera nödsituationer, att ha kunskaper om 
bad-, båt- och isvett samt att med enkla hjälpmedel kunna orientera sig och 
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hitta i närmiljön. I gymnasiets ämnesplan finns uppnåendemål som beskriver 
att eleverna ska delta i olika former av friluftsliv samt kunna hantera och 
genomföra livräddande första hjälp (Skolverket 1994).   
 
I den senaste skolreformen, som genomfördes 2011, lyfts friluftsliv som 
kunskapsområde i ämnet idrott och hälsa fram i både grundskolans och 
gymnasieskolans läroplan (Skolverket 2011a och b). I grundskolan används 
begreppet friluftsliv i en av de fyra förmågor som eleverna ska ges 
förutsättningar att utveckla under sin grundskoletid nämligen förmågan att 
”genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden 
och miljöer” (Skolverket 2011b, s.51 ). I syftestexten för ämnet skrivs också 
om vistelser i utemiljöer och naturen under olika årstider och att eleverna ska 
förstå värdet av friluftsliv inte bara som en aktivitet utan även i relation till 
begreppet hälsa. I texten görs också en koppling till förmågan att hantera 
nödsituationer på land och i vatten. I grundskolans läroplan är friluftsliv och 
utevistelse en av tre rubriker som beskriver det centrala innehållet i ämnet. 
Under rubriken friluftsliv och utevistelse finns innehåll som handlar om 
allemansrätten, lekar och fysiska aktiviteter i natur- och kulturmiljöer, 
säkerhet och nödsituationer vid vistelser i olika naturmiljöer samt hur man 
orienterar sig i olika miljöer. I kunskapskraven för årskurs 6 ska eleverna för 
att få ett godkänt betyg E genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö 
samt känna till allemansrätten. I årskurs 9 ska eleven planera och genomföra 
friluftsaktiviteter med anpassning till olika förhållanden, regler och miljöer. I 
både årskurs 6 och 9 nämns området orientering tillsammans med 
kunskapskraven som handlar om friluftsliv.  
 
I ämnesplanen för ämnet Idrott och hälsa 1 på gymnasiet lyfts friluftsliv 
också fram i både ämnets syfte och i de förmågor som eleverna ska uppnå 
efter genomgången kurs (Skolverket 2011a). I flera av de förmågor som 
undervisningen ska ge förutsättningar att utveckla finns kopplingar till 
friluftsliv. Exempelvis ”förmågan att genomföra och anpassa utevistelser 
utifrån olika förhållanden och miljöer, förmågan att hantera säkerhet och 
nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter samt kunskaper om 
betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga 
och hälsa” (Skolverket 2011a, s. 83). Även i det centrala innehållet för ämnet 
finns tydliga kopplingar till kunskapsområdet friluftsliv som exempelvis 
”Utemiljön och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation samt 
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metoder och redskap för friluftsliv” (Skolverket 2011a, s. 84) och 
säkerhetsaspekter i samband med friluftsliv och rörelseaktiviteter i naturen.   
 
I boken Friluftssport och Äventyrsidrott (2011b) skriver Backman att 
friluftsliv bör ses som ett betydelsefullt område i ämnet idrott och hälsa 
eftersom det nämns som ett av ämnets tre huvudområden. Samtidigt påtalar 
han den problematik som finns kring undervisning i friluftsliv i den svenska 
skolan. Det handlar om tillgång till lämpliga platser för utövandet, tid, 
ekonomi och storlek på undervisningsgrupper. Många elever uppskattar 
samarbete och problemlösning och att arbeta med att tillgodose 
grundläggande behov för att vistas utomhus som att laga mat och bygga 
skydd. För att locka elever till att uppskatta friluftsliv föreslår Backman nya 
grepp som innebär spänning och äventyr. Han ser också ett samarbete med 
andra ämnen för att skapa tid till undervisning i friluftsliv.  
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4. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel avser jag beskriva forskning som berör friluftsvanor, 
idrottslärarstudenters erfarenheter av utbildning, friluftsliv i 
ämneslärarutbildningen och friluftsliv i ämnet idrott och hälsa.  
 
4.1 Friluftsvanor  
Inom ramen för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring genomfördes 
2007 en stor enkätstudie (Friluftsliv 07) om svenska folkets friluftsvanor 
(Sandell & Fredman 2013). Bland de svarande i denna undersökning var det 
en högre andel kvinnor, högutbildade och med en ålder över 45 år som 
svarade på enkäten jämfört med svenska befolkningen i motsvarande 
åldersintervall. Andelen svarande med utländsk härkomst var ca 10 %.   
 
Ett centralt begrepp i friluftsliv är begreppet natur. I undersökningen 
Friluftsliv 07 (Sandell & Fredman 2013) konstaterades att natur för de flesta 
är skogar, fjäll samt sjöar och hav och att exempelvis trädgårdar, badstränder, 
elljusspår, golfbanor och fotbollsplaner inte uppfattas som natur även fast de 
är utomhus och i nära anslutning till de man benämner natur. Många av de 
svarande uppger att de ofta, särskilt på helgen, vistas i naturen och att naturen 
varit central för dem under sin uppväxt. Vanligaste aktiviteten som 
genomfördes i naturen var promenader och att cykla på vägar. 
Trädgårdsarbete, att solbada och ha picknick eller grilla är också aktiviteter 
som flera svarande angav som aktiviteter de gjorde ofta. De viktigaste 
motiven för att vistas i naturen var att utöva fysisk aktivitet, uppleva 
avkoppling och vara nära naturen. Många svaranden uppgav tiden som ett 
hinder för att vistas i naturen och därför blir närmiljön en viktig arena för 
friluftsliv och aktiviteter i naturen. Att äga ett fritidshus var också en vanlig 
koppling till utövande av friluftsliv och det är i framförallt kommuner som 
ligger i närheten till fjällen och kusten där denna koppling är vanlig (Sandell 
& Fredman 2013).   
I undersökningen ställdes också frågan om vad som kunde definieras som 
friluftsliv. Författarna (Sandell & Fredman 2013) påtalar att det inte är helt 
klart hur begreppet friluftsliv tolkas och uppfattas. Vandring i fjällen och i 
skog och mark samt att paddla och titta på fåglar är självklara aktiviteter 
medan ktiviteter som att spela golf, tävla i orientering och vandra i en 
stadspark inte lika självklart uppfattas som friluftsaktiviteter. Samma sak 
gäller att bada i havet och att åka utförsåkning. Att promenera i en park i en 
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stad är en aktivitet som har en dubbelbottnad betydelse för deltagarna i 
undersökning. Samtidigt som flertalet anser att en promenad i parken inte är 
friluftsliv kan ändå flera i undersökningen identifiera sig med att utöva 
friluftsliv när du rör dig i en naturmiljö i staden (Sandell & Fredman 2013). 
 
Av deltagarna i studien Friluftsliv 07 var endast 10 % av de svarande med 
utländsk bakgrund och dessa kom till största del från de nordiska länderna 
(Sandell & Fredman 2013). I en undersökning om invandrares friluftsliv i 
tätortsnära natur visas att de vanligaste friluftsaktiviteterna som invandrare 
ägnade sig åt var promenader på vägar och cykelvägar, fiske och bär- eller 
svampplockning (Blomqvist 2003). Traditionella svenska friluftsaktiviteter 
som skidåkning, skridskoåkning, cykling och paddling är kostnadskrävande, 
kräver kunskap och färdigheter samt utrustning och valdes därför inte som 
aktiviteter som genomfördes i naturen (Karlsson 2006). Som invandrare 
beger man sig gärna inte in i skogen utan stannar hellre på platser nära sitt 
bostadsområde (Blomqvist 2003).  
 
Inom ramen för projektet Skola–Idrott-Hälsa (SIH-projektet) och utifrån 
Bourdieus begrepp fält, kapital och habitus genomförde Backman (2004) en 
enkätstudie om 15-åringars friluftsvanor. I studien deltog drygt 650 
ungdomar från hela Sverige. Han konstaterar att friluftsliv och 
friluftsaktiviteter inte tilltalar ungdomar i tonåren i det han benämner det 
senmoderna samhället. Friluftsliv har inte tillräcklig dragningskraft bland 
ungdomar och friluftsliv konkurrerar med många andra fritidsaktiviteter. De 
aktiviteter som ungdomarna ändå har provat på sin fritid är aktiviteter som 
kräver ingen eller vardaglig utrustning som exempelvis vandring och sova i 
tält. Ungdomar efterfrågar andra typer av aktiviteter i naturen som innebär 
någon form av bedrift och prestation och som ger direkt respons. Backman 
konstaterar också att det finns ett samband mellan ungdomarnas utövande av 
friluftsliv på fritiden och vilken socialgrupp föräldrarna tillhör. Det är 
vanligare att ungdomarna har provat friluftsaktiviteter om föräldrarna tillhör 
lägre och högre medelklass och har god ekonomi och möjlighet att köpa 
friluftsutrustning. I studien undersöktes också hur ungdomarnas betyg, 
medlemskap i en förening och bostadsort påverkar om man utövar friluftsliv 
eller inte (Backman 2004).  
 
I sin komparativa studie av friluftsliv i Danmark och Nya Zealand visar 
Andtjær (2012) på de kulturella skillnader som finns i utövandet av friluftsliv 
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i de båda länderna. Han använder begreppen traditionellt friluftsliv för att 
beskriva traditionen i Danmark och outdoor education när han beskriver den 
Nya Zeeländska traditionen. På Nya Zeeland beskrivs outdoor education som 
en aktivitet som är präglad av äventyr, risk och utmaningar. Friluftsliv utövas 
på funktionella platser ibland utan naturkontakt och aktiviteten präglas av 
effektivitet och med syftet att utveckla den personliga och professionella 
kompetensen. I Danmark handlar aktiviteten mer om att skapa 
självförtroende och positiva upplevelser. Friluftslivet utövas på speciella 
platser, ofta med ett stort naturvärde och utövandet präglas av en helhetssyn 
på individen ofta kopplat till livskvalité och hälsa.  
 
En trend i skandinaviskt friluftsliv är att ägna sig åt ”nya aktiviteter” i naturen 
såsom att gå stavgång eller cykla i terrängen (Sandell & Boman 2013). I en 
delrapport från forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring skriver 
författarna om att det ändå idag är små grupper av befolkningen som ägnar 
sig åt dessa nya aktiviteter. Det finns också en stor problematik med att 
avgränsa vad som ska kallas nya aktiviteter. Exempel på ”nya aktiviteter” 
som används i rapporten är exempelvis åka rullskidor/skridskor, gå med 
snöskor, bedriva geocaching och åka skateboard. Författarna diskuterar 
förändringen från traditionella aktiviteter till nya aktiviteter utifrån ett 
förändrat samhälle med ny teknik och att aktiviteter genomförs i nya 
sammanhang och i många fall borta från naturen (Sandell & Boman 2013).  
 
I dagens samhälle har friluftsaktiviteter som bjuder på utmaningar och 
äventyr blivit mer populära (Andkjær 2012; Arnegård 2006; Breivik 2010). 
De benämns idag med begrepp som friluftssport, risksport, extremsport, 
multisport och upplevelsesport. Brevik (2010)  sammanfattar begreppet 
äventyrsidrott som en bred mix av sporter som har element av utmaningar, 
spänning och risker och som utövas i miljöer som är naturliga eller 
konstruerade. Dessa sporter är inte organiserade som vanliga idrotter och 
äventyrssporten representerar frihet från eller motstånd mot organisering av 
idrott. Äventyrsidrotten har karaktären att vara individuellt orienterad men 
tenderar att bygga grupper och subkulturer runt den specifika aktiviteten. 
Brevik (2010) lyfter också fram äventyrssport som en aktivitet som kan 
användas i skolans värld för att utveckla samarbete i grupper och att lära 
eleverna att hantera stress.  
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4.2 Idrottslärarstudenters erfarenheter 
I flera studier om idrottslärarstudenter (Larsson 2009; Meckbach & Wedman 
2007; O’Bryant et al. 2000; O’Sullivan et al. 2007) beskrivs vad studenternas 
bakgrund har för betydelse för vilka föreställningar de har kring sin 
utbildning till lärare i ämnet idrott och hälsa och sitt framtida yrke. 
Idrottslärarstudenten är en idrottskunnig och i idrottsrörelsen fostrad student 
som går utbildningen för att de i första hand vill hålla på med idrott. Att blir 
lärare kan komma i andra hand. 
 
Meckbach och Wedman (2007) har i sin enkätstudie om idrottslärarstudenten 
vid GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan, Stockholm) undersökt 50 
lärarstudenters bakgrund innan de påbörjade sin utbildning. De konstaterade 
att majoriteten av de undersökta studenterna var uppväxta i medelstora städer 
eller mindre tätorter och att merparten av studenterna hade föräldrar som 
hade minst gymnasial utbildning. De flesta studenterna hade också höga 
betyg från skolan, betraktade sig själva som framstående i skolan och har 
upplevt sin skoltid som positiv. Vanligt är att också ha eller har haft någon 
form av ledaruppdrag inom någon idrott (Meckbach & Wedman 2007).  
 
I sin avhandling Idrott - och helst lite mer idrott studerar Larsson (2009) 
studenternas möten mellan de värdestrukturer som finns vid lärarutbildning i 
idrott och hälsa och de föreställningar om utbildningen som studenterna ger 
uttryck för. Genom enkäter och skrivna berättelser fick studenterna fritt 
beskriva sitt förhållande till utbildningen och sin framtida yrkesroll. Hon 
undersökte också studenternas sociala bakgrund och använder här Bourdieus 
begrepp habitus, smak och kapital.  
 
Idrottslärarstudenterna uppvisar smak för idrott vilket kan ses som en 
förutsättning för att vilja söka och gå en idrottslärarutbildning där också 
smaken för idrott förstärks. Deras starka intresse för att studera idrott kan 
också inkludera en aktiv livsstil. Larsson beskriver utbildningen som ”ett 
personligt projekt” för idrottslärarstudenten (Larsson 2009 s. 292). Det 
innebär en vältränad och hälsosam kropp och idrottslig kompetens samt 
möjligheten att utöva idrott dagligen i sin utbildning. Idrottslärarstudentens 
har ett har ett idrottsligt habitus som förstärks genom utbildningen och i den 
frivilliga idrotten. I den idrottsliga bakgrunden inkluderas också 
friluftsaktiviteter där upplevelse och gemenskap är viktigare än tävling och 
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prestation. Friluftsliv har mer en inriktning mot naturupplevelse och 
tillsammans med familjen.   
 
Studentens bild av sitt framtida yrke är att bli en duktig praktiker och att 
arbeta med hälsa och då främst den fysiska hälsan. Det yrkeshabitus som 
lärarutbildaren i idrott och hälsa format under sin uppväxt, skoltid och 
yrkesverksamma tid har enligt Larsson (2009) stora likheter med det 
yrkeshabitus som studenterna formar under sin utbildning. Att 
idrottserfarenheterna haft stor betydelse för val av utbildning styrks också av 
studier av blivande idrottslärare i andra länder. Både O’Bryant et al. (2000) 
och O’Sullivan et al. (2007) visar att en lyckad idrottskarriär och smak för 
idrott varit avgörande för val av utbildning.  
 
Det finns inga specifika studier om lärarstudenters erfarenheter av friluftsliv. 
Jag har därför valt att ta med Backmans studie (2009) om lärarutbildares 
föreställningar om idrottslärarstudenters erfarenheter av friluftsliv. Enligt de 
intervjuade lärarutbildarna har studenterna socialiserats in i en tradition och 
kultur som karakteriseras av idrott hellre än friluftsliv. Natur och friluftsliv är 
inte en del av studenternas habitus. Backman diskuterar också hur svårt det är 
för studenterna att få smak för friluftsliv under den korta utbildningstiden. De 
föreställningar som lärarutbildarna ger uttryck för är att framtidens 
idrottslärare i friluftliv är en entusiastisk och energisk person som brinner för 
friluftsliv.   
 
4.3 Friluftsliv i lärarutbildning i idrott och hälsa 
Friluftsliv som kunskapsområde lämnar ofta avtryck hos studenterna och 
friluftslivsutbildningen anses ofta ge värden som personlig utveckling och 
gemenskap men också en beredskap för att hantera alla möjliga situationer i 
både yrkeslivet och vardagslivet (Larsson 2009). Däremot har de studerandes 
erfarenheter av friluftsliv innan de startade sin utbildning varit begränsade 
(Backman 2009).  
 
Larson (2009) påtalar att lärarutbildningen i idrott och hälsa är en utbildning 
med starka traditioner där normer och värderingar formas, omformas och 
överförs i mötet mellan lärarutbildaren och lärarstudenten. Hon använder 
begreppet ”givna spelregler” (Larsson 2009 s. 292) för att beskriva hur 
utbildningen uppfattas både av lärarutbildare och lärarstudenter. Larsson 
(2009) diskuterar också avsaknaden av språk för att kunna utmana normer, 
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värderingar och traditioner i dagens idrottslärarutbildning. Backman (2011c) 
skriver att yrkesverksamma lärare påtalar att den utbildningen de själva fått i 
friluftsliv har varit spännande och utmanande för stunden men inte relevant 
för det kommande läraruppdraget i ämnet idrott och hälsa. Både 
lärarutbildare och lärare reproducerar sin egen pedagogiska diskurs, en 
diskurs som involverar värden från friluftsliv som genomförs utanför den 
pedagogiska kontexten. Timken och McNamee (2012) ifrågasätter också det 
traditionella innehåll som lärarutbildningar presenterar samtidigt som skolans 
uppdrag är föränderligt och kräver ett förändrat synsätt på undervisning och 
innehåll i ämnet. Genom att utsätta studenter för undervisning och 
upplevelser utomhus med inslag av äventyr, utsättas för risk och rädsla, och 
nya fysiska aktiviteter i utemiljön utmanandes studenternas föreställningar 
om ett förändrat ämnesinnehåll i ämnet Physical Education (PE) i framtiden.  
 
Backman (2009) intervjuade i sin studie sjutton idrottslärarutbildare 
fördelade på åtta lärosäten i Sverige. De intervjuade var specifikt inriktade på 
att undervisa i friluftsliv inom idrottslärarutbildningen. Flera av lärarna i 
friluftsliv på idrottslärarutbildningar i Sverige beskriver att deras eget intresse 
för friluftsliv har uppstått under barndomen när de tillbringade tid utomhus 
med lekar och olika aktiviteter tillsammans med sina föräldrar Detta gjorde 
att friluftsliv blev en normal företeelse i deras liv och att friluftsliv har stort 
värde för hur deras liv gestaltas idag. Lärarutbildarna vittnade om att deras 
naturupplevelser som barn har utvecklat smak för friluftsliv senare i livet 
(Backman 2009).  
 
Resultatet från Larssons (2009) studie, där också lärarutbildare i idrott och 
hälsa intervjuades, visade att lärarutbildarna precis som studenterna har smak 
för idrott och att detta är skäl till att man vill jobba på utbildningen. I den 
idrottsliga bakgrunden angavs också friluftsaktiviteter som ett vanligt inslag. 
För att rekryteras till utbildningen angavs den beprövade erfarenheten som en 
viktig tillgång. Lärarutbildarna uppgav att kunskapsobjektet på utbildningen 
var otydligt men vissa kunskaper och kompetenser var förgivet tagna som 
exempelvis att du ska ha kunskaper om den fysiska kroppen och hur du 
undervisar i idrott och hälsa. Att definiera ämneskunskaper upplevde de 
intervjuade som svårt och särskilt kunskapen om relationen mellan idrott och 
hälsa. Lärarutbildarna påtalar också vikten av personlig färdighet i olika 
idrott- och friluftsaktiviteter (Larsson 2009).  
 



 

  22 (87) 
 

Friluftsliv som kunskapsområde eller innehåll har en framskjuten position på 
utbildningen till lärare i idrott och hälsa. Backman (2008a, 2008b) visar i sin 
studie av friluftsundervisning i idrottslärarutbildningen relationen mellan 
utbildningens innehåll och den premierade kunskapen i friluftsliv. 
Lärarutbildarna beskrev svårigheten att definiera begreppet friluftsliv och 
påtalade att friluftsliv betyder olika för olika människor. I resultatet 
diskuterar Backman det legitima friluftsliv som han beskriver utifrån fyra 
polariserade teman, tävling vs. naturupplevelse, det exklusiva vs. det 
ordinära, det nya vs. det genuina och det praktiska vs. teoretiska (se figur 1).  
 
I dessa teman kan skönjas värden som kommer till uttryck både i den 
akademiska världen, som teoretiskt friluftsliv, och i den idrottsliga världen 
som tävling, det nya och det praktiska. 
 

Tävling  →          ⇐  Naturupplevelse 
 

Det exklusiva ⇒          ←  Det ordinära 
 

Det nya  →          ⇐  Det genuina 
 

Det praktiska  ⇒          ←  Det teoretiska 
 
Figur 1: Friluftsundervisningen i den svenska idrottslärarutbildningen som ett 
maktfält med inneboende krafter. De teman som dominerar över andra är 
markerade med en dubbel pil. (Backman 2008a s.18) 
 
Naturvistelse och naturupplevelse visar sig vara ett grundläggande värde i 
undervisningen i friluftsliv. Tävlingsinslag kan förekomma som inspiration 
till utövande men bör inte vara huvudsyftet eftersom tävling och prestation 
kan pressa utövarna. Lärarutbildarna påtalade att tävling hör hemma inom 
idrottens logik (Backman 2008b) 
 
Det exklusiva friluftslivet var enligt studien ett vanligt inslag på alla 
utbildningsorter. Ett framträdande motiv för detta var att skapa ett personligt 
intresse hos studenterna. Backman (2008b) beskriver det exklusiva 
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friluftslivet som något som utövas i orörd natur, gärna utan mänskliga spår, 
och som ställer krav på att utövaren besitter speciella kompetenser för att 
kunna delta i det som tolkas som ”riktigt” friluftsliv. Ordinärt friluftsliv 
beskrivs som lättillgängligt och utan krav på speciella kunskaper för 
utövandet och där det kan räcka med att utövaren bara vistas utomhus i 
närmiljön. Utbildarna påtalade vikten av att visa på det ordinära friluftslivet 
under utbildningen eftersom det ordinära friluftslivet var möjligt att 
implementera i skolan.  
 
Genuint friluftsliv beskrivs i termer av enkelt, rent och spartanskt friluftsliv i 
samklang med naturen utan påverkan av samhällets moderniteter (Backman 
2008b). Genuint friluftsliv förknippas också med en alternativ livsstil mot det 
moderna samhället och framhölls som det mest värdefulla i livet. Motsatsen 
till genuint friluftsliv är det nya friluftslivet som omfattar friluftsaktiviteter 
som påverkats av teknikutveckling och samhällets kommersialisering och 
medialisering. Aktiviteter ”sportifieras” och kan beskrivas både som 
friluftsliv och idrott.   
 
Det praktiska friluftslivet var en viktig del av utbildningen och med praktiskt 
friluftsliv menas kroppslig förmåga och teknisk kunskap i olika 
friluftslivsaktiviteter. Det är också dessa färdigheter som bedöms och 
betygssätts vid lärarutbildningen till skillnad från det teoretiska som handlar 
om att läsa, skriva och diskutera friluftsliv (Backman 2008b).  
Backmans (2008b) slutsatser visar att idrottslärarutbildningarna oftast 
erbjuder det exklusiva friluftslivet för att skapa intresse men samtidigt påtalas 
vikten av att i skolan använda det genuina friluftslivet som mer stämmer 
överens med skolans uppdrag. I studien diskuteras också innehållet i dagens 
idrottslärarutbildning och vad denna utbildning ska förmedla för bild av 
friluftsliv. Upplevelsedimensionen i utbildningen bör behållas men inriktas 
mot det professionella uppdraget som en idrottslärare har idag.   
 
I en ännu inte publicerad studie av gymnasielärares uppfattningar om 
undervisning i friluftsliv (Nordh 2014) uppmärksammas lärarutbildningens 
innehåll i området friluftsliv. De intervjuade påtalar vikten av att på 
lärarutbildningen få konkreta exempel på hur man kan undervisa i friluftsliv i 
närmiljön och med knappa resurser. Utbildningen i friluftsliv har gett lärarna 
positiva upplevelser av olika slag oftast i naturmiljöer långt borta från 
utbildningsorten, De har också fått prova mer exklusiva aktiviteter som att gå 
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på tur på skidor, fjällvandring och övernattningar i tält eller bivack men dessa 
aktiviteter går enligt de intervjuade inte att omsätta i en vanlig skolmiljö. 
Nordh lyfter också lärarnas uppfattningar om sin egna bristande kompetens 
att undervisa i friluftsliv i närområdet och med små resurser.  
 
4.4 Friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa 
Friluftsliv som kunskapsområde är tydligt framskrivet i kursplanerna för både 
grundskolan och gymnasieskolan. Ändå är området omgärdat av problem vad 
gäller både styrdokumentens formuleringar, genomförande av undervisning 
och vilket innehåll som presenteras i undervisningen (Backman 2011a, 
2011c). Problem som återkommer i forskning om friluftsliv i ämnet idrott och 
hälsa handlar om brist på tid för att genomföra undervisningen, för stora 
undervisningsgrupper, avsaknad av lämplig utrustning och lämpliga 
undervisningsmiljöer (Backman 2011a, 2011c; Svenning 2001).  
 
Backman (2011a) har undersökt hur friluftsliv tar sig uttryck i både nationella 
och lokala styrdokument. I denna studie har Backman utifrån Bernsteins 
teorier om förändring och reproduktion granskat hur friluftsliv skrivits fram i 
nationella styrdokument från 1955 fram till och med 1994 och läroplanen, 
Lpo 94. Han har också granskat hur friluftsliv som innehåll formulerats i så 
kallade lokala kursplaner formulerade utifrån kursplanen för ämnet idrott och 
hälsa i Lpo 94. Backman konstaterade att de lokala kursplanerna varierade 
stort, men ett vanligt sätt att dela in ämnet idrott och hälsa var att använda 
begreppet aktivitet som enligt Backman stärker aktivitetsdiskursen gentemot 
kunskapsdiskursen. Friluftsliv redovisades som ett moment i relation till 
exempelvis dans och rörelse, konditionsträning och orientering. I vissa fall 
fanns inte friluftsliv med som moment. I många fall separerades inte 
friluftsliv och orientering. Konsekvensen av detta blev att många skolor 
använde orientering som ett sätt att även genomföra friluftsliv. I de lokala 
kursplanerna är det svårt att uppfatta friluftsliv som ett kunskapsområde. 
Friluftsliv likställs ofta i termer av orientering, allemansrätt och hur man klär 
sig vid en friluftsaktivitet. Backman (2011a) kunde i de genomgångna 
kursplanerna sällan finna ord som naturmöte, hållbar utveckling eller 
miljöperspektiv. Han förklarar detta med att ämnet idrott och hälsa har en 
stark ämneskod och en stark klassifikation men innehållet friluftsliv saknar 
både ett språk och är utbytbart mot annat innehåll som visar på svag 
klassifikation.    
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Genom intervjuer med tolv yrkesverksamma lärare i idrott och hälsa 
(Backman 2011c) har undersökts hur undervisningen i friluftsliv genomförs i 
ämnet idrott och hälsa. Lärarna uppgav att friluftsliv är deras dåliga samvete 
och de uttryckte svårigheter med att tolka kursplanens mål som innefattade 
friluftsliv. Friluftslivsundervisningen upplevdes som ett gemensamt projekt 
för flera av skolans lärare, inte bara läraren i idrott och hälsa. För att kunna 
genomföra friluftslivsundervisningen utifrån läroplanens intentioner behövs 
tid och personalresurser. Att försöka undervisa i friluftsliv under en lektion 
på 60 minuter uppgavs som omöjligt. Också skolans läge i långt borta från ett 
lämpligt naturområde och att skolan saknade lämplig utrustning för att 
bedriva undervisning uppgavs som begränsande faktorer. De ekonomiska 
förutsättningarna spelade också en roll. Pengar behövs för att hyra bussar och 
köpa materiel. Riskmomentet vid olika friluftslivsaktiviteter uppgavs också 
vara en bidragande orsak till att friluftsliv var ett dåligt samvete för 
idrottslärarna (Backman 2011c).  
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5. Teoretiskt perspektiv 
 
I följande kapitel beskrivs vilka teoretiska utgångspunkter som varit 
vägledande i mitt arbete.  
I min uppsats är mitt intresse riktat mot vilka erfarenheter och föreställningar 
om natur och friluftsliv som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa ger 
uttryck för. För att kunna undersöka detta har jag valt att ta utgångspunkt i 
sociologen Pierre Bourdieu teorier och begrepp. De begrepp jag främst 
använt är fält, kapital, habitus och smak för att kunna studera relationen 
mellan individen, dennes erfarenheter och det sammanhang som en individ 
vistas i.  
En utgångspunkt för studien är att idrottslärarutbildning och specifikt 
utbildning i friluftsliv kan förstås som ett specifikt socialt sammanhang där 
vissa handlingar, vissa värderingar, normer och praktiker blir mer givna än 
andra eller med andra ord det sociala sammanhanget avgör vad som är 
gångbart, vilken habitus som så att säga matchar ”spelets regler”.  
 
5.1 Bourdieus tankar 
Begreppen Bourdieu använder står inte för sig själva utan verkar hela tiden 
tillsammans. En utgångspunkt för denna studie är att om man väljer att utöva 
någon form av friluftsaktivitet under uppväxten handlar det inte om slumpen 
utan är ett val utifrån sociala, ekonomiska och kulturella villkor. Bourdieu 
menar att vårt liv är en värld av meningsbärande strukturer som styrs av 
kultur, normer och värderingar. Människan föds in i ett system bestående av 
traditioner, normer, värderingar, makt- och statusförhållanden och dessa 
påverkar vårt sätt att verka i olika sociala sammanhang (Bourdieu 1991, 
1993).  
 
Bourdieu valde i sina studier att ”analysera kulturens centrala roll i 
reproduktionen av sociala strukturer och av hur makt-och statusförhållanden i 
samhället upprätthålls och reproduceras i olika praktiker” som exempelvis 
inom idrott och olika utbildningssystem (Miegel & Johansson 2002 s. 271). I 
detta sammanhang står ordet praktik för mänskligt handlande som tas för 
givet och som människan inte reflekterar över eller ifrågasätter. Dessa 
handlingar gör att makt- och strukturförhållanden i vårt samhälle förs vidare.  
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5.2 Fält  
För att beskriva den sociala värld som människor lever i använder Bourdieu 
(1991) begreppet fält. Inom ett fält finns olika agenter som strider om de 
tillgångar som fältet besitter och de agenter som finns i fältet har vissa 
gemensamma intressen. Broady (1998) exemplifierar fält genom utbildning i 
ämnet pedagogik där olika agenter som exempelvis lärare, forskare, 
läromedelsproducenter och debattörer med olika socialt kapital möts och 
utkämpar ”strider” om positioner och tolkningar inom fältet. Ett fält 
kännetecknas av att det finns egenskaper som är specifika för just detta fält 
(Bourdieu 1991). Individerna i ett fält verkar i relation till varandra och varje 
individ blir ”någon” i detta speciella sammanhang. När en ny agent kliver in i 
fältet blir dennes habitus och förvärvat kapital en viktig förutsättning för att 
bli erkänd och få en position inom fältet (Braody 1998). Fältet avgränsas av 
speciella regler, normer och värderingar som ger de aktörerna som befinner 
sig i fältet en frihet att själva bestämma hur fältet ska utformas och 
omformas. Metaforen ”spelets regler” använder Bourdieu (2002) för att förstå 
förgivettaganden och föreställningar som finns i inom ett fält och som 
påverkats av både kamper som förts, men också av förändringar över tid i 
samhället.  
 
5.3 Kapital  
Bourdieus använder begreppet kapital och för att förklara hur olika typer av 
tillgångar ger avkastning i form av positioner i olika grupper och 
sammanhang och inom ett fält. Dessa olika resurser som människan har 
förvärvat måste erkännas och värderas av andra för att kunna bli gångbara. 
Ett kapital är ”något vars värde erkänns, något för vilket det existerar en 
marknad” (Broady 1998 s.11). Om inte värderingen och erkännandet sker 
måste individen byta sammanhang för att bli bekräftad (Bourdieu 1995).    
 
Bourdieu (1994) menar att det finns olika former av kapital där det 
symboliska kapitalet är övergripande det ekonomiska, kulturella och sociala 
kapitalet. De olika kapitalen ska ses som dynamiska som hela tiden förändras 
i relation till varandra. I denna studie är det främst det symboliska kapitalet 
som är av intresse och därför har jag valt att inte ta upp de andra 
kapitalformerna.   
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5.3.1 Symboliskt kapital 
Det symboliska kapitalet brukar beskrivas i termer av heder, prestige, 
anseende och befogenheter i olika sociala grupper (Bourdieu 1995; Broady 
1998; Miguel & Johansson 2002). Social status i olika grupper, i skolan, på 
arbetsplatsen eller i familjen är också ett exempel på symboliskt kapital. Det 
symboliska kapitalet aktiveras där det finns efterfrågan för detta. Egenskaper 
måste kännas igen, erkännas och tillskrivas ett värde för att uppfattas som 
symboliskt kapital. Både enskild individ eller grupper av individer 
symboliska tillgångar blir värdefulla först i relation till andra individer, 
grupper eller positioner. Beroende på i vilket sammanhang individen befinner 
sig blir det symboliska kapitalet användbart på olika sätt. Tillgångar som 
ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt kapital ligger till grund för 
hur det symboliska kapitalet visar sig. Det symboliska kapitalet blir värdefullt 
för individen för att kunna passa in i olika sociala sammanhang (Bourdieu 
1995; Broady 1998).  
 
5.4 Habitus  
Begreppet habitus är Bourdieus mest kända begrepp och bygger på 
införlivade minnen och erfarenheter från vår barndom och uppväxt som gör 
att vi handlar, tänker, uppfattar och värderar på olika sätt i olika sociala 
sammanhang som vi ställs inför (Bourdieu 1984, 1993; Broady 1998). 
Bourdieu förklarar i boken Distinction begreppet habitus på följande sätt:  

 
The habitus is necessity internalized and converted into a disposition 
that generates meaningful practices and meaninggiving perception; it 
is a general, transportable disposition which carries out a systematic, 
universal application – beyond the limits of what has been directly 
learnt – of the necessity inherent in the learning conditions. (Bourdieu 
1984 s.170) 

 
Varje individ formar sin livsstil och detta utifrån sin habitus (Bourdieu 1991, 
1993). Den valda livsstilen kan vara olika värd i olika kontext. Valet av 
livsstil sänder signaler till omgivningen om vilka grundläggande värden 
individen står för. Individen vistas i olika kontext beroende på intressen och 
de väljer en livsstil som påverkar deras liv (Bourdieu 1993). Samtidigt måste 
hänsyn tas till det utbud som finns av olika aktiviteter och andra individers 
habitus.  
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Beroende på hur vi växt upp formas också våra framtida liv (Bourdieu 1993). 
Bourdieu (1991) beskriver att sättet att handla och uppföra sig i olika 
situationer växer in i kroppen, ett förkroppsligat kapital. Det som individen 
har erfarit och upplevt under sitt liv finns inbäddat i individen. Det finns 
alltid en koppling till den individuella historien. Bourdieu (1991) skriver 
också att habitus hela tiden är en anpassning till den värld som individen ska 
förhålla sig till och att vissa individers habitus värderas högre i olika sociala 
sammanhang. Människans habitus gör även att vi kan handla i nya situationer 
utan att göra bort oss och man förstår vad som är lämpligt och passande i 
varje unik situation. En individs habitus tar sig uttryck i hur hon talar, hennes 
kroppshållning, den valda klädstilen, vilken idrott hon utövar eller vilka 
filmer eller böcker hon föredrar.  
 
Bourdieu (2002) talar om att habitus kan förändras genom att individen hela 
tiden tillägnar sig nya erfarenheter genom exempelvis en utbildning. I mötet 
mellan det sociala sammanhangets objektiva strukturer och individens 
habitus förstärks eller förändras habitus.  
 
Habitus kan också omsättas till grupper av individer. För att förstå en grupps 
habitus behövs kunskap om vad som är karakteristiskt och specifikt för 
gruppen dvs. vilka sociala betingelser gruppen har. Bourdieu (1991) använder 
begreppet klasshabitus. Olika grupper har sin speciella habitus som kan 
inkludera deltagare i gruppen men som också kan exkludera deltagare som 
inte har samma habitus. 
 
5.4.1 Smak 
Ett uttryck för habitus är smak. Begreppet smak beskriver ett gillande (smak) 
eller ett ogillande (avsmak) för val i livet. Bourdieu (1991) skriver att smaker 
uppstår när utbud och efterfrågan av olika aktiviteter möts. Smaken skapar 
distinktioner som gör att människor med samma smak förenas och de med 
olika smak delas upp. Individens kön och sociala position gör att människors 
smaker varierar från person till person. Den kan ses som ett instrument för att 
visa vem man är i olika sociala sammanhang. Människors smak för något tar 
sin utgångspunkt i de uppväxtförhållanden man haft och det liv man levt 
(habitus) och genom att välja en viss typ av livsstil signalerar man tillhörighet 
eller avståndstagande gentemot andra människor. Smaken kan bidra till att ge 
olika individer en identitet samt ett värde i båda egna och andras ögon. Vid 
valet av livsstil handlar det om individens smak eller avsmak för olika 
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aktiviteter som ingår i livsstilen och vilka signaler man vill sända med den 
valda livsstilen (Bourdieu 1991). Utifrån Bourdieus perspektiv lär människan 
sig att uppskatta friluftsliv. Backman (2009) beskriver hur smak uppstår i 
följande citat ”An appreciation of the archipelago or the mountains is not a 
disposition that certain people are born with. Instead, it becomes a part of 
habitus after an individual has repeatedly spent time in a specific type of 
countryside while being told of its beauty” (Backman 2009 s. 7).  
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6. Studiens upplägg och genomförande 
 
I följande kapitel beskrivs hur studien planerats och genomförts. Här 
redovisas mitt val av metod, hur jag valt ut mina respondenter, hur empirin 
samlades in med hjälp av ett frågeformulär och genom fokusgruppsintervjuer 
samt hur resultatet bearbetades. Avslutningsvis diskuterar jag också studiens 
trovärdighet.     
 
6.1 Kvalitativ metod 
Denna studie har en kvalitativ ansats där tanken är att undersöka deltagarnas 
erfarenheter av och föreställningar om natur och friluftsliv i lärarutbildningen 
och skolämnet idrott och hälsa. Valet av den kvalitativa metoden bygger på 
intresset för deltagarnas erfarenheter och hur de uppfattar natur och 
friluftsliv. Till skillnad från kvantitativ metod är det nyanser i svaren som är 
viktiga inte hur många som uttalar sig i olika frågor (Bryman 2011). I 
kvalitativa undersökningar är resultaten från undersökningen specifika för 
sammanhanget där studien genomförs. I denna studie är sammanhanget 
studenter på en lärarutbildning i idrott och hälsa. Bryman (2011) beskriver 
kvalitativ metod med orden närhet, processinriktad, mening och kontextuell 
förståelse. 
 
6.2 Fokusgruppsintervjuer 
I min studie har jag valt att använda fokusgruppsintervjuer för att få 
respondenterna att tala öppet om natur och friluftsliv i utbildningen och i 
ämnet idrott och hälsa. Syftet med att använda intervju som metod är att söka 
förstå världen utifrån den intervjuades synvinkel samt utveckla mening från 
de erfarenheter de intervjuade har (Kvale & Brinkmann 2009).  
Genom att använda fokusgrupper ges forskaren möjligheter att studera hur en 
grupp diskuterar kring en viss fråga (Bryman 2011). Innehållet i en 
fokusgruppsintervju är oftast väl avgränsat och samtidigt läggs fokus på 
samspelet i gruppen och hur samtalet gestaltar sig utifrån deltagarnas olika 
tankar och erfarenheter. Vid fokusgruppsintervjuer är det därför viktigt att 
deltagarna känner sig komfortabla, respekterade och fria att uttrycka sina 
känslor och uppfattningar utan att bli dömda (Kvale & Brinkmann 2009). För 
att skapa trygghet i gruppen vid genomförandet av intervjuerna i denna studie 
gjordes sammansättningen av fokusgrupperna utifrån att respondenterna 
kände varandra. I fokusgruppen kan många olika åsikter komma fram i en 
viss fråga eftersom det under intervjun pågår ett ifrågasättande av 
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individernas uttalanden. Under intervjun ställs inga krav på att gruppen ska 
komma till konsensus eller att några uttalanden är rätt eller fel (Kreuger & 
Casey 2009).  
 
I denna studie används ostrukturerad intervju som innebär en låg grad av 
standardisering och strukturering (Bryman 2011). Ostrukturerad intervju 
tenderar att ta formen av ett samtal och intervjuprocessen är flexibel vilket 
gör att intervjun kan ta vägar som inte forskaren kunde förutsäga. Mitt val att 
använda ostrukturerad intervju var att ge respondenterna större frihet att 
uttrycka sina åsikter utifrån utvalda teman. I denna typ av samtal ska 
forskaren uppmuntra att deltagarna framför olika åsikter och uppfattningar 
om ämnet (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuer kan genomföras 
individuellt eller i grupp och en typ av gruppintervjuer är så kallade 
fokusgruppsintervjuer (Bryman 2011; Trost 2010).  
 
Vid fokusgruppsintervjuer används speciella tema eller ämnesområden som 
underlag för intervjun (Bryman 2011; Kreuger & Casey 2009). 
Intervjuguiden (se bilaga 3) utformades utifrån sju olika teman som tar sin 
utgångspunkt i syftet med denna undersökning nämligen vilka föreställningar 
som blivande lärare i idrott och hälsa har om natur och friluftsliv i 
lärarutbildningen och i skolämnet idrott och hälsa och vilka föreställningar de 
har kring sitt framtida uppdrag som lärare i ämnet idrott och hälsa. Utifrån 
syftet valdes sju olika tema:  

• Lärarutbildningen allmänt 
• Uppväxttiden.  
• Friluftsliv som begrepp 
• Natur som begrepp 
• Friluftsliv i skolan 
• Lärarutbildning ämnet idrott och hälsa och friluftsliv 
• Framtiden som lärare i idrott och hälsa och i friluftsliv 

 
I intervjuguiden (se bilaga 3) presenterades ett antal följdfrågor till varje tema 
som jag kunde använda som hjälpfrågor om samtalet tenderade att avstanna.  
Dessa frågor har karaktären av frågor som får den intervjuade att berätta om 
upplevelser och händelser från sin barndom och sin utbildningstid (Bryman 
2011; Kvale & Brinkmann 2009).  
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6.3 Urval  
Fokusgrupperna är utvalda för att de har något gemensamt som exempelvis 
ett gemensamt syfte eller sammansättning (Bryman 2011; Kreuger & Casey 
2009). I denna studie är den gemensamma nämnaren studenter som går en 
lärarutbildning i idrott och hälsa vid ett specifikt universitet. Urvalet baseras 
på ett bekvämlighetsurval då jag fick tillgång till e-postadresser i tre olika 
kurser i ämnet idrott och hälsa på nämnda universitet. Bryman (2011) 
beskriver att bekvämlighetsurvalet kan vara aktuellt när forskaren får tillgång 
till en undersökningsgrupp som man inte kan missa.  
 
För att välja ut deltagare till fokusgrupperna skickades ett inbjudningsbrev 
(se bilaga 1) via mejl till studerande i tre olika kurser i ämnet idrott och hälsa. 
I brevet fanns förslag på olika dagar då intervjuer skulle genomföras. 
Studenterna valde att delta i studien genom att välja dag och tid och utifrån 
dessa val skapades sex intervjugrupper med 3-5 deltagare i varje.  
Bryman (2011) skriver att en lämplig gruppstorlek är från 3-10 personer 
exklusive den som intervjuar. Vid intervjuerna bestod fokusgrupperna av 
minst tre deltagare inklusive samtalsledaren. Sammanlagt deltog 19 studenter 
fördelade på 6 fokusgrupper. Den optimala gruppstorleken beror på vilka 
möjligheter deltagarna har att uttrycka olikheter samtidigt som det är viktigt 
att skillnader och olikheter kan uppstå vid intervjutillfället (Kreuger & Casey 
2009). 
 
6.4 Frågeformulär 
I undersökningen används också ett frågeformulär (se bilaga 2) för att spara 
tid vid intervjuerna. Frågeformuläret fylldes i innan genomförd intervju och 
behandlade frågor som gällde individernas bakgrund vad gäller kön, 
hemland, bostadsförhållande, uppväxtplats, gymnasiestudier och släktingars 
utbildning, huvudsakliga arbetsuppgifter och fritidssysselsättningar. I 
frågeformuläret fanns också några utvalda attitydfrågor om begreppen natur 
och friluftsliv som är hämtade från enkätundersökningen Friluftsliv 07 
(Sandell & Fredman 2013). Frågeformuläret tog mellan 15-20 minuter för 
respondenterna att besvara.  
  
Nedan följer en beskrivning av de respondenter som ingick i studien.  
I studien ingick 19 studenter som alla har studerat eller studerar idrott och 
hälsa i ämneslärarutbildningen vid ett universitet i Sverige. Respondenterna i 
denna studie har alla valt ämnet idrott och hälsa som sitt första ämne eller 
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ingångsämne i sin ämneslärarutbildning. Vid studiens genomförande 
fördelades studenterna enligt följande vad gäller studietid på 
lärarutbildningen:  

• Studerat 1 år på lärarutbildningen 4 studenter 
• Studerat 1,5 år på lärarutbildningen 10 studenter 
• Studerat 4,5 år på lärarutbildningen 5 studenter 

Studenterna var mellan 21 och 28 år och i studien deltog 7 kvinnor och 12 
män. Av de intervjuade studenterna uppgav 6 studenter att de hade utländsk 
bakgrund. Studenterna med utländsk bakgrund fanns representerande i alla 
ovan nämnda grupper. 
 
De intervjuade studenterna visar sig vara en homogen grupp vad gäller 
sociala bakgrundsvariablar. Av de intervjuade studenterna var merparten 
uppväxta på landsbygden, i mindre tätorter eller i medelstora städer. Endast 
två studenter uppgav att de var uppväxta i en större stad med mer än 100 000 
invånare. Merparten av intervjuade har gått ett studieförberedande 
gymnasieprogram och har idrott i olika former som sitt fritidsintresse.   
 
Föräldrarna till de intervjuade har likartad bakgrund vad gäller utbildning, 
sysselsättning och fritidsintressen. Föräldrarnas utbildningsnivå motsvarade 
gymnasium eller en kortare högskoleutbildning och deras yrken var kopplade 
till sektorerna vård och omsorg, utbildning, försäljning, service och industri. 
Föräldrarnas fritidssysselsättningar visade på en tydlig koppling till utövande 
av olika idrotter och ledarskap inom idrotten men inslag av friluftsaktiviteter 
förekommer också såsom fiske, jakt, promenader och trädgårdsarbete.  
 
6.5 Tillvägagångssätt 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes av mig själv i lokaler på universitetet 
under två veckor i februari månad 2014. Intervjuerna inleddes med en 
presentation av syftet för studien samt de forskningsetiska principer som 
studien förhåller sig till (Vetenskapsrådet 2011). Innan intervjun började 
fyllde deltagarna i frågeformuläret. I starten av intervjun presenterades de sju 
temaområden som intervjun skulle beröra och jag som samtalsledare valde 
starttemat och därefter var samtalet fritt. Jag valde att inte göra 
minnesanteckningar utan försökte ha fullt fokus på vad och hur olika 
uppfattningar presenterades. Vid några tillfällen under intervjun infogade jag 
frågor hämtade från intervjuguiden och när ett tema var kändes uttömt 
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fortsatte intervjun med ytterligare tema. Bryman (2011) talar om vikten av att 
samtalsledaren tar kontroll över samtalet när irrelevanta synpunkter kommer 
upp. I denna studie användes följdfrågorna i intervjuguiden för att ”räta” upp 
samtalet och också för att förtydliga att jag hade uppfattat svaren rätt. När 
intervjun var avslutad informerades respondenterna om tidsplanen för det 
fortsatta arbetet. Alla intervjuerna spelades in och samtycke till inspelningen 
lämnades av alla som deltog. 
 
Intervjutillfället omfattade i tid 75- 90 minuter. Det tog i genomsnitt 15-20 
minuter att fylla i frågeformuläret och fokusgruppsintervjuerna tog mellan 45 
och 75 minuter att genomföra.  
 
6.6 Bearbetning av insamlad data 
Det utdelade frågeformuläret (se bilaga 2) sammanställdes manuellt och har 
sedan beskrivits under rubriken urval samt vävts in i resultatkapitlet under 
relevant tema och som löpande text.  
 
Under genomförandet av intervjuerna och vid transkriberingen pågick en 
löpande analys där anteckningar fördes kring upplevelser av intervjun (Patel 
& Davidson 2011). Detta medförde nya infallsvinklar som stärkte 
intervjuerna under arbetets gång. Intervjuerna transkriberades i nära 
anslutning till varje genomförd intervju. När alla intervjuerna var 
transkriberade startade processen med att tematisera intervjusvaren. 
Intervjuerna lästes igenom vid ett flertal tillfällen och utifrån 
frågeställningarna i studien utkristalliserades flera teman inom varje 
frågeställning. Utsagorna sorterades därefter in under respektive tema.  Nästa 
steg var att hitta utsagor som stod för olika uppfattningar inom valda teman.   
 
6.7 Etiskt förhållningssätt 
I brevet med inbjudan till att delta i studien och i inledningen av intervjun 
informerades om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de fyra 
huvudkraven som gäller för svensk forskning (Bryman 2011; 
Vetenskapsrådet 2011). Enligt informationskravet var respondenterna 
informerade om studiens syfte i både inbjudningsbrevet och vid starten av 
intervjun. Här förklarades också att deltagandet var frivilligt och hur studien 
skulle fortgå. Vad gäller samtyckeskravet valdes endast de respondenter som 
svarade på inbjudan ut att delta i studien. Det tredje kravet är 
konfidentialitetskravet. Respondenternas bakgrund och namn kopplades inte 
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samman med redovisade utsagor i resultatkapitlet och fingerade namn 
används i resultatredovisningen. Vad gäller nyttjandekravet används 
insamlad data i form av frågeformulär och intervjuutsagor endast i denna 
studie.   
 
6.8 Tillförlitlighetsfrågor 
I min position som lärare vid lärarutbildningen och inläst på området 
friluftsliv måste jag vara medveten om att mina föreställningar om friluftsliv 
och lärarutbildning kan påverka resultatet av undersökningen. Vid intervjuns 
genomförande är både jag som intervjuare och respondenterna medskapare i 
samtalet. Mina förkunskaper inom området friluftsliv kan vara både en 
tillgång och en begränsning. En begränsning genom att jag till exempel vid 
intervjuernas genomförande tar vissa uttalanden förgivet och därför inte ber 
respondenterna utveckla sina svar ytterligare. Tillgång på så sett att jag kan 
ställa följdfrågor som gör att samtalet utvecklas vidare kring djupare 
diskussioner om exempelvis innehåll i utbildningen (Patel & Davidsson 
2011).   
 
Bryman (2011) talar om två viktiga kriterier för bedömning av kvalitativ 
forskning, reliabilitet och validitet. Reliabilitet rör frågan om en 
undersökning kan genomföras ytterligare en gång och generera samma 
resultat och om ett mått som används i studien är stabilt eller pålitligt (Trost 
2010). När de gäller kvalitativa studier är reliabilitet problematiskt och svårt 
att mäta. Vid exempelvis intervjuer kan den intervjuade ha ändrat uppfattning 
eller fortbildat sig inför ett nytt intervjutillfälle. I denna studie användes 
ostrukturerade intervjuer i fokusgrupper vilket ledde till att alla intervjuer 
blev unika. Genom att spela in intervjun kan forskaren öka reliabiliteten 
genom att lyssna på intervjun flera gånger för att vara säker på sin tolkning 
vid transkriberingen (Patel & Davidsson 2011). Min roll som samtalsledare 
och min relation till respondenterna kan också påverka hur intervjun tog sig 
uttryck. Valet av fokusgruppsintervjuer som metod kan minska reliabiliteten i 
denna studie. 
 
Begreppet validitet handlar om man i en studie mäter det man säger sig göra 
och vid kvantitativa studier gäller inte det bara datainsamlingen utan hela 
forskningsprocessen (Bryman 2011; Patel & Davidsson 2011). Vid kvalitativ 
datainsamling handlar det om att göra ”en trovärdig tolkning av den 
studerandes livsvärld” (Patel & Davidsson 2011 s.106). I denna studie 
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användes ett frågeformulär för att få bakgrundskunskaper om respondenterna 
som ingick i studien samt ostrukturerad intervju. För att stärka validiteten i 
studien gjordes transkriberingen så noggrann som möjligt och det behövdes 
flera genomlyssningar av varje intervju för att uppmärksamma nyanser i 
intervjun. Talspråk omvandlades till skriftspråk genom att lägga till pauser, 
hummande och skratt i utskriften. Vid utskriften reflekterade jag också kring 
de val jag gjorde för att hantera informationen från intervjuerna. För att stärka 
validiteten är det viktigt att forskaren i text kan kommunicera meningen hos 
de utsagor som valts ut samt att vara medveten om att personliga tolkningar 
påverkar resultatet (Patel & Davidson 2011). I valet av vilka utsagor som fick 
ingå i resultatdelen var det viktigt att visa på utsagor som var mångtydiga och 
motsägelsefulla.   
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7. Resultat 
 
I resultatkapitlet presenteras studiens resultat utifrån frågeformuläret (bilaga 
2) och fokusgruppsintervjuerna. Resultatet redovisas i fyra delar som 
motsvarar mina frågeställningar. I varje del presenteras de tema som 
framkommit vid sammanställningen av frågeformuläret och genomläsning av 
intervjuerna. Efter varje redovisad utsaga i resultatdelen finns en siffra som 
visar från vilken av de sex fokusgruppsintervjuerna som utsagan är hämtad 
från (1-6). 
 
I resultatet använder jag orden ”enkelt” och ”exklusivt” friluftsliv. Jag väljer 
att ta utgångspunkt i de teman som Backman (2008a, 2008b) presenterar i sin 
studie av lärarutbildning i friluftsliv (se figur 1). Exklusivt friluftsliv används 
i överensstämmelse med Backmans beskrivning och det enkla friluftslivet, 
som är de ord jag valt att använda i denna studie, innehåller delar i både det 
som Backman beskriver som det ordinära friluftslivet och det genuina 
friluftslivet (Backman 2008a, 2008b). Det enkla friluftslivet i denna studie 
kännetecknas av närheten till naturen, tillgång till allemansrätten, enkel 
utrustning, tillsammans med familj och vänner och som inte kräver speciell 
kompetens. Det exklusiva friluftslivet i denna studie förknippas med dyr 
utrustning, tid, pengar och specifika kunskaper i olika friluftsaktiviteter.  
 
7.1 Erfarenheter av natur och friluftsliv under uppväxten och i skolan 
Respondenterna i denna studie visar likartade betingelser vad gäller 
uppväxtförhållanden och utbildning. Alla respondenter har stor erfarenhet av 
idrott i olika former men uppger att de inte i samma omfattning har 
erfarenheter av att ha vistats i naturen och utövat friluftsliv under sin uppväxt. 
När det gäller erfarenheter av friluftsliv finns skillnader i gruppen från de 
respondenter som har mycket erfarenhet av friluftsliv både på fritiden och i 
skolan till de respondenter som uppger att de endast vid något tillfälle utövat 
friluftsliv i skolan. Av flera av respondenternas utsagor framgår det att 
uppväxttiden och skoltiden har spelat en viktig roll för hur studenterna idag 
upplever natur och friluftsliv.  
 
Vid genomläsning av intervjuerna framkom följande tema: familj och vänner, 
närhet till natur, och skolan. 
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Familj och vänner 
I umgänget med familj och vänner har respondenterna fått möjlighet att vistas 
i naturen och utöva friluftsliv på olika sätt. Det kan handla om upplevelser i 
specifika aktiviteter som vandring, fiske, skid- eller skridskoåkning men 
också upplevelser i det dagliga livet i samvaron med familjen. I flera utsagor 
påtalas att familjen och släktingar var naturmänniskor och det påverkade vad 
familjen gjorde under den fria tiden.  
 

Hela släkten är ju, mest på min mammas sida, är ju alltid, eller har 
alltid varit naturintresserade både genom orienteringen men också 
genom båtlivet även på min pappas sida då. Många, det har varit 
vandring, jag vandrade när jag var liten, och dom har varit flera 
gånger i svenska fjällen, ute och seglar och sådär. Så där har man fått 
med sig av det där positiva… intrycken. (3) 

 
Det finns också exempel på motsatsen där föräldrarna inte hade något intresse 
av naturvistelse och friluftsliv och det ledde till att respondenten aldrig 
vistades i skog och mark.   

 
Vi har aldrig hållit på, alltså inte alls! Någonting som har med natur 
eller friluftsliv alltså med mamma och pappa. Det gjorde aldrig jag! 
Det är väl mest att man har hört typ mormor och dom prata om vad 
dom gjorde och jag tror det var sällan som jag var med dom. (2) 

 
Att som liten bli påtvingad att vara i naturen och genomföra olika 
friluftsaktiviteter kan skapa negativa upplevelser och istället göra att man 
väljer att utöva olika aktiviteter inomhus för att markera för föräldrarna att 
utomhusvistelse var tråkigt. Idag uttrycker respondenten en tacksamhet till 
sina föräldrar för att ha blivit introducerad till naturvistelse i unga år och 
genom vistelsen i naturen också förvärvat erfarenheter av olika 
friluftsaktiviteter.   

 
Men det är så roligt, för jag var tvärtom när jag var liten liksom. Då 
tyckte jag hellre bäst om att vara inne. Jag har alltid åkt ut och åkt 
skridskor på sjöar och kanot hade vi när jag var rätt liten. [...] 
Mormor, morfar, farmor och farfar har alltid vart med liksom. Jag kan 
ju inte åka skridskor, som ni har sett så jag har suttit vid elden liksom. 
Så jag var anti alltihop! Medan jag nu tycker att det är helt underbart 
och uppskattar ändå att farsan drog med mig, trots att jag var anti. (2)  
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Vilken inställning vännerna har haft till naturvistelse och friluftsliv spelar 
också en roll för om respondenterna har utövat friluftsliv under sin uppväxt. 
Flera respondenter talar om ”kompisarna hemma” som inte hade något 
intresse för att delta i olika friluftsaktiviteter och det gjorde att 
idrottsrörelsens aktiviteter prioriterades vid aktivitetsval under uppväxt- och 
skoltiden.  
 
Närhet till natur 
Merparten av respondenterna är uppvuxna på platser där naturen fanns nära 
bostaden eller sommarstugan. Vistelser i naturen nära hemmet handlade inte 
om att utöva friluftsliv utan naturen var en del av det vardagliga livet.    
 

Sen har man hållit till hemma och då har man gått ut i skogen och så 
där. Man såg inte det som friluftsliv. Det var nått man gjorde på 
dagarna. Vardagsaktivitet liksom! Man hjälpte till i skogen och drog 
ved. Man hackade eller hyvlade. Plockade svamp och bär! Men det är 
inte friluftsliv. Man är ute i naturen liksom. (5) 
 
Vi har en sommarstuga som ligger väldigt avskilt och jag å min bror 
är dom enda barnen i släkten så vi har ju vuxit upp ganska ensamma 
kan man ju säga. På somrarna så har vi vart ute mycket i skogen å vi 
har plockat svamp å bär å tälta å gjort sånna grejer som man får 
använda kreativiteten å göra det som situationen. Bada i sjön såklart å 
sånna grejer. (4) 

 
Flera respondenter beskriver hur de som små lekte i naturen som låg i nära 
anslutning till bostaden. För respondenter från länder runt Medelhavet finns 
en annan blid av naturen som fanns nära bostaden. 

 
Bygga kojor och … Ja! Herregud! (Skrattar!) Även där nere, jag 
minns för jag kom hit när jag var 7, då var det också så att man lekte, 
byggde och gjorde pilbågar och sprang. Det var också minor, när jag 
bodde där nere. Så fast det var natur ganska nära och man kunde 
komma åt skogen om man ville så fick man inte gå in långt då…(6) 

 
Det framkommer av utsagorna som kopplas till närhet till naturen oftast är av 
positiv karaktär och att aktiviteterna som gjordes i naturen var förenade med 
lust och glädje.  
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Skolan 
Alla respondenter nämner skolan när de talar om erfarenheter av friluftsliv. I 
skolan har de förvärvat erfarenheter i mer eller mindre omfattning och 
utsagan nedan är ett exempel på vad friluftsliv i skolan kan stå för.     
 

Vi var iväg en vecka och åkte skidor, vi var ute och paddlade kanot 
tre dar, vi hade orienteringsdagar, vi hade vanlig löpning en hel dag 
när man var ute å sprang i naturen.  Mycket såhär att vi var även ute 
och bara campade allmänt och fick bygga upp eldstäder och 
vindskydd och liknande. Sen på gymnasiet så var det ännu mer lite 
mer avancerat. Då var vi också ute kanske tre dagar och paddlade och 
då var det lite mer livräddningsfokus och sånt här. När vi åkte skidor 
då på gymnasiet då var det lite mer tekniker, skidtekniker och 
liknande. (4) 

 
Flera respondenter påtalar den ringa undervisning de fått i friluftsliv under sin 
skoltid. Samtidigt lyfter de problematiken som visas i nedanstående utsaga 
med begreppet friluftsliv i skolan.   

 
På gymnasiet gjorde vi ingenting. Eller orientering var det enda som 
vi gjorde. Grundskolan inte, eller jo alltså, det var de här 
friluftsdagarna där man var ute typ och lekte i skogen och fikade. 
Men vi har aldrig gjort någon sån där övernattning eller någon aktivt 
friluftslivsaktivitet. (2) 
 

För de respondenter som upplever att de har erfarenhet av friluftsliv nämns 
ofta friluftsdagen som ett tillfälle då friluftsliv presenterats och utövats. 
Friluftsdagar var enligt respondenterna heldagar med möjlighet att välja 
bland olika aktiviteter som exempelvis skidåkning, skridskoåkning, 
vinterfiske, vandring eller paddling. Att övernatta en natt i tält eller 
vindskydd och leka lekar i naturen var också aktiviteter som benämndes i 
samband med friluftsdagar. Friluftsdagar kunde också innehålla idrottsliga 
aktiviteter men kallades ändå för friluftsdagar. Aktiviteter som var vanliga på 
dessa dagar var orientering, friidrott, olika bollspel, simning och bowling 
inomhus.   
 

Vi har haft sånna temadagar då man fått välja. Paddla kajak, åka 
skridskor, golfa, fiska alltså sånna här grejer. Det kan jag se lite mer 
vad skolan kallade friluftsliv då kan jag tänka mig. (5) 
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När vi hade friluftsdagar så hade vi … då var vi på den där arenan 
och sprang. Jag vet att Kalle sa det till mig men det där är ju inte 
friluftsliv! Men det var det som var friluftsdagar eller så fick vi gå en 
runda runt.  Det var inte ens i skogen eller sådär så ja. Vi fick bowla 
så de var våra friluftsdagar. (4) 

 
I skolskogen eller på basplatsen nära skolan har flera respondenter upplevt 
friluftslivsundervisning.  
 

Jag kommer inte ihåg om det hörde till idrott och hälsa men jag vet att 
vi var ute väldigt mycket. Vi hade en skog precis jämte elljusslingan 
och där hade vi som gjort en egen plats då för våran skola med 
grillstad. Så där var vi ganska ofta faktiskt. Jag tror vi var där någon 
gång på idrottstimmarna också. (4)  

 
Lekar i naturen, äta matsäck och grilla korv samt lära sig om naturen var 
aktiviteter som förknippades med skolskogen.   
 
7.2 Föreställningar om natur och friluftsliv 
Olika individer upplever friluftsliv på olika sätt. När man väljer eller väljer 
bort en friluftsaktivitet kan detta bero på upplevelser av olika slag både 
positiva och negativa. Friluftsliv uppfattas till största del av 
respondentgruppen som bra, tryggt, fritt, aktivt, hälsosamt, meningsfullt och 
glädjefyllt, alltså med positiva förtecken. Friluftsliv uppfattas också av några 
få respondenter som något negativt. De negativa föreställningarna som 
framkommer kring friluftsliv är otryggt, smutsigt, kallt och meningslöst. Vid 
utövandet av friluftsliv upplever respondenterna gemenskap och samarbete 
och friluftsliv är också synonymt med aktiviteter på helgen och borta från 
hemmet många gånger i okända miljöer.  
 
Vid genomläsning av intervjuerna framkom följande tema: enkelt/exklusivt, 
hälsosamt/ohälsosamt, orört/konstruerat, nära/långt borta och 
friluftsliv/idrottsaktivitet.  
 
Enkelt kontra exklusivt 
Att friluftsliv kan vara ”enkelt” är en förställning som många respondenter 
lyfter fram. Det kan handla om en promenad i naturen eller att grilla. Det 
kräver ingen speciell utrustning och tar lite tid i anspråk. Aktiviteten kan 
genomföras i närheten av hemmet och gärna tillsammans med vänner. 
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Naturområdet som kan användas kan vara en park, ett elljusspår eller i 
utkanten av ett skogsområde. För de som har hund blir hundpromenaden 
också enkelt friluftsliv.   
 

[…] Gå en sväng, kolla på nåt vattenfall, fika lite. Fika hade jag tagit 
med! (5) 

 
En uttalad föreställning som finns hos flera av respondenterna är att 
allemansrätten ger svenska medborgare uttalade möjligheter att vistas i 
naturen och utöva friluftsliv på ett enkelt sätt. Att tälta eller vandra värderas 
som enkla aktiviteter som inte kräver mycket utrustning eller kunskap men 
också jakt, fiske och plocka bär och svamp förknippas med svenskt friluftsliv 
och allemansrätten.    
 

Det är väl mycket tack vara att vi har allemansrätten och det här, att 
vi har tillgång till att slänga upp ditt tält var du vill. Äh. Men det är 
nog som du säger… att vandra är nog det mest svenska friluftslivet du 
kan …(3)  

 
Som motsats till det enkla friluftslivet finns också föreställningar om det 
”exklusiva friluftslivet”. Här lyfter respondenterna tankar om friluftsliv som 
något som kräver speciell och dyr utrustning, är dyrt att utöva och kräver tid 
och tillgång till lämpliga naturområden som ofta ligger långt bort från 
bostaden.  
 
Att förflytta sig till naturområden för friluftsliv och att utöva friluftsliv tar tid 
och det hinner man inte under en dag eller helg vilket gör att aktiviteter 
upplevs mer exklusiva. I nästa utsaga lyfts begreppet utflykt och att göra en 
utflykt måste få ta tid för att upplevas som friluftsliv.  

 
Sen lägger vi en viss värdering om alla vi att det ska va lite som en 
utflykt. Det ska liksom ta tid och man kan inte lägga en halv dag. Det 
blir för mycket! Det är lite lättare att lägga en och halv timme på 
gymmet eller? (5) 

 
Att friluftsliv kräver speciell utrustning och att den oftast är dyr att köpa är en 
framträdande föreställning hos många av respondenterna. Uppfattningen är 
att utrustning, som exempelvis kanoter, skidor eller långfärdsskridskor, är dyr 
att införskaffa och att det saknas tillgång till transportmedel för att kunna 
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uppsöka naturområden för friluftsliv. Speciell utrustning som krävs för 
specifika aktiviteter kan göra att aktiviteten betraktas som mer komplicerad 
och exklusiv.  

 
Jag tror det beror på vad det är, hur stora grejer? Jag tänker så här: en 
liten grej att gå ut och fiska. Det är bara att ta spöet och så åker man 
till nån liten sjö. Men att ta en kanadensare, det kanske är lite större, 
ja projekt att få igenom och det kanske då blir mer… Det blir nog lite 
lättare. Då tar man bara metspöna och … då behöver dom bara sitta i 
en bil och åka med. (6) 

 
En annan föreställning är att friluftsliv ska utövas i naturområden som ligger 
långt borta från hemmet och tätorten. För att hitta till dessa naturområden 
krävs ett engagemang kring planering och även lokalkännedom.  
 

[…] Men jag tror det beror på att jag inte är uppväxt i den här miljön. 
Att jag inte hittar eller vet vart jag ska gå när jag ska ut. […] Det är 
väl lite meckigt att ta en buss, det är inte så jättemeckigt men jag vet 
inte vad jag ska ta bussen! […] Det finns ingen teori om varför jag 
inte kan gå ut här utan mer bara att jag inte vet var jag ska ta vägen. 
(5) 
 

Friluftsaktiviteter vintertid förknippas ofta med specifika kunskaper, speciell 
och dyr utrustning och vistelser i specifika miljöer borta från utbildningsorten 
ofta i en miljö där respondenterna aldrig varit förut. Det kan handla om att 
kunna åka långfärdsskridskor, skidor både på längden och utför men också 
erfarenhet av att vistas utomhus under lång tid, hantera den specifika 
utrustningen som finns för vistelser i utomhusmiljöer vintertid men också att 
klä sig rätt för att inte frysa. Alla dessa delar tillsammans gör att 
friluftsaktiviteter under vintertid upplevs mer komplicerat och exklusivt.   
 

Dom som inte har varit i fjällen, vi vet ju det finns ju i vår klass, dom 
som tycker det är jobbigt redan innan. Dom har upplevt det många 
gånger negativt just det här. Du ska ut i en okänd miljö där du redan 
känner dig otrygg och sen är det massa… måsten. […] (3)  
 

I nedanstående utsaga beskrivs när en aktivitet övergår från enkelt till mer 
exklusivt friluftsliv.  
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Alltså friluftsliv, du ska befinna dig i … naturen under en längre tid 
eller vad man ska säga. […]. (3)  

 
Att övernatta, laga mat och att vara borta flera dagar gör att en aktivitet 
betraktas som exklusiv i förhållande till en dagsutflykt som är en enkel 
aktivitet.  
 
Hälsosamt kontra ohälsosamt 
I alla fokusgrupper diskuterades om naturvistelse och friluftsliv som 
avkoppling från det vardagliga livet som ofta förknippades med ett liv i 
staden. Genom att ha vistats i naturer under sin uppväxt och skoltid beskriver 
många av respondenterna att de upplever naturen som en positiv plats där 
man gärna vistas. De förknippar naturen med ”stillhet, lugn och ro, harmoni 
och avkoppling”. I en tid i livet då mycket handlar om att prestera blir 
naturen en viktig del av livet. Många utsagor beskriver hur naturen påverkar 
individen positivt och hjälper respondenterna att komma bort från det 
vardagliga livet. 

 
Jag känner det som en del av livet. Jag vistas mycket ute i naturen 
men många ser det som att komma bort från allt det vanliga 
storstadslivet eller alltså. Jag är där så ofta att det är en del av mitt liv. 
Men för dom som är mycket i storstäder så kanske man måste komma 
bort därifrån känner det som avkoppling och glömmer bort att ta det 
för givet. (1) 
 

En utbredd föreställning är att den enkla promenaden eller vandringen utan 
utrustning blir en aktivitet som ger lugn och avkoppling och som också då 
blir hälsosam. 

 
Friluftsliv för mig är när man tar det lugnt går ut, vandrar, tittar på 
naturen. Ha det bara skönt. Koppla av resten av omvärlden. (1)  

 
En annan föreställning är att det skapas en särskild gemenskap när man är i 
naturen och utövar olika friluftsaktiviteter och denna gemenskap upplevs som 
hälsosam. Gemenskapen uppstår i både själva aktiviteten, som att sitta två 
personer i en kanot, men också i arbetet ute i naturen med exempelvis 
matlagning. Respondenterna påtalar att den speciella gemenskapen oftast är 
av positiv karaktär. Tillsammans med andra upplever respondenterna naturen 
som plats för umgänge, djupa samtal och att bara få vara en stund.   
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Det är gemenskapen. Det blir en speciell gemenskap när man ska 
hjälpas åt. Det blir inte lika praktiskt som hemma så när man är 
hemma i vardagen, att allt finns till hands. Jag uppskattar det en viss 
tid. (6) 
 

Föreställningen som respondenten nedan framför är att friluftsliv och 
naturvistelse kan erbjuda avkoppling från all den teknik som finns runt om 
respondenterna i det dagliga livet. Friluftsliv ses här som en positiv aktivitet 
för att få lite lugn och ro från de sociala medier och teknik som finns i vårt 
samhälle idag.  
 

En vecka! En vecka så där är bra! Utan mobiler, utan datorer, utan 
grejer sådär (6) 
 

Friluftsliv kan också upplevas som ohälsosamt. Flera respondenter kopplar 
samman friluftsliv med föreställningen om att friluftsliv gör att du blir kall, 
blöt och smutsig, upplever rädsla och att det i sin tur leder till att individen 
mår dåligt psykiskt.  
 

Det kan vara direkt ohälsosamt att vara ute och ha friluftsliv. Tycker 
du att det är pest och pina kan man må psykiskt dåligt hur länge som 
helst efter och under tiden med. Alltså du är rädd! (3) 

 
En orsak som påtalas är att både intresse och erfarenhet av friluftsliv saknas 
och då kan en friluftsaktivitet upplevas som ohälsosam. Rädslan sätts ofta i 
samband med föreställningen om att inte ha kunskaper i friluftsliv och att ha 
fel utrustning.  
 
Orört kontra konstruerat 
Begreppet natur är i likhet med friluftsliv ett svårt och tvetydigt begrepp 
enligt flera av respondenterna. Det finns flera olika föreställningar om vad 
natur kan vara och upplevelse av vad natur kan vara kopplas ofta till platser 
för utövandet av olika aktiviteter. Vatten blir natur om du paddlar och skogen 
blir natur om du vandrar.    
 
I flera utsagor framkom att naturen skulle vara orörd och i naturen ska man 
inte bli störd av trafik eller ljud. Naturen ska också erbjuda lugn och ro och 
de ljud som får höras ska vara ljud från djur och fåglar.   
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När jag tänker natur så tänker jag inga bilar inget som stör utan bara 
gräs. Det är.. hav, det är… skog lite orörd mark känner jag.. för mig. 
Man ska kunna höra fåglarna. (4) 
 

Flera respondenter anger just skogen som den plats de refererar till när de 
talar om orörd natur. Skogar, fjäll, sjöar och hav var områden som alla 
respondenter förknippade med orörd natur.  
 
Idag byggs speciella landskap för att utöva nya aktiviteter utomhus. Ett 
exempel är skatebordparker som idag finns i många städer. Dessa platser 
betraktas av många av respondenterna som natur eftersom de ofta ligger i 
parker med mycket grönska, träd och buskar. Respondenten nedan vistas 
mycket ute i naturen borta från hemmet och kan inte tänka sig att en 
skatepark kan vara natur även om parken är består av mycket växtlighet.  

 
Där jag bor vid skejtarparken vid Spetsamossen. Alltså för dem är det 
liksom, och det ska man inte ta ifrån dem så att säga. Men för mig, 
med min bakgrund, skulle inte jag se, jag skulle inte känna själv att 
jag är ute i naturen om jag skulle åka skejtboard i parken liksom. (2)  

 
Vid intervjuerna diskuterades om platser i naturen som är byggda av 
människan. En uttalad föreställning är att framförallt golfbanor, elljusspår 
och fotbollsplaner som ofta är byggda i vackra naturmiljöer ändå inte upplevs 
som natur.  
 
För flera av respondenterna är det omöjligt att föreställa sig att det finns natur 
i en stad. I naturen ska som tidigare nämnts finnas stillhet och lugn och man 
ska inte höra några ljud.  

 
Jag ser inte parker och så som natur. Typ parker med cykelvägar… 
jag ser inte det som natur. Jag tycker natur är när man kommer ut från 
nått! När man inte hör bilar och… när man inte har täckning. (6) 

 
Vid gruppintervjuerna diskuterades mycket kring natur i en stad och om en 
park kan erbjuda samma upplevelser som om du går ut i naturen utanför en 
stad. En park kan bli en grön oas och betraktas som natur om man bor och 
lever i en stadsmiljö med små möjligheter att ta sig utanför staden. Samtidigt 
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finns en längtan efter att få komma ut i den ”riktiga naturen” som i 
nedanstående utsaga är ett stort skogsområde.   
 

Men det vet jag när jag bodde i Bryssel äh… var det bara den här 
parken med fontänen. Det var det enda typ gröna. Och då kände man 
att det var så himla skönt att va där men sen efter ett tag längtade man 
efter rinnande vatten, nån bäck eller? Skratt! Stort skogsområde för 
det känner man ändå att det är riktig natur. […] Då blev det naturen 
liksom. Känner det här mjuka gräset. Det handlar om vad man 
befinner sig! (5) 

 
Respondenten i förra utsagan beskriver att hon anpassade sina föreställningar 
om vad som är natur beroende på var hon befann sig. I storstan med bara 
tillgång till en park blev parken ett naturområde som användes för att få 
”känslan” av att vistas i naturen.  
 
Nära kontra långt borta 
En föreställning om att naturen finns nära hemmet finns i följande utsaga. Att 
bara gå ut utanför dörren kan vara att vistas i naturen för flera respondenter.  
 

Allt som är ute är natur anser jag vara natur egentligen. Så fort du går 
ut kommer du ut i naturen… Frisk luft! (5)  
 

En respondent som är uppväxt i skogen beskriver att natur för honom blir när 
han kommer bort från hemmet eller djupt in i skogen. Skogen finns runt huset 
och för honom blir vistelsen i naturen något som man gör långt borta som till 
exempel åker till fjällen.  

 
Jag tänker mer alltså jag är ju uppväxt mitt i skogen så jag tänker att 
natur, typ fjäll, för nått som inte är skog. Träd ser jag ju hela tiden! Ja 
när jag kliver utanför dörren så är ju träden där, det finns träd överallt 
så det ser inte jag som natur för jag är ju där hela tiden. Jag ser 
mycket mer fjällen eller nåt, åka iväg det behöver inte va långt, till 
sjöar mer. Så ser jag natur…..Men sen kan ju natur och det behöver 
inte vara ända upp till fjällen. Det räcker inte att gå ut för dörren 
hemma så blir det natur. Man måste åka iväg…dra lååååångt in i 
skogen eller alltså. […] Men jag kanske måste gå in en bra bit och då 
blir det natur. När man känner att man inte är hemma. Men det kan 
vara skog för det bara men…komma iväg lite.  (3) 
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Naturen i andra länder beskrivs som ”naturen bortom civilisationen”. I denna 
utsaga visas på motsatserna nära och långt borta.  
 

Om du åker bortom civilisation så kommer du verkligen åt natur. I 
Sverige! Här kan du bara ta några kliv så är du i ett mindre 
naturområde. Där är det inte så! Där måste du verkligen åka ifrån det 
för att komma….Där är det ju lite mer beroende på vart du åker. (6) 
 

Föreställningen är att i Sverige är naturen nära människorna men i 
respondentens hemland finns naturen långt borta. 
 
Friluftsliv kontra idrottsaktivitet  
Begreppet friluftsliv upplevs som ett mångtydigt begrepp och det finns flera 
föreställningar bland respondenterna om vad friluftsliv är. Vid genomförande 
av intervjuerna påtalade flera av respondenterna svårigheten att föreställa sig 
om en aktivitet i naturen är friluftsliv eller inte. Många av de i diskussionerna 
uppkomna natur- och utomhusaktiviteterna uppfattade respondenterna som 
fysiska aktiviteter som genomförs i naturen och dessa tolkas då inte som 
friluftsliv. Cykling som genomförs i terrängen anses vara friluftsliv men 
cykling på en väg är mer en idrotts- eller motionsaktivitet. Ett annat exempel 
är aktiviteten åka rullskridskor som visas i nedanstående utsaga.  
 

Det var lite som rullskridskor. Jag tänkte, bara vara ute på gatan och 
åka lite rullskridskor är inte friluftsliv men skulle man ta dom där 
rullskridskorna och ta med sig lite matsäck och köra och verkligen 
göra en liten tur av det och se sig om. Då känner jag, då kanske det är 
lite mer friluftsliv. (5)  
 

I ytterligare en utsaga visas föreställningar om att friluftsliv kan vara så 
mångtydigt. I detta exempel påtalas skogen som en plats som förknippas med 
friluftsliv och samtidigt används begrepp som träning och tävling för att 
markera en koppling till idrottsutövande. I nästa mening talar respondenten 
om njutning av att vara i naturen som för tankarna till mer traditionellt 
friluftsliv. Avslutningsvis beskriver respondenten ytterligare mångtydigheten 
med exemplet om att åka skridskor på olika sätt och i olika fysiska miljöer.  
  

Man kan ta orientering som exempel. Det är inte friluftsliv för mig 
även om du utför det i skogen. Det är mer tävlingsaktivitet eller 
träning. Men om du vandrar, lagar mat, tältar eller alltså att du njuter 
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av naturen på ett annat sätt. Då är det friluftsliv. Det kan vara 
långfärdsskridskor eller gå på tur som egentligen är samma sak som 
att åka skidor och åka skridskor alltså träna skidor då eller åka 
skridskor på en sjö. Men när du njuter av naturen det är då det blir 
friluftsliv. (3) 
 

De aktiviteter som respondenterna i största grad förknippar med begreppet 
friluftsliv är sommaraktiviteterna ströva i skog och mark, vandring både på 
fjället och på vandringsleder, terrängcykling, tälta och övernatta i naturen, 
kanot/kajakpaddling, bergsklättring, fiske, jakt samt picknick och grillning i 
naturen. De vinteraktiviteter som flera respondenter förknippar med friluftsliv 
längdåkning på skidor, vandring med snöskor, åka 
skridskor/långfärdsskridskor och fiske.  
 

[…] Det kom jag att tänka på när man fick ha isfiske på vintern. Det 
klassar jag som friluftsliv. Men fiske på sommaren när man sitter i en 
båt, det känns inte som friluftsliv. Så fort det blir is… man måste 
tänka mer och det blir mer av en strapats. När man fiskar på 
sommaren är det mer som att sola..[…] (3) 

 
I följande två exempel visas respondenternas föreställningar om skillnaden 
mellan idrott och friluftsliv. Här används längdskidåkning på skidor som 
exempel på när aktiviteten övergår från idrott till friluftsliv.   
 

Det är som längdskidåkning liksom. Åka längdskidåkning runt, runt, 
runt i ett spår anser jag inte är friluftsliv. Det anser jag är träning och i 
ett annat perspektiv. Men som vi gick en tur på fjället, stannade och 
lite sådär. Det anser jag är friluftsliv! Men det är ju samma idrott!  (5) 
 
Jag tänker på min mamma som drog med mig när jag var liten. Då var 
det så dåligt väder och då kunde vi inte gå till toppen. Då gick vi 
elljusspåret typ två varv och sen tog vi en fika och då kändes det som 
man gick på tur. Sen åkte jag där en gång med pappa jättefort och då 
var det inte friluftsliv! Men om man åkte med mamma då blev det 
friluftsliv! (5) 

 
Platsen för aktiviteten, i detta fall elljusspår kontra fjället, och sällskapet kan 
styra huruvida en aktivitet uppfattas som friluftsliv eller idrott.    
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7.3 Föreställningar/tankar om friluftsliv i ämnet idrott och hälsa i 
ämneslärarutbildningen  
Det var få respondenter som uttryckte att de hade några förväntningar på eller 
föreställningar om utbildningen i friluftsliv. När det gäller området friluftsliv 
påtalas den ringa omfattningen av friluftsliv i skolan som en orsak till att 
respondenterna upplevde svårigheter med att föreställa sig hur utbildningen i 
friluftsliv skulle gestalta sig.   
 
Vid genomläsning av intervjuerna framkom följande tema: lustfyllt/olustigt, 
vana/ovana, görande/kunnande och tydligt/otydligt.  
 
Lustfyllt kontra olustigt 
Förväntningar och föreställningar om en lustfylld och rolig utbildning 
återkommer i flera utsagor. Studenter som genomgått utbildningen förstärker 
de positiva förväntningarna genom att berätta om innehållet i området 
friluftsliv på ett positivt sätt.  
 

Läraren har alltid pratat man ska ha mycket friluftsliv men vi har 
aldrig haft det. Så.. det kändes också att det kunde bli mycket 
friluftsliv, det kunde bli mycket olika grejer. Sen hade man hört av 
andra som också haft att man åkte skidor, paddlade och så. Det kunde 
va lite kul! (1)  

 
Lustfyllda upplevelser sätts också i samband med nya utmaningar och 
äventyr där flera respondenter talar om hur friluftsutbildningen uppfattas som 
en positiv utmaning för den enskilda individen. 
 

Vi har ju alltid fått utmana oss själva när det gäller friluftsliv, tycker 
jag i alla fall. Det har varit som ett äventyr. (2) 

 
När studenter som genomgått utbildningen berättar och beskriver både 
innehåll och upplevelser kan detta göra att förväntningarna hos blivande 
studenter också kan bli olustiga. Att höra talas om olika aktiviteter som att 
bada isvak, paddla, fjällvandra och att åka skidor i fjällen är skrämmande 
eftersom flera studenter inte hade några erfarenheter av dessa aktiviteter. 
Föreställningen blir att utbildningen i friluftsliv upplevs som kall, jobbig och 
fylld med krav.  
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Pest och pina! Lie så. Det är jobbigt, det är kallt som fan och….Det 
fick jag höra mycket. Men sen fick man höra skräckinslag, bada isvak 
vilket var ju verkligen HIIIIIIII! [….] Man var ju helt uppjagad ju för 
isvaken.. Så var det såhär: Åh Shit! Isvak och vi ska iväg till Trysil 
och vi ska fjällvandra och vi ska paddla och sånt. Och då var det 
mycket såhär … Men man fick liksom…men man var ju så här. Det 
ska göras liksom. (6)  

 
Att utsättas för nya upplevelser under en utbildning är också förenat med 
olika känslor. Flera respondenter påtalar att mötet med aktiviteter som man 
aldrig tidigare gjort gör att undervisningen i friluftsliv kan uppfattas som 
både svår och jobbig.  

 
Jag tycker när vi varit ute och is… Vad heter det nu? Ramlat genom 
isen och då kände man att hur fan ska detta gå till? Det kändes ju. Det 
kändes inte svårt med men det är något man aldrig hade fått för sig att 
göra. Jag hade aldrig fått för mig att hoppa genom isen. Men… det 
var kanske lite svårt. När man skulle gå på isen och hörde den knaka 
då var det svårt. Man kände bara: Nu ramlar jag i! (1) 

 
En respondent som har tillbringat mycket tid i naturen under sin uppväxt 
förmedlar en föreställning som handlar om upplevda ”måsten” i 
utbildningens friluftsaktiviteter. Respondentens erfarenheter av friluftsliv har 
varit förenade med frihet och egna initiativ och alla ”måsten” har skapat en 
olustkänsla och rädsla för att utföra olika friluftsaktiviteter i framtiden.   
 

Jag tänker mer att… Du måste kunna det här, du måste. Mycket 
måsten har det varit. Du måste behärska det här för att kunna…har 
det varit. Det har jag känt jätteskillnad mot jag själv. Jag har varit 
jättemycket ute i naturen men jag har aldrig känt dom här måstena där 
och det har varit en jätteskillnad. Men det förstår man ju om man ska 
ta hand om andra så då måste man ju kunna men det har också varit 
ganska jobbigt tycker jag själv. Det har varit stor skillnad, det blir 
krav på, mycket måsten och man blir så …nästan rädd för saker. (3)  
 

Samtidigt betonas vikten av att kunna olika saker på ett ”rätt sätt” och att 
förstå olika aktiviteters komplexitet för att i sitt framtida yrke kunna 
undervisa i friluftsliv.  
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Avslutningsvis finns också föreställningar om innehåll i utbildningen som 
kan väcka både lust och olustkänslor. Att vara borta länge hemifrån kan ge 
motstridiga upplevelser som visas i utsagan nedan.  

 
Jag tycker det kan vara fantastiskt men det kan även va ganska 
krävande tycker jag. När vi hörde att vi skulle åka ut en vecka så 
kändes det kanske motigt och jobbigt men när det inte blev en vecka 
då var det hur kul, alltså man hade den där positiva inställningen. Det 
kanske är det där jobbiga med att va ute en vecka med toalettbesök 
och duschar å så är det lite kallt. Men överlag tycker jag att med rätt 
förutsättningar är det fantastiskt! (4)   

 
I respondentens värld påverkas upplevelsen av både tid, bekvämligheter och 
väder. 
 
Vana kontra ovana 
Många av respondenterna beskriver att de aldrig sysslat med friluftsliv innan 
de påbörjade sin utbildning. En uttalad föreställning är att erfarenhet av 
friluftsliv och en vana att vistas i naturen gör att inställningen till 
utbildningen i friluftsliv påverkas.  
 

Ja, för det kändes lite tråkigt när vi skulle åka utför. Att jag skulle 
vara den som inte kunde. Det kändes rätt jobbigt faktiskt. (2) 

 
I följande utsaga kopplas vana och erfarenheter samman med attityder till 
friluftsliv och utsagan visar på föreställningen om att studiekamraternas 
negativa inställning till friluftsliv på utbildningen beror på ovanan att vara 
utomhus och utöva friluftsliv.   
 

En vana! Det känns som många saknar en vana att befinna sig en dag 
utomhus. En heldag utomhus kan man nog säga! [….] Man klär sig 
kanske fel och man går in med redan en dålig attityd från början och 
tänka eller säger öppet: Ska vi va ute en hel dag nu och ska åka det 
här. Och det är långt och jäkligt och kallt och blåsigt. Istället för jag 
tror att har man ute mycket så förstår att det är himla gott att man bara 
vet hur man ska göra och föra sig. Det handlar ju om dels olika 
tekniker men även det här att klä sig rätt och det är ju väldigt viktigt. 
Ha fika med dig, ha lite Oboy alltså så här. Äh! Packning är ju också 
en grej som har blivit väldigt tydligare på vissa resor inte minst 
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paddlingen. Men just att….Vad ska man säga? Man vet hur man ska 
föra sig när man är ute. Så kommer man ju rätt långt! (3) 
 

Beroende på vilka erfarenheter av friluftsliv som studenterna bär med sig in i 
utbildningen kan deras egna föreställningar om sina studiekamrater 
erfarenheter vara helt missvisande. Bilden som förmedlas genom 
nedanstående citat är att alla som går en lärarutbildning i ämnet idrott och 
hälsa har en vana av och erfarenhet av att åka skidor. Så är inte fallet och 
detta gör att respondentens föreställningar om kompetensen i skidåkning 
kullkastas.   
  

[…] Jag såg så många som ändrades när de var i ett annat kontext och 
det är ganska viktigt för mig som lärare att tänka på. Jag hade inte 
tänkt på att alla inte kunde åka skidor innan. Det var lite häftigt! (5) 

 
Genom att ha ”rätt” utrustning, som oftast handlar om kläder, med sig till en 
aktivitet så sänder man signaler till omgivningen om att man har vana och 
erfarenheter av friluftsliv.  
 

Vissa tycker jag hade bättre utrustning än andra. Jag kommer ihåg en 
kille på havskajaken, han var ju så bra utrustad och jag var helt 
imponerad. Till och med läraren sa det till honom. Han hade ju 
mycket erfarenhet kring friluftsliv så han visste ju precis. (6) 
 

Utrustning blir viktig för att skapa trygghet i sitt eget utövande men ”rätt” 
eller ”fel” utrustning sänder också signaler till omgivningen om den 
erfarenhet och kunskap du har i och om friluftsliv.    
 
Görande kontra kunnande 
Utbildningen i friluftsliv förknippas ofta med praktisk görande i en 
friluftsaktivitet. Det är genom att delta i och genomföra aktiviteten som 
kunskap i och om friluftsliv förvärvas.    
 

Alltså, jag tror att när man ändå tänker på friluftsliv så känns det att 
man tänker på vad vi gjort med dom lärarna som vi har haft i det 
ämnet. Men sen har vi också haft andra saker som har berört det som 
seminarier och det borde egentligen också ingå. Där har man lärt sig 
också men vi tänker bara på det praktiska. Man tänker inte så mycket 
på det man har läst och skrivit om. […] Alltså hade vi inte 
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seminarium också? Där har man ju lärt sig att värdera lite annorlunda 
känner jag. Tänka om och värdera om! (5) 
 

När respondenten får uppleva andra typer av undervisning än att göra en 
aktivitet finns en tilltro till att görandet utvecklas till ett kunnande. Genom 
reflektion i och diskussion om friluftsliv har andra föreställningar om lärande 
i friluftsliv uppstått.  
 

Sen är det väldigt bra med den praktiska delen också men det är bra 
att ha en sån teoretisk del också i det så man kan få dom tankarna och 
perspektiven på vad man egentligen själv anser är det […] (5)  
 

Flera respondenter påtalar också att kunskap uppstår genom att i ett större 
sammanhang, som exempelvis en paddlingstur under flera dagar, omsätta 
flera av de delar som undervisningen i friluftsliv har visat på. Det kan till 
exempel handla om förvärvade kunskaper om utrustning, säkerhet och 
ledarskap.  
   

[…] Dels att vi hade så mycket vi fick lära oss därute men vi hade 
också gått igenom mycket alltså rent säkerhetsmässigt. Vad man 
skulle planera och ha med sig och sånt. Vad man verkligen fick se att 
det behövde under veckans gång! Nu fick jag användning för detta 
och nu fick jag användning för detta! Det var som när vi fastnade på 
sista stens då hade vi liksom tränat under hela veckan på… alltså gå 
över forsen och kanske binda och så. Då fick vi verkligen göra det. 
Det var inte tanken men… Det veckan hade lärt oss fick vi 
användning av sista 20 minuterna. (3) 
 

Ovanstående utsaga är ett exempel på när de sammantagna kompetenserna 
används i ett specifikt sammanhang i utbildningen. 
 
Tydligt kontra otydligt 
Respondenterna uppgav att det var svårt att precisera vad i utbildningen som 
skulle definieras som friluftsliv. Genomgående är att aktiviteter i 
utbildningen som förknippas med friluftsliv kan vara skidåkning, paddling 
med kanadensare eller kajak, sova ute i tält och vindskydd och klättra på 
olika sätt. I utbildningen har de också undervisats i och om allemansrätten, 
klädsel och utrustning samt mat och matlagning. Något som också inkluderas 
i friluftsliv. 



 

  56 (87) 
 

 
Det är ungefär så jag har sett friluftsliv i utbildningen. Alltså vara ute, 
paddla kanot, tälta och äta ur sådana här stormkök och grejer. Det är 
friluftsliv. (2) 

 
Ett område som för många respondenter är otydligt är utbildning i säkerhet. 
Säkerhetsaspekter förekommer inom flera olika innehållsområden i 
utbildningen som exempelvis skridskoåkning, simning och orientering, men 
dessa aktiviteter definierar inte respondenterna som friluftsliv. Kunskaper i 
säkerhet blir viktiga i specifika situationer som av respondenterna definieras 
som friluftsliv som exempelvis livräddning i vatten och på is, att förstå och 
kunna använda olika typer av kartor vid en förflyttning under en vandring 
samt att hantera första hjälpen.  
 

Jag tänker direkt på det där med säkerhetsgrejen. Det är ju med hela 
tiden…Det känns som det ändå är just i friluftsliv….friluftslivsdelen 
som det kommer in mer konkret. (5)  

 
Tydlighet handlar också om hur aktiviteten presenteras och organiseras på 
utbildningen. Orientering betraktas som friluftsliv när studenten använder 
karta, kompass och ibland också GPS för att förflytta sig under exempelvis en 
paddlingstur eller en vandring. Orientering betraktas som ett eget innehåll när 
att lära sig orientera blir huvudsyftet. 
 
7.4 Föreställningar och tankar om friluftsliv i skolämnet idrott och 
hälsa   
Att undervisa i friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa i framtidens skola 
kommer enligt flera respondenter att vara en utmanande arbetsuppgift. I 
föreställningarna om friluftsliv i ämnet idrott och hälsa visar 
respondentgruppen på likartade föreställningar om sitt framtida läraruppdrag. 
Vid genomläsning av intervjuerna framkom följande tema: kunskap och 
skapa intresse, lärarkompetens och läraruppdraget.  
  
Kunskap och skapa intresse 
Det blev i alla fokusgrupper en långdragen diskussion blev kring innehållet i 
kunskapsområdet friluftsliv i ämnet idrott och hälsa i framtiden. Flera 
respondenter påtalar hur tydligt friluftsliv är framskrivet både i grundskolan 
och gymnasieskolans styrdokument och vikten av att undervisa i området på 
ett professionellt sätt. Som en respondent uttrycker sig:  
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Tänka på vad syftet är! Ska det vara roligt eller? Ska dom lära sig 
något? (1)  

 
Just att eleverna ska lära sig något återkommer i många utsagor. En 
föreställning är att undervisningen ska ge eleverna ett livslångt intresse för 
friluftsliv och då måste läraren inspirera eleverna att vara utomhus. En annan 
föreställning är att eleverna bör lära sig grunderna i friluftsliv som för många 
respondenter handlar om att klä sig rätt enligt lager på lagerprincipen, att 
planera för måltider, att genomföra en aktivitet på ett säkert sätt och ha 
kunskap om allemansrätten. Flera respondenter föreställer sig också att de 
måste presentera det enkla friluftslivet för att eleverna ska upptäcka 
aktiviteter som går att göra nära hemmet och som inte kostar mycket pengar. 
De grundläggande kunskaperna utgör en allmänbildning och någon form av 
”livskunskap” som alla elever har nytta av i framtiden.  
  

Jag känner att det viktigaste är att visa eleverna att man kan göra 
saker på egen hand också och att de inte behöver nån som anordnar 
friluftsaktiviteter. Det finns kanoter att hyra i nästa varje kommun och 
dom behöver inte åka till fjällen på en skidsemester som kostar 
jättemycket pengar utan dom kan göra enkla saker.  (4)  

 
[…] Å dom många grejerna som vi lär oss i friluftslivet, de kan man 
ha med sig hela livet. Det är ju inte bara i naturen som 
säkerhetsaspekterna är viktiga utan det är liksom allmänbildning 
skulle jag säga. (4)    

 
Säkerhet är enligt flera respondenter ett viktigt innehåll att förmedla i ämnet 
idrott och hälsa.  Enligt respondenterna handlar det om allmänna kunskaper 
kring mat, dryck och enkel utrustning för att klara en dag i naturen.  
 

Mycket kring säkerhet! Alltså hur man planerar när du väl ska ut. 
Alltså det räcker med att du ska vara ute över en dag. Att du måste, 
ändå fast det är bara en dag, måste du ha käk och du måste få fika i 
dig och dricka och allt sånt. Och vad du ska ha med dig. (3)   

 
Flera respondenter lyfter begreppet trygghet i sina föreställningar om det 
framtida innehållet i friluftsliv.  
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Göra dom trygga! Genom rätt utrustning, teknik, överlevnad, 
kunskap. Det var så jag kände att jag blev säkrare. […] När man 
måste bryta, när man ska ta mellanmål och när gruppen är på väg ner. 
[…] (6)  
 

Det viktigaste med undervisningen är att eleverna ska få kunskaper i och om 
friluftsliv så de kan känna trygghet när de själva är ute i naturen eller deltar i 
en friluftsaktivitet. Eleverna ska bli medvetna om vad det gör i olika 
situationer och även kunna förstå sina egna och andras begränsningar.   
 
Lärarkompetens  
Ett område som diskuterades i alla fokusgrupper var den kompetens varje 
enskild lärare i framtiden behöver för att kunna undervisa i friluftsliv i ämnet 
idrott och hälsa. Det fanns en stor osäkerhet kring begreppet friluftsliv och 
vad som stod i styrdokumenten för ämnet vilket också avspeglas i att 
föreställningarna om den kompetens som krävs är mångfasetterad. 
Respondenterna beskriver kompetens som att kunna utföra olika 
friluftsaktiviteter men också kunskap om utrustning och kunskap om säkerhet 
vid genomförande av friluftsaktiviteter. I alla grupper diskuterades kunskaper 
i och om säkerhet som den viktigaste kompetensen för en lärare i idrott och 
hälsa. Det kan handla om att känna till sina egna begränsningar, vara trygg i 
en utemiljö, att ha teknisk kunskap vid användande av utrustning för 
friluftsliv och att ha kunskaper om livräddande första hjälpen.  
 
Andra kompetenser som diskuterades var ledarkompetens som specificerades 
som pedagogisk och didaktisk kompetens och en förmåga att visa att det är 
roligt med friluftsliv som blir viktigt för att lyckas med en lektion. 
 

Sitter man i kanoterna och har en klass framför sig. Ja då vet man hur 
svårt det är att samla dom. Så det måste absolut vara en pedagogisk 
och didaktisk egenskap. Att man har struktur och att du lär dig att 
planera lektioner på ett sådant sätt att eleverna vet… Sen måste jag 
gilla att vara ute också! (2)  
 

Flera respondenter lyfter didaktisk kompetens som avgörande för hur de ska 
lyckas med att undervisa i friluftsliv i ämnet idrott och hälsa. Att kunna 
anpassa innehåll efter elevernas förutsättningar, att möta eleverna där de 
befinner sig samt en tydlig progression och att kunna börja i det enkla lyfter 
flera respondenter fram som viktiga kompetenser för blivande lärare. Det 
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enkla kan i detta fall handla om att lära eleverna att ta hand om sig själv i en 
naturmiljö för att sedan i nästa steg arbeta med uppgifter som kräver 
samarbete.  

 
Börja så enkelt att man kan tänka på sig själv å sen spinna detta 
vidare å kunna ta hand om de andra likadant. Det är viktigt att tänka 
på sen när man ska ut med eleverna. Med att först lägga fokus så att 
de kan tänka lite på sig själva innan man gör nåt för stort så de 
behöver agera ihop. (4)   

 
Att ha intresse för men framförallt kunna visa att du är intresserad av 
friluftsliv är enligt alla grupper en viktig kompetens för en lyckas som lärare i 
ämnet idrott och hälsa. Här är respondenterna överens om att detta spelar en 
stor roll för hur undervisningen uppfattas av eleverna. Att friluftsliv var 
marginaliserat i nom ämnet idrott och hälsa under deras egen skoltid förklaras 
med idrottslärarens ointresse för friluftsliv.   
 

Jag tror inte våra idrottslärare var så där väldigt mycket till 
friluftsmänniskor. Utan jag tror att det momentet i idrott B, där var 
dom ju tvungna alltså enligt läroplanerna. Jag tror det var ett litet och 
snabbt moment som dom kunde bocka av.  (6) 
 

Som lärare i ämnet idrott och hälsa bör läraren uppvisa en trygghet i att vara 
lärare. Trygghet handlar i detta fall både om ämneskunskaper, didaktisk 
förmåga, självförtroende men också förmåga att utstråla trygghet till eleverna 
i olika situationer. Ett auktoritärt ledarskap efterfrågas också vid utövandet av 
aktiviteter och är en viktig kompetens för att lyckas med sin undervisning.  

 
[…] Eleverna behöver verkligen veta vem som är lärare, vem som är 
ledare och vem som har koll på läget! Att dom har någon som dom 
vet har koll på det här. Man måste ju utstråla ett visst självförtroende 
då också för att känna sig säker. I en idrottshall! Inga problem! Känna 
sig säker därute? En helt annan femma. För här kan du påverka men 
där kan det helt plötsligt komma, vad vet jag, ett djur, det kan börja 
regna och så vidare…(6)  

  
En annan kompetens som diskuterades som en viktig kompetens är att kunna 
omsätta lärarutbildningens innehåll och läroplanens mål och innehåll till den 
verklighet som finns på en skola idag.  
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Kunna omvandla liksom beroende på vad du jobbar. Ekonomi, plats 
och miljön och det runt om. (5) 

 
Kompetensen handlar om en förmåga att vara flexibel och att utgå från de 
förutsättningar som finns på en skola vad gäller utrustning, tid till förfogande 
och närhet till naturområden. 
 
Läraruppdraget 
Under intervjuerna framkommer att flera respondenter har fått förståelse för 
sina egna idrottslärares problematik med friluftsliv i ämnet idrott och hälsa.  
Med kunskap i och om friluftsliv samt kunskap kring styrdokument kan den 
undervisning de själva upplevt under sin skoltid och det framtida uppdrag de 
har vad gäller friluftsliv i ämnet idrott och hälsa förstås och problematiseras 
på ett annorlunda sätt.   
 

Jag tänkte inte på att det var friluftsdag men nu. Idag kan jag se det 
som att lärarna ansåg att det var friluftsliv men som elev fattade jag 
aldrig att dom var ute efter att få ihop kriterierna från styrdokumenten 
för friluftsliv. Det har inte jag fattat förrän idag! (Skrattar) (5)  
 

Många av respondenterna vill bryta trenden kring undervisning i friluftsliv 
genom att visa nya sidor av friluftsliv i skolan.   

 
Jag hoppas jag kommer att bryta den här tråkiga trenden och bara gå 
ut och visa hur man gör upp en eld (skrattar!), vilket jag upplevt på 
min VFU och i eget friluftsliv. Det är typ det klassiska! Nu ska ni lära 
er detta och visa som vi pratat om hela tiden. Nu finns det så många 
fler sidor av det så jag hoppas kunna fånga elevernas intresse! (4)  

 
Studenterna uttryckte flera farhågor om hur svårt det kommer att bli att 
undervisa i friluftsliv.  

 
Jag känner att det ska bli roligt men det kommer att vara svårt. Dels 
för att man inte har så mycket tid. Det är svårt att få ihop tiden på 
skolan för att göra en sån grej för det tar mer än en timme oftast. Och 
sedan framför allt hur man blir bemött av eleverna! […] För folk som 
inte tycker det är roligt går in med den negativa inställningen, har 
oftast inte tillräckligt med kläder på sig och fryser...Alltså bara spär vi 
på att det blir negativt istället. I dans omvandlar vi det snabbt och lätt 
och oftast kan du få med dom…(5)  
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En annan reflektion är jämförelsen mellan den utbildning i friluftsliv som 
respondenten genomgått och det framtida uppdrag som lärare i ämnet idrott 
och hälsa och specifikt i kunskapsområdet friluftsliv som väntar. Insikten om 
de knappa resurser som oftast finns på en skola gör att utbildningens innehåll 
i friluftsliv ifrågasätts.   
 

Sen har man ju en annan bild som vi har pratat om. Våran bild av 
friluftsliv är ju ganska påkostat ändå alltså man ska ut hit och sådär 
det är inte realistiskt på en timme eller vad har man. Det funkar ju 
inte! (5) 

 
Också problematiken med begreppet friluftsliv och vad det står för har 
uppmärksammats i intervjuerna. Föreställningen är att friluftsliv som begrepp 
är luddigt och det efterfrågas en tydlig definition på vad friluftsliv i ämnet 
idrott och hälsa ska vara. 
  

Man förstår ju att lärare och sånna har problem i skolan med att 
definiera friluftsliv. Man förstår att dom vill ha en definition från 
Skolverket. (3) 
 

I utsagan påtalas att det hos yrkesverksamma lärare finns en problematik med 
hur begreppet friluftsliv definieras i skolan och att denna definition påverkar 
undervisningen.  
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8. Analys 
 
Syftet med detta kapitel är att med stöd av Bourdieus teorier och begrepp 
göra en fördjupad analys av resultatet.  Jag har valt att redovisa varje 
frågeställning för sig.  
 
8.1 Erfarenhet av naturvistelse och friluftsliv 
Respondenterna i denna studie uppvisar likartade villkor vad gäller familjens 
bakgrund, utbildning och intresse för idrott i olika former. Erfarenheter under 
uppväxten har format en habitus som innebär att valet av utbildning till lärare 
i idrott och hälsa blev självklart. Respondenterna har smak för idrott som de 
också förväntar sig ska förstärkas under utbildningen. Däremot inkluderar 
smaken för idrott inte för alla en smak för friluftsliv. Det finns respondenter 
som under sin uppväxt utvecklat smak för friluftsliv, en smak som tar sig 
olika uttryck beroende på om erfarenheterna handlar om det enkla friluftslivet 
eller det mer exklusiva friluftslivet. Det finns också respondenter som under 
uppväxten inte har haft någon relation till friluftsliv eller har utvecklat en 
avsmak för friluftsliv. Trots det har de valt en utbildning vilket kan tolkas 
som att friluftsliv med automatik inte inkluderas i föreställningarna om ämnet 
idrott och hälsa.   
 
8.2 Föreställningar om natur och friluftsliv 
Erfarenheter och upplevelser av naturvistelse och friluftsliv under uppväxten 
och skoltiden gör att man föreställer sig friluftsliv på olika sätt. 
Erfarenheterna och smak respektive avsmak för friluftsliv innebär att 
friluftsliv kan ses som hälsosamt med positiva värden eller det motsatta, 
något negativt och något som inte erkänns värde. Friluftsliv upplevs 
hälsosamt när omvärlden kan kopplas bort i en enkel aktivitet och 
tillsammans med andra. Den ohälsosamma aspekten handlar om exklusivitet, 
kyla och rädsla.       
 
Av utsagorna framgår också att respondenterna förknippar natur med 
orördhet, frisk luft och att vara utomhus. För de respondenter som vuxit upp 
på en mindre ort blir skogen eller havet en självklar plats för naturvistelse. 
Att utöva friluftsliv i natur som är skapad av människan är främmande för 
flera respondenter. I brist på annat kan en park ersätta den ”riktiga naturen” 
och skapa känslor av att vistas i natur.  
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I flera utsagor framkommer att en aktivitet kan vara både friluftsliv och idrott 
beroende på landskapet och syftet med aktiviteten. Utsagorna ger uttryck för 
att om en aktivitet ska inkluderas i friluftsliv eller inte handlar om vilka de 
underliggande principerna för klassificering är. Aktiviteter som enligt 
respondenterna inryms inom idrottens logik (Engström 2010) klassificeras 
som idrott och om aktiviteten istället ryms inom en annan logik blir det 
friluftsliv. Att njuta av naturen är en logik som kopplas till friluftsliv och att 
träna i naturen förknippas med idrott.  
 
8.3 Föreställningar om natur och friluftsliv i ämneslärarutbildningen 
Idrottslärarutbildning kan liknas vid det som Bourdieu (2002) benämner ett 
subfält, ett socialt sammanhang som befinner sig inom ett större socialt fält 
som har specifika regler, normer och värderingar. När studenterna påbörjar 
sin utbildning till lärare i idrott och hälsa möter de en utbildning med egna 
”spelregler” och förgivettaganden och så även inom området friluftsliv. 
Traditionellt har friluftsliv i utbildningen en inriktning mot det som Backman 
(2008b) benämner det exklusiva friluftslivet där aktiviteter genomförs i 
utmanande landskap och med specifik utrustning. Resultaten pekar på att 
idrottslärarutbildningen behöver utmanas för att möta det förändrade uppdrag 
som skolan har. Det finns en avsaknad av det ”nya friluftslivet” och det 
”teoretiska friluftslivet”, områden som är tydligt framskrivna i skolans 
styrdokument för ämnet idrott och hälsa.  
 
I mötet med en utbildnings struktur kan habitus antingen förstärkas eller 
förändras (Bourdieu 2002). Resultatet ger underlag för en tolkning att 
erfarenheterna som respondenterna bär med sig när de börjar en utbildning 
har betydelse för deras föreställningar om friluftsliv i utbildningen. Flera 
respondenter påtalade att de har svårt att föreställa sig hur utbildningen i 
friluftsliv skulle gestalta sig med bakgrund i att de inte har upplevt något de 
vill kalla friluftsliv under sin skoltid. I utsagorna framkommer motsatta 
föreställningar om utbildningen. Å ena sidan rolig och utmanande, å andra 
sidan hemsk och med många ”måsten”. Respondenten som beskrev en 
utbildning med ”måsten” har under sin uppväxt upplevt friluftsliv som något 
fritt och lustfyllt men upplever nu stället friluftsliv som skrämmande och 
olustigt. Erfarenheterna från uppväxten förknippas med det fria men blir i 
utbildningen reglerat genom traditioner och val av aktiviteter vilket leder till 
motstridiga upplevelser.   
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Erfarenheterna av olika typer av friluftsliv och kunskaper om och i friluftsliv 
som tilltros bli en tillgång under utbildningen är det som Bourdieu (1995) 
benämner symboliskt kapital. I studenternas ögon är det vana av att utöva det 
exklusiva friluftslivet som erkänns värde. Att till exempel kunna åka skidor, 
att ha rätt utrustning och att kunna föra sig i naturen är enligt respondenterna 
ett sätt att visa på vana av friluftsliv och dessa värden blir viktiga i 
genomförandet av olika friluftsaktiviteter under utbildningen. Det symboliska 
kapitalet som erkänns värde på utbildningen har inte samma värde i skolan 
där friluftsliv i ämnet idrott och hälsa har låg status.  
 
Studenternas smak eller avsmak för friluftsliv påverkar också hur de 
förställer sig sin utbildning. I utbildningen möter studenternas habitus och 
smak för det enkla friluftslivet lärarutbildarnas habitus och smak för det mer 
traditionella och exklusiva friluftslivet (Backman 2008a, 2008b). Här uppstår 
en krock mellan respondenternas habitus som handlar om enkelt friluftsliv i 
närmiljön med familj och vänner och utbildningens värdestrukturer eller 
”spelregler” (Bourdieu 2002) där vana och erfarenhet av traditionellt 
friluftsliv i skogen, på vattnet och på fjället erkänns värde. Respondenternas 
smak eller avsmak för friluftsliv stämmer eller stämmer inte överens med den 
utbildning de möter. ”Rätt” habitus, smak och symboliskt kapital gör att 
respondenten känner sig hemma i utbildningen i friluftsliv medan en habitus 
som inrymmer avsmak för friluftsliv sammantaget med en avsaknad av 
symboliskt kapital gör att studenterna istället med oro ser fram emot 
utbildningen i friluftsliv.  
 
Utifrån utsagorna kan jag tolka att friluftsliv både ingår i och inte ingår i 
”spelets regler”. I skolan tycks friluftsliv inrymmas inom ett idrottsligt fält 
medan friluftsliv i utbildningen har en egen logik, egna ”spelregler”, som 
varken hör hemma inom akademin eller idrottslärarutbildningen. 
Respondenterna talar om att utbildningen i friluftsliv utifrån värden som 
gemenskap och äventyr.   
 
8.4 Föreställningar om friluftsliv i ämnet idrott och hälsa 
Respondenternas föreställningar om hur de i framtiden vill undervisa i 
friluftsliv stämmer inte överens med de erfarenheter de själva har av 
friluftsliv i skolan. Det finns en önskan hos respondenterna att få möjlighet 
att undervisa i friluftsliv på samma sätt som de själva blivit undervisade i sin 
lärarutbildning. Det är istället friluftsliv såsom det har gestaltas i 
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lärarutbildningen som blir det som blir mallen för vad friluftsliv kan vara i 
skolämnet. Det ger underlag för en tolkning att för vissa respondenter 
förstärks den habitus som de har format under sin uppväxt. Den smak de 
utvecklat för friluftsliv förstärks under utbildningen medan friluftsliv i skolan 
har omgärdats av andra regler, normer och värderingar som respondenterna 
inte har tillerkänt något värde eller accepterat. På samma sätt har friluftsliv 
som det gestaltats i skolan inte heller gjort att studenterna med avsmak för 
eller inga erfarenheter av friluftsliv förändrat sin uppfattning medan däremot 
friluftsliv i utbildningen har införlivats och på så sätt blivit modell för det 
”rätta” friluftslivet.  
 
I utsagorna framkommer också tankar om den lärarkompetens som varje 
enskild lärare bör tillägna sig. Utsagorna visar att det inte räcker med att vara 
kompetent didaktiskt och färdighetsmässigt utan det krävs också en smak för 
friluftsliv för att kunna undervisa på ett inspirerande sätt och på så sätt kunna 
utveckla en smak för friluftsliv hos eleverna. Genom att undervisa utomhus, 
med flera skolämnen integrerat och genom att erbjuda nya aktiviteter som de 
lärt sig på utbildningen, som exempelvis kanotorientering, har 
respondenterna en förhoppning att eleverna ska förvärva ett livslångt intresse 
för friluftsliv, d.v.s utveckla smak för friluftsliv, under sin skoltid (Bourdieu 
1991).      
 
Att i framtiden undervisa i friluftsliv ser flera respondenter som en stor 
utmaning på många sätt. En utmaning som de förenar med glädje men de ser 
också svårigheter med att uppfylla styrdokumentens intentioner vad gäller 
friluftsliv. Oavsett erfarenhet och smak eller avsmak för friluftsliv finns en 
samstämmighet hos respondenterna kring hur undervisningen i friluftsliv kan 
och bör bedrivas inom ämnet idrott och hälsa. Min tolkning är att 
utbildningen i friluftsliv på något sätt formar ett grupphabitus eller ett 
gemensamt synsätt kring hur undervisningen bör utformas utifrån gällande 
styrdokument och skolans resurser. Samtidigt påtalar respondenterna att de 
inte kan undervisa i friluftsliv i skolan på det sätt de själva blivit undervisade 
under sin lärarutbildning.  
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9. Diskussion 
 
I min diskussion väljer jag dela upp diskussionen i fyra delar, 
resultatdiskussion, metoddiskussion, konklusion och vidare forskning. Jag tar 
utgångspunkt i mitt syfte om vilka föreställningar blivande idrottslärare har 
om natur, friluftsliv och friluftsutbildning i lärarutbildningen och i skolämnet 
idrott och hälsa.  
 
9.1 Resultatdiskussion 
I denna studie deltog studenter med liknande bakgrund vad gäller 
uppväxtförhållande, social bakgrund och intresse (Arnegård 2006; Backman 
2010; Larsson 2009; O’Bryant et al. 2000; O’Sullivan et al. 2007). 
Respondenterna har vad Bourdieu benämner ett gemensam habitus som 
påverkar deras val och föreställningar och de har förvärvat smak för idrott 
och smak eller avsmak för friluftsliv beroende på erfarenheter från 
uppväxten. Respondenterna i studien har alla sysslat med idrott under sin 
uppväxttid och de erfarenheter de har av friluftsliv är aktiviteter med familjen 
eller aktiviteter i skolan av det enkla slaget. Detta stämmer överens med vad 
Backman (2004) konstaterar i sin studie om ungdomars friluftsvanor och att 
utöva friluftsliv är ingen vanlig fritidssysselsättning för ungdomar i dagens 
samhälle.  
I undersökningen deltog även respondenter med rötter i andra länder och i 
resultatet kan jag inte se någon skillnad mellan respondenterna med svenska 
rötter eller de som kommer från andra länder.  
 
Även om respondenterna i undersökningen har mycket gemensamt vad gäller 
social bakgrund och intressen, likvärdig habitus, finns det skillnader i de 
föreställningar de har om natur och friluftsliv (Larsson 2009, Meckbach & 
Wedman 2007). En uppfattning är att friluftsliv kan upplevas som hälsosamt 
genom att i naturen göra enkla aktiviteter tillsammans med andra och som ger 
lugn och avkoppling från vardagen. En motsatt uppfattning är att naturen är 
en skrämmande plats som skapar olustkänslor. Ovana och okunskap 
förstärker också den negativa föreställningen om friluftsliv.   
 
Flera respondenter berör att de i skolan inte fått erfara något som de skulle 
benämna friluftsliv. De aktiviteter som beskrivs är ofta kopplade till idrott 
och aktiviteter på en basplats eller i en skolskog och dessa aktiviteter 
uppfattas inte som friluftsliv. Samtidigt påtalar respondenterna att de under 
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sin skoltid fick prova många aktiviteter som de idag skulle benämna 
friluftsliv såsom skidåkning och fiske på en friluftsdag eller orientering på en 
idrottslektion. Resultaten ger underlag för en tolkning att det hos 
respondenterna finns en osäkerhet kring begreppet friluftsliv kopplat till 
skolans kontext. Osäkerheten kring tolkningar av styrdokumenten och 
specifika begrepp och innehåll som kan härröra till friluftsliv finns även 
bland yrkesverksamma lärare (Backman 2011a, 2011c). Här ställs 
lärarutbildningen inför en utmaning i att i framtiden problematisera innehåll 
och begrepp som finns i styrdokumenten. I kurs- och ämnesplaner finns 
många begrepp som går att relatera till kunskapsområdet friluftsliv och dessa 
begrepp upplever respondenterna som tvetydiga och svåra att omsätta i det 
framtida läraruppdraget. Säkerhet är ett sådant begrepp som respondenterna 
upplever som tvetydigt eftersom det är ett innehåll i flera olika 
kunskapsområden i utbildningen.   
 
Resultaten indikerar att den traditionella bilden av friluftsliv är vanligt 
förekommande även hos respondenterna i denna studie. Liknande bilder av 
friluftsliv beskrivs i studier av Blomqvist (2003), Karlsson (2006) och 
Sandell och Fredman (2013).  
 
Respondenterna lyfter problematiken med att en aktivitet kan vara både en 
friluftsaktivitet men också en idrottsaktivitet. Detta ligger i linje med 
Bourdieus tankar om idrott och friluftsliv som olika fält och med olika 
logiker (Bourdieu 1991, Engström 2010). Resultaten i studien pekar på att 
begreppen utmanas när fälten korsas och olika logikerna styr om en aktivitet 
benämns friluftsliv eller idrott. En aktivitet benämns av respondenterna som 
friluftsliv när logiken är naturmöte och njutning och samma aktivitet blir 
idrott när logiken för utövande handlar om träning och tävling. När fälten 
idrott och friluftsliv korsas uppstår nya aktiviteter med nya logiker som kan 
uppfattas både som ett hot och en möjlighet för friluftslivets utveckling. Ett 
hot för att friluftstraditionen utmanas och en möjlighet att kunna erbjuda nya 
aktiviteter till nya målgrupper. Medvetenhet om olika aktiviteters logiker och 
att en aktivitet får olika betydelse för olika individer är kunskap som 
framtidens idrottslärare måste förvärva. Denna kunskap bör de bära med sig i 
jakten på att hitta inspirerande, äventyrliga och nya aktiviteter som kan locka 
fler ungdomar till att uppskatta och i framtiden utöva friluftsliv. Här tar jag 
stöd av Backman (2004) som i sin forskning påtalar vikten av att erbjuda 
ungdomar andra typer av aktiviteter utomhus. Andtjær (2012), Brevik (2010) 
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och Sandell och Broman (2013) använder begreppet ”nya aktiviteter” som 
har andra värden än traditionellt friluftsliv och som skulle kunna locka 
ungdomar till ett intresse för att utöva friluftsliv i skolan och kanske också på 
fritiden. Detta resultat förvånade mig eftersom jag antog att ungdomar idag 
hade mött flera av de aktiviteter som i forskningen benämns ”nya aktiviteter” 
(Sandell och Broman 2013).  
 
För en idrottslärare blir tolkningen av begreppen natur och friluftsliv en 
avgörande fråga för var och hur undervisningen i friluftsliv kommer att 
genomföras. Flera respondenter efterlyser en tolkning av begreppet friluftsliv 
relaterat till skolans kontext. Definitionen som används i denna studie och 
traditionellt i Sverige idag är svår att omsätta till de krav som ställs på 
friluftsundervisning i ämnet idrott och hälsa. Samma problematik finns med 
begreppet natur som enligt flera respondenter förknippas med orörd natur och 
då utesluter konstruerade landskap i närmiljön.    
 
I forskning av bl.a. Backman (2011c) och Nordh (2014) talas om skolornas 
förutsättningar för friluftsliv som en avgörande faktor för vilka de val den 
enskilda idrottsläraren gör. Vilka aktiviteter som sedan väljs för undervisning 
bestäms utifrån de tolkningar läraren gör av begreppen friluftsliv och natur 
och de mål som finns i styrdokumenten och påverkas av den smak eller 
avsmak respondenterna har för friluftsliv och den utbildning de genomgått. 
Skolans läge och de förutsättningar som finns vad gäller tid och ekonomi kan 
utesluta naturområden långt borta från skolan och då kan en park eller ett 
elljusspår vara det enda naturområdet som finns tillgängligt. 
 
Att föreställa sig en utbildning i friluftsliv framkallar känslor hos 
respondenterna. Känslor om en rolig utbildning som ger utmaningar och 
äventyr samtidigt som bilder av en utbildning som skapar rädsla, olust och 
”måsten” utmålas. Studenterna har från sin uppväxt och skoltid erfarenheter 
av det enkla friluftslivet men möter på sin lärarutbildning det traditionella och 
mer exklusiva friluftslivet (Backman 2008a, 2008b). Det exklusiva 
friluftslivet som enligt respondenterna kräver specifik kunskap, speciell 
utrustning och genomförs i miljöer borta från hemmet framkallar känslor med 
motstridig karaktär där smaken för friluftsliv kan bli avgörande för vilka 
känslor som växer sig starkast och hur sedan utbildningen uppfattas. Larsson 
(2009) talar om lärarutbildningen som en traditionsbärare och ett fält med 
”givna spelregler”. Traditionellt och naturnära friluftsliv med aktiviteter som 



 

  69 (87) 
 

paddling, vandring, skid- och skridskoåkning och av praktisk karaktär ges 
utrymme och erkänns värde i utbildningen (Backman 2008a, 2008b) framför 
det nya och mer äventyrliga friluftslivet som växer fram i samhället idag 
(Andtjær 2012, Brevik 2010; Sandell & Boman 2013). I respondenternas 
föreställningar om friluftsliv i skolan ser man bevarandet av den traditionella 
synen på friluftsliv som respondenterna förvärvat i sin lärarutbildning. 
Respondenterna vill gärna undervisa som de själva blivit undervisade och 
detta krockar med hur skolans verklighet ser ut. Med stöd av Backman (2008) 
och Timken och McNamee (2012) visar resultatet i denna studie 
nödvändigheten att förändra dagens lärarutbildning i friluftsliv till att mer 
anpassas till skolans möjligheter att genomföra undervisning i friluftsliv. En 
blivande idrottslärare behöver redskap för och tydliga exempel på hur man 
kan undervisa i friluftsliv i närmiljön och med knappa resurser (Nordh 2014).    
 
Att under sin uppväxt fått möjlighet att delta i olika friluftsaktiviteter gör att 
respondenterna idag upplever och känner att de kan agera på ”rätt sätt” i ett 
utbildningssammanhang i friluftsliv. Deras habitus matchar de förutsättningar 
som utbildningen bjuder vilket gör att de ”känner sig hemma” i utbildningen i 
friluftsliv. I en lärarutbildning premieras vana, utrustning och kunskaper i och 
om friluftsliv och blir något som erkänns värde av både lärarutbildare och 
studiekamrater. Bourdieu (1995) benämner dessa tillgångar som symbolisk 
kapital och det symboliska kapitalet aktiveras där det finns efterfrågan, i 
denna studie i mötet mellan lärarutbildaren, studenten och friluftsaktiviteten. 
För de studenter som saknar det symboliska kapitalet kan utbildningen 
upplevas negativ och olustig.    
 
För ett framgångsrikt lärarskap i friluftsliv behövs enligt respondenterna ett 
intresse för friluftsliv. Lärarskap i friluftsliv förknippas med engagemang, 
men också med kunskaper i och om friluftsliv, vana att utöva friluftsliv, 
självförtroende och att utstråla trygghet i en undervisningssituation. Den 
förvärvade smaken för friluftsliv blir enligt respondenterna en förutsättning 
för att lyckas med undervisningen i friluftsliv.  
Respondenternas föreställning om att intresse för friluftsliv är viktigt för att 
lyckas som lärare väckte många tankar. En tanke handlar om det endast gäller 
smak för friluftsliv eller om en idrottslärare behöver ha smak för flera 
kunskapsområden för att lyckas med sin undervisning. En annan tanke är om 
de idrottslärare som inte har smak för friluftsliv väljer bort undervisning i 
friluftsliv fastän friluftsliv är ett uttalat innehåll i de nuvarande 
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styrdokumenten. En tredje tanke handlar om vilken typ av friluftsliv som 
läraren behöver ha smak för och erfarenhet av. Är det smak för det 
traditionella friluftslivet som behövs för att bli en framgångsrik och 
professionell lärare eller är det smak för friluftsliv i en stadsmiljö och med 
idrottsliga förtecken?   
 
Att skapa ett livslångt intresse för friluftsliv tillsammans med att eleverna ska 
lära sig grunderna är för respondenterna viktiga delar i den framtida 
undervisningen i friluftsliv. Genom att erbjuda roliga aktiviteter som 
genomförs på ett enkelt och säkert sätt finns en önskan om att eleverna ska 
bli trygga i sitt utövande, dvs. utveckla smak för friluftsliv, för att i framtiden 
kunna utöva friluftsliv på egen hand. Utmaningen för de blivande lärarna är 
att presentera aktiviteter som inte bara utvecklar smak för friluftsliv utan även 
erbjuder ett lärande i och om friluftsliv. Med knappa resurser vad gäller t.ex. 
tid och ekonomi ser respondenterna en problematik med att hantera sitt 
framtida professionella uppdrag i undervisning i friluftsliv.       
 
9.2 Metoddiskussion 
Min egen position som lärare vid lärarutbildning och inom området friluftsliv 
måste också tas i beaktande när man läser utfallet av undersökningen. Urvalet 
av studenter för fokusgruppsintervjuerna gjordes genom så kallat 
bekvämlighetsurval som gör det omöjligt att generalisera resultaten. De 
studenter som svarade på det utskickade mejlet är också de som sedan 
intervjuades genom fokusgruppsintervjuer. Också intresset för friluftsliv kan 
påverka om studenten tackade ja till intervjun. Bryman (2011) skriver att 
genom denna typ av urval kan respondenterna inte kan vara representativa för 
alla lärarstudenter i ämnet idrott och hälsa. Däremot kan data användas för att 
göra kopplingar till redan genomförd forskning eller vara en språngbräda till 
fortsatt forskning inom området. Om urvalet gjort från flera olika 
universitetet hade säkert svaren blivit annorlunda framför allt i talet om 
lärarutbildning.  
 
Ostrukturerade intervjuer kring utvalda teman gjorde att intervjun kunde ta 
olika vägar vid varje intervjutillfälle. Vid kvalitativ forskning är det 
olikheterna i olika utsagor som är intressant för forskaren (Patel & Davidsson 
2011). När intervjuerna genomfördes lärde jag mig från gång till gång hur jag 
skulle förhålla mig till samtalet och när eventuella följdfrågor skulle ställas. I 
de sista intervjuerna som genomfördes lät jag samtalet styras av 
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gruppdeltagarna och antalet följdfrågor var minimalt. Detta för att få 
deltagarna att associera fritt kring innehållet i de olika teman som användes. 
Resultatet av fokusgruppsintervjuerna blev något helt annat än jag kunde 
föreställa mig eftersom samtalen utgick från respondenternas föreställningar 
om natur och friluftsliv och den smak de har för friluftsliv. Jag försökte 
undvika att ställa följdfrågor för att samtalet skulle handla om det som 
respondenterna ansåg vara viktigt.   
 
Vid tematisering av utsagorna från intervjuerna väljer jag min egen tolkning 
av hur materialet ska uppfattas. Också valet av tema styr hur innehållet i min 
studie ska uppfattas. Detta kan enligt Bryman (2011) minska validiteten i min 
studie. Vid transkriberingen var det svårt att omsätta nyanserna i samtalet 
som exempelvis skratt, tvekan och samtal i mun på varandra, till skriftspråk. 
Vid resultatredovisningen var det också viktigt att begränsa antalet utsagor i 
förhållande till textmängden för att skapa en läsbar text.  
Mitt val av intervju som metod måste också diskuteras. Att låta 
respondenterna skriva essäer om begrepp och sina föreställningar kunde varit 
en annan metod att använda och då kunde jag också kopplat svaren till 
enskilda grupper av studenter vilket jag med fokusgruppsintervjuer inte 
kunnat göra.   
 
9.3 Konklusion 
Mitt intresse i denna studie har varit det gap som jag tror finns mellan 
studenternas erfarenheter av friluftsliv, den utbildning de möter och det 
framtida uppdrag de har som lärare i idrott och hälsa och då specifikt i 
friluftsliv.   
 
Respondenterna i denna studie har alla olika erfarenheter av friluftsliv från 
sin uppväxt och skoltid. I mötet med utbildningens traditioner och strukturer 
förstärks eller förändras respondenternas habitus. Utbildningen passar som 
”handen i handsken” eller så uppstår en kollision med de strukturer som 
utbildningen står för. När respondenterna sedan talar om sitt framtida 
läraruppdrag visas en samstämmighet kring vilken problematik som kommer 
att möta framtidens lärare i ämnet friluftsliv och ämnet idrott och hälsa.   
 
Utifrån resultatet blir framtidens utmaning att skapa en lärarutbildning som 
mer möter studenternas erfarenheter av det enkla friluftslivet för att i 
utbildningen kunna utveckla kompetens att kunna undervisa i friluftsliv. 
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Oavsett erfarenheter och intresse för friluftsliv behöver studenterna i 
utbildningen problematisera och diskutera betydelsen av de begrepp som 
finns i styrdokumenten kring friluftsliv och utevistelse. Lärarutbildningen 
behöver också förbereda studenterna för att möta den verklighet som finns i 
dagens skola. För att möta dagens elever i ämnet idrott och hälsa behövs 
spännande och utmanande aktiviteter och då behöver också begreppet 
friluftsliv i skolan diskuteras och tolkas utifrån olika perspektiv på friluftsliv.  
De förställningar om natur och friluftsliv som studenterna ger uttryck för 
påverkas av den smak eller avsmak de har för natur och friluftsliv. Hur 
begreppen definieras kan avgöra vilka didaktiska val studenten gör som 
lärare i friluftsliv. I mötet mellan respondenternas egna föreställningar, 
lärarutbildningens traditionella syn på friluftsliv och en skola med knappa 
förutsättningar utmanas våra respondenter i att uppfylla styrdokumentens 
intentioner i idrott och hälsa och specifikt friluftsliv.   
 
9.4 Vidare forskning 
I denna studie har fokus varit på gapet mellan idrottslärarstudenternas 
erfarenheter av friluftsliv, den utbildning de genomgått och de uppdrag de i 
framtiden ställs inför i friluftslivsundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 
Efter denna studies genomförande har jag funnit flera områden som vore 
intressanta att undersöka vidare.  
 
För många yrkesverksamma lärare är begreppen i styrdokumenten 
svårtolkade. Det finns idag många begrepp i kurs-och ämnesplanen som är 
nära relaterade till friluftsliv. Det vore intressant att fortsätta samla kunskap 
om hur begreppen tolkas av yrkesverksamma lärare och hur dessa tolkningar 
sedan omsätts till undervisning i friluftsliv.  
 
En annan aspekt är att utmana yrkesverksamma lärare kring bedömning och 
betygssättning i friluftsliv. Hur organiseras undervisning i friluftsliv för att ge 
elever möjlighet att uppnå högsta betyget? Vilka uppgifter blir underlag för 
bedömning och hur utformas kriterier som bedömer naturmöte och 
naturupplevelse som fortfarande är ett viktig värde i friluftsundervisningen?  
 

 
  



 

  73 (87) 
 

Referenser 
 
Andkjær, Søren (2012). A cultural and comparative perspective on outdoor 
education in New Zealand and friluftsliv in Denmark. Journal of Adventure 
Education & Outddoor Learning. Vol. 12, No. 2, June 2012, ss. 121-136 
 
Arnegård, Johan (2006). Upplevelser och lärande i äventyrsidrott och skola. 
Diss. Stockholm: Stockholms universitet 
 
Arnegård, Johan & Sandell, Klas (2011). Idrottens gränstrakter: Om 
äventyrsidrott och friluftssport. I Tolvhed, Helena & Cardell, David (red.).  
Kulturstudier, kropp och idrott. Perspektiv på fenomen i gränslandet mellan 
natur och kultur. Malmö: idrottsforum.org ss.127-146 
 
Backman, Erik (2004). Är det inne att vara ute? – en studie av 
friluftsaktiviteter bland ungdomar. Rapport 3 i serien Skola-Idrott- Hälsa. 
Stockholm: Lärarhögskolan 
 
Backman, Erik (2008a). Vad följer av friluftsundervisningen i 
idrottslärarutbildningen? – ett bidrag till diskussionerna om villkoren för 
undervisning i friluftsliv på grundskola ovh gymnasium. Tidskrift i Idrott och 
hälsa, 2008, nr 1, ss.16-19 
 
Backman, Erik (2008b). What is valued in friluftsliv within PE teacher 
education? – Swedish PE teacher educators´thoughts about friluftsliv 
analysed through the perspective of Bourdieu. Sport, education and Society. 
Vol 13, no 1, February 2008, pp 61-76 
 
Backman, Erik (2009). To acuire a taste of friluftsliv – a part of becoming a 
PE-teacher? Swedish Phsical Education teacher educators´thoughts about 
their students´ preferences for friluftsliv. Moving bodies, 2009, Vol 7, No 1 
pp. 9-26 
 
Backman, Erik (2010). Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle 
of Values. Educational and Sociological Perspectives. Diss. Stockholm: 
Stockholms universitet.   
 



 

  74 (87) 
 

Backman, Erik (2011a). Friluftsliv: a contribution to equity and democracy in 
Swedish PE? – An analysis of codes in Swedish PE curricula. Journal of 
Curriculum Studies, Vol 43, No 2, April 2011, pp. 269-288 
 
Backman, Erik (2011b). Friluftsliv, idrott och skola i förändring. I 
Friluftssport och äventyrsidrott. Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en 
föränderlig värld. Lund: Studentlitteratur ss.65-88 
 
Backman, Erik (2011c). What controls the teaching of friluftsliv? Analysing 
a pedagogic discourse within Swedish physical education. Journal of 
Adventure Education & Outdoor learning. Vol 11, No 1, June 2011, ss. 51-65 
 
Bentsen, Peter, Andkjær, Søren & Ejbye-Ernst, Niels (2009). Friluftsliv. 
Natur, Samfund og Pædagogik. Køpenhavn: Munksgaard  
 
Blomqvist Lovisa (2003). Invandrare i tätortsnära natur – Kvalitativa 
intervjuer angående natursyn och nyttjande samt förslag till åtgärder. 
Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet 
 
Bourdieu, Pierre (1984). Distinction. A Social Critique of the Judgement of 
Taste. London: Ruthledge 
 
Bourdieu, Pierre (1991). Kultur och kritik. Anföranden av Pierre Bourdieu. 
Göteborg: Daidalos AB 
 
Bourdieu, Pierre (1993). Kultursociologiska texter. Stockholm: Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion 
 
Bourdieu, Pierre (1995). Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori. 
Göteborg: Daidalos 
 
Bourdieu, Pierre (2002). Habitus. I Hillier, Jean & Rooksby, Emma (red.). 
Habitus: A sence of place. England: Ashgate Publishing Limited, ss. 17-32 
 
Breivik, Gunnar (2010). Trend in adventure sports in a post-modern society. 
Sport in Society. 13 (2), ss. 260-273 
 



 

  75 (87) 
 

Broady, Donald (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt 
verktyg. Skeptronhäften/Skepton Occasional Papers nr 15. Uppsala: ILU 
Uppsala universitet 
 
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2. Malmö: 
Liber AB 
 
Emmelin, Lars, Fredman, Peter, Lisberg Jensen Ebba & Sandell Klas (2010). 
Planera för friluftsliv. Natur, samhälle, upplevelser. Stockholm: Carlssons 
bokförlag 
 
Engström, Lars-Magnus (2010). Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil 
och social markör. Stockholm: Stockholms universitets förlag 
 
Henderson, Bob & Vikander, Nils (edit.) (2007). Natur first. Outddor Life the 
Friluftsliv Way. Toronto: Natural Heritage Books 
 
Johansson, Ella (red.) (2006). Mångnatur. Friluftsliv och natursyn i det 
mångkulturella samhället. Stockholm: Mångkulturellt centrum och 
Naturvårdsverket 
 
Karlsson, Sven-Erik (2006). Det är inte bara fråga om snö, det är mer 
komplext än så – om nysvenskar och skidåkning. Forskningsrapport 2006:47. 
Karlstad: Karlstad University 
 
Krueger, Richard A. & Casey, Mary Anne (2009). Focus Groups. A Practical 
Guide for Applied Research. 4th edition. Thousands Oaks: SAGE 
Publications, Inc 
 
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa 
forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Larsson, Lena (2009). Idrott – och helst lite mer idrott. 
Idrottslärarstudenternas möte med utbildningen. Diss. Stockholm: 
Stockholms universitet.  
 
 



 

  76 (87) 
 

Lundvall, Suzanne (2011). Friluftsliv i skola och på lärarutbildning. I 
Lundvall, Suzanne (red.) Lärande i friluftsliv. Perspektiv och 
ämnesdidaktiska exempel. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, ss. 
13-24 
 
Miegel, Fredrik & Johansson, Thomas (2002). Kultursociologi. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Nordh, Anette (2014). Friluftsliv i idrott och hälsa i gymnasieskolan – En 
problematisering om hur idrottslärare i gymnasieskolan uppfattar och 
hanterar undervisning i friluftsliv. Lic. Malmö: Malmö högskola [opublicerat 
dokument]  
 
O’Bryant, Camille P. O’ Sullivan, Mary & Raudensky, Jeanne 
(2000) Socialization of Prospective Physical Education Teachers: The Story 
of New Blood, Sport Education and Society, vol. 5, nr 2, 2000 s. 177-193. 
 
O’Sullivan, Mary, MacPhail, Anne & Tannehill, Deborah (2007). A Career 
in Teaching: Decisions of the Heart rather than the Head. Paper prepared 
for the British Educational Research Association Annual Conference, 
September 2007. 
 
Patel, Rune & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att 
planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 
 
Sandell, Klas & Sörlin, Sverker (red.) (2008). Friluftshistoria: Från 
”härdande friluftslif” till ekoturism och miljöpedagogik. Stockholm: 
Carlssons förlag 
 
Sandell, Klas & Fredman, Peter (2013). Enkätundersökningen ”Friluftsliv 
07”. I Fredman, Peter, Stenseke, Marie, Sandell, Klas & Mossing, Anders 
(red.). Friluftsliv i förändring. Resultat från ett forskningsprogram. 
Slutrapport. Rapport 27. Stockholm: Naturvårdsverket ss. 25-42 
 
 
 
 



 

  77 (87) 
 

Sandell, Klas & Boman, Mattias (2013). Friluftslivets nya aktiviteter – Mera 
sport och mindre natur? I Fredman, Peter, Stenseke, Marie, Sandell, Klas & 
Mossing, Anders (red.). Friluftsliv i förändring. Resultat från ett 
forskningsprogram. Slutrapport. Rapport 27. Stockholm: Naturvårdsverket 
ss. 211-228 
 
Schantz, Peter & Silvander, Ulf (2004). Forskning och utbildning inom 
friluftsliv. Stockholm: FRISAM 
 
Skolverket (2000). Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. Stockholm: 
Fritzes offentliga publikationer 
 
Skolverket (2011a). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 
ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes Kundservice 
 
Skolverket (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes Kundservice 
 
Skolöverstyrelsen (1980). Läroplan för grundskolan. Stockholm: 
Utbildningsförlaget 
 
Skolöverstyrelsen (1987).  Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 87. Stockholm: 
Utbildningsförlaget 
 
Svenning, Stephan (2001). Rapport om ”Friluftsverksamheten i skolan”. 
Rapport 2000:807. Stockholm: Skolverket 
 
Timken Gay L. & McNamee Jeff (2012). New Perspective for Teaching 
Physical Education: Preservices Teachers´Reflection on Outdoor and 
Adventure Education. Journal of Teaching in Physical Education, Vol 31 
Issue 1, pp. 21-38 
 
Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Upplaga 4:1. Lund: Studentlitteratur 
AB 
 
Utbildningsdepartementet (1994a). Läroplaner för de obligatoriska och 
frivilliga skolformerna, Lpo94/Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 



 

  78 (87) 
 

Utbildningsdepartementet (1994b). Kursplaner för grundskolan. Stockholm: 
Fritzes 
 
	  
Elektroniska källor 
Meckbach, Jane & Wedman, Ingemar (2007). Idrottslärarstudenten på GIH.  
Tillgänglig:http://idrottsforum.org/articles/meckbach/meckbach_wedman/me
ckbach-wedman070131.html  [2014-11-04] 
 
Miljödepartementet (2010). Förordning om stadsbidrag till 
friluftsorganisationer (2010:2008) 
Tillgänglig:  
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20102008-om-stat_sfs-
2010-2008/ [2014-01-28] 
 
Naturvårdsverket (2013). Allemansrätten.  
Tillgänglig: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-
8521-6.pdf  [2014-01-28] 
 
Skolverket (1994) Ämnet Idrott och hälsa. Kursplan Ergonomi, Idrott och 
hälsa A och Idrott och hälsa B.  
Tillgänglig:  
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-
2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=IDH&lang=sv  [2014-10-17] 
 
Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vol. 2011:1.  
Tillgänglig: 
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/13402074458
25/God+forskningssed+2011.1.pdf   [2014-12-01] 
 

 

 

 

  



 

  79 (87) 
 

Bilaga 1 Brev till respondenterna 
Till den det berör 
 
Nu har jag äntligen fått tid att skriva färdigt min magisteruppsats som 
kommer att handla om hur studenter uppfattar vår lärarutbildning i idrott och 
hälsa och området friluftsliv. Jag kommer också att undersöka hur ni 
studenter ser på ert framtida läraruppdrag när det gäller ämnet idrott och 
hälsa och specifikt området friluftsliv.  
 
Jag behöver träffa dig och dina studiekamrater under ca 2 timmar för att 
samtala om de teman jag valt för min undersökning. Samtalet genomförs i så 
kallade fokusgrupper.  
De olika teman jag kommer att använda i samtalet handlar om följande 
innehåll:  

• Bakgrund som handlar om din uppväxt, skoltid och din familj 
• Lärarutbildningen allmänt 
• Friluftsliv som begrepp 
• Natur som begrepp 
• Friluftsliv i skolan 
• Lärarutbildning ämnet idrott och hälsa och friluftsliv 
• Framtiden som lärare i idrott och hälsa och i friluftsliv 

 
Samtalen kommer att spelas in och därefter kommer alla deltagare att 
avidentifieras. Undersökningen kommer att vara helt konfidentiell, vilket 
innebär att du som medverkande deltagare inte kan identifieras. Intervjuerna 
kommer inte på något sätt vara underlag för bedömning eller betygssättning. 
Informationen kommer inte att vara tillgänglig för annan än undertecknad, 
handledare, examinatorer och opponent. Deltagandet är naturligtvis frivilligt 
och det är möjligt att när som helst avbryta deltagandet.   
 
Om du är intresserad av att hjälpa mig så rangordna DU med siffrorna 1-3 
vilken dag och tid som passar bäst och skickar filen tillbaka till mig 
asa.e.wiberg@lnu.se senast i morgon den 30/1 2014. Därefter hör jag av mig 
med vilken tid som gäller för just dig!  
 
___ onsdag 5/2  10-12 
___ onsdag 5/2   13-15 
 
___ måndag 10/2   10-12 
___ måndag 10/2  13-15 
 
___ tisdag 11/2  9-11 
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___ onsdag 12/2  10-12 
___ onsdag 12/2   13-15 
 
 
Förbered dig gärna i tanken och jag lovar bjuda på gofika när vårt samtal är 
över.  
Stort TACK på förhand 
Åsa 
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Bilaga 2 Frågeformulär 
 
1. Födelseår? _________________ 

2. Man _________ Kvinna__________ (sätt kryss) 

3.	  Jag själv växte upp i (land?)	  _______________________________________	  

4.	  Min mamma växte upp i (land?)	  __________________________________	  
5. Min pappa växte upp i (land?)	  _____________________________________	  
6. Min släkts hemland är? __________________________________ 
 
7. Var har du huvudsakligen tillbringat din barndom/ungdom på/i? (sätt 
kryss)   

_____ landsbygd/glesbygd 
_____ mindre tätort (färre än 15.000 invånare)  

_____ medelstor tätort/stad (15.000-100.000 invånare)  
_____ större stad (mer än 100.000 invånare)  

 
8. Vilken gymnasieutbildning har du gått? (sätt kryss) 

_____ studieförberedande program. Vilket? ________________________ 
_____ yrkesförberedande program. Vilket? ________________________ 

 
9. Vilket år tog du studenten? ______________________ 

 
10. Vilken är dina föräldrars högsta utbildning? (sätt kryss)  

Forskarutbildning  ___ mamma ___ pappa 
Längre högskoleutbildning >3 år ___ mamma ___ pappa 

Kortare högskoleutbildning < 3 år ___ mamma ___ pappa 
3-4-årigt gymnasium  ___ mamma ___ pappa 

Realskola, fackskola, yrkesskola,  
2 årigt gymnasium  ___ mamma ___ pappa 

Folkskola eller grundskola ___ mamma ___ pappa  
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11. Vad har följande närstående huvudsakligen (haft) för sysselsättning?  

Mamma__________________________________________________ 
Pappa ___________________________________________________ 

Mormor__________________________________________________ 
Morfar___________________________________________________ 

Farmor __________________________________________________ 
Farfar____________________________________________________ 

 
12. Vad har följande närstående sysslat med på sin fritid?  

Mamma _________________________________________________ 
Pappa ___________________________________________________ 

Syster ..__________________________________________________ 
Bror_____________________________________________________ 

Mormor__________________________________________________ 
Morfar___________________________________________________ 

Farmor __________________________________________________ 
Farfar ___________________________________________________ 

 
Följande frågor är hämtade från enkätundersökningen Friluftsliv 07 inom 
ramen för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring (Fredman et al. 
2013)  
 
13. I vilken utsträckning anser du att följande är natur? Sätt ett kryss per rad. 
 
 Inte alls Delvis Till stor del Helt och 

hållet 
Skogar     
Badstränder     
Fjäll     
Beteshagar     
Åkrar     
Trädgårdar     
Parker i städer     
Golfbanor     
Elljusspår     
Sjöar och hav     
Fotbollsplaner     
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13. Vilken av följande utomhusaktiviteter uppfattar du som friluftsliv?  

Sätt kryss i rutan bakom texten. 

• 1. Ströva i skog och mark • 2. Nöjes- och 
motionspromenad 

• 3. Hundpromenad 

• 4. Vandra i fjällen • 5. Vandra på 
vandringsleder i 
låglandsterräng 

• 6. Jogga/springa på 
elljusspår 

• 7. Gå stavgång • 8. Cykla i terrängen • 9. Cykla på vägar 

• 10. Åka 
rullskridskor/inlines/rullski
dor 

• 11.Åka skateboard • 12.Bada utomhus i 
sjö/hav 

• 13. Bada utomhus i 
pool/äventyrsbad 

• 14. Dyka/snorkla • 15. Paddla kanot/kajak 

• 16. Segla segelbåt • 17. 
Vindsurfa/vågsurfa 

• 18.Åka 
vattenskidor/wakeboard 

• 19. Fiska • 20. Åka 
längdskidor 

• 21. Gå med snöskor 

• 22. Åka utförsåkning • 23. Åka snowboard • 24. Åka 
skridskor/långfärdsskrids
kor 

• 25. Köra motorbåt • 26.  Köra snöskoter • 27.  Spela 
paintball/rollspel 

• 28. Bedriva geocaching • 29. Solbada • 30. Jaga 

• 31. Köra hundspann • 32. Köra 
vattenskoter/jetski 

• 33. Spela golf 

• 34. Springa orientering • 35. Klättra i berg • 36. Åka pulka/kälke 

• 37. Rida i skogen • 38. Trädgårdsarbete • 39. Tälta/övernatta i 
naturen 

• 40. Picknick eller grillning 
i naturen 

• 41. Fågel/djur/växt 
skådning  

• 42. Genomföra 
meditation/yoga eller 
liknande i naturen 

• 43. Flyga motor-eller 
segelflygplan 

• 44. Segla kite, 
hanggliding, hoppa 
fallskär och 
liknande 

• 45. Annat:  
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14. Det finns många olika orsaker till varför man inte ägnar sig åt friluftsliv i 
den utsträckning man önskar.  Varför kan du inte ägna dig åt friluftsliv i den 
utsträckning du vill? Sätt kryss framför de skäl du anser hindrar dig från att 
utöva friluftsliv. 
 
_____Kostar för mycket pengar 
 
_____Alltför fysiskt krävande 
 
_____Saknar tillgång till lämpliga platser/områden 
 
_____Saknar någon att utöva den med 
 
_____Saknar kunskap och utbildning 
 
_____Saknar utrustning 
 
_____Saknar tid    
 
_____Saknar mod 
 
_____Familjesituationen 
 
_____Funktionshinder/sjukdom 
 
Annan orsak:___________________________________________________ 
 
 
15. Friluftsliv är för mig…..  
Sätt ett kryss i någon av rutorna som är närmast det ord du tycker stämmer 
med din uppfattning. Om inget av orden är bättre än det andra så sätt ett kryss 
i mittrutan. 
 
Dåligt      Bra 
Fritt      Tvång 
Gemenskap      Enskildhet 
Otrygghet      Trygghet 
Passivt      Aktivt 
Skadligt      Hälsosamt 
Meningslöst      Meningsfullt 
Smutsigt      Rent 
Lätt      Tungt 
Konkurrens      Samarbete 
Manligt      Kvinnligt 
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Allvar      Glädje 
Billigt      Dyrt 
Vardag      Helg 
Hemma      Borta 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
Lärarutbildningen  

• Varför har du valt att studera till lärare? 
• Vilken inriktning har du valt på din lärarutbildning? Gy, 7-9? Grund? 

För? 
• Varför valde du ämnet idrott och hälsa som ingångsämne?  
• Vilket/Vilka andra ämnen har du valt? Varför?  
• Vilka förväntningar har du på yrket när du blir färdig?  
• Vilken uppfattning har dina släktingar och kamrater om ditt yrkesval?  

 
Uppväxten 

• Har du något minne av friluftsliv från din uppväxttid? Kan du 
beskriva denna händelse?  

• Kan du beskriva vad du gjorde när du var i naturen som liten?  
• Vilken var din personliga inställning till friluftsliv när du var liten?  
• Vilken var dina släktingars inställning till friluftsliv när du var liten? 
• Vilken var dina kamraters inställning till friluftsliv när du var liten?  

 
Friluftsliv  

• Hur skulle du vilja beskriva friluftsliv? 
• Kan du beskriva vad du gör/gjorde som du skulle kalla friluftsliv? 
• Beskriv vad friluftsliv kan vara i Sverige? 
• Beskriv vad friluftsliv kan vara i ditt hemland? 
• Vilka likheter ser du mellan friluftsliv i Sverige och ditt hemland? 
• Vilka skillnader ser du?  
• Vad gör/gjorde dina släktingar i hemlandet som du skulle kalla 

friluftsliv? 
• Vilken är din personliga inställning till friluftsliv?  
• Vilken är dina släktingars inställning till friluftsliv? 
• Vilken är dina kamraters inställning till friluftsliv?  

 
Natur 

• Hur skulle du beskriva begreppet natur? 
• I vilken utsträckning anser du att följande är natur? (enkätfråga 10)  
• Vad kan natur vara i Sverige?  
• I ditt hemland?    
• Varför är du i naturen? Vad betyder den för dig? 
• Vilken är din personliga inställning till natur?  
• Vilken är dina släktingars inställning till natur? 
• Vilken är dina kamraters inställning till natur?  
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Friluftsliv i skolan 
• Tänk tillbaka på din egen skoltid i grundskola och gymnasiet och 

ämnet idrott och hälsa. Beskriv för mig vad ni gjorde inom ämnet 
idrott och hälsa som du skulle kalla friluftsliv?  

• Vilka upplevelser har du av friluftsliv under din skoltid?  
• Kan du beskriva någon situation då du blev bedömd eller betygssatt i 

friluftsliv i grund- eller gymnasieskolan?  
 

Lärarutbildning ämnet idrott och hälsa 
• Friluftsliv är ett innehåll i ämnet idrott och hälsa. Vilka tankar hade 

du om detta innehåll när du startade din lärarutbildning?  
• Berätta för mig om senaste tillfället som du hade friluftsliv i din 

utbildning? Vad gjorde ni/du?  
• Beskriv friluftslivsutbildningen som du hittills genomgått på din 

utbildning till lärare i ämnet idrott och hälsa?  
• Vilka upplevelser vill du lyfta fram från friluftsutbildningen? Varför 

just dessa upplevelser? 
• Vilka svårigheter upplevde du i friluftslivsutbildningen? Varför? 
• Vilka tidigare erfarenheter av friluftsliv har du haft användning för 

under din utbildning inom området friluftsliv? När och hur lärde du 
dig dessa?  

• Kan du beskriva något tillfälle under din utbildning i friluftsliv då du 
uppfattar det som om de andra studenterna har annan förförståelse än 
du har? Utrustning, förutsättningar m.m? 

• Kan du beskriva något tillfälle under din friluftsutbildning då du blivit 
bedömd eller betygssatt? Vilka grunder fanns för bedömning?  

• Vad saknar du i din utbildning inom området friluftsliv? Varför? 
 

Framtiden 
• Vad tycker du är viktigt att undervisa om i området friluftsliv i 

skolan?  
• Vilka kompetenser tror du en lärare i ämnet idrott och hälsa behöver 

för att kunna undervisa i friluftsliv enligt nu gällande uppdrag?  
• Hur tänker du om din framtida roll som lärare i ämnet idrott och hälsa 

och området friluftsliv?  
 


