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ABSTRAKT 

Syftet med den här studien är att undersöka om friluftsliv och skolverksamhet för 

årskurs 1-6 samverkar med varandra. Fokus har legat på att undersöka om lokala mål för 

friluftsverksamheten förekommer och om olika skolämnen integreras av 

friluftsverksamheten i skolan. Skolors omfattning av friluftsverksamhet och lärares 

utbildning inom friluftsliv eller utomhuspedagogik redovisas även. Metoden som har lett 

till resultaten är en enkätundersökning som skickades ut till 20 olika kommuner, och 

urvalet blev 77 svar från lärare verksamma i årskurs 1-6 från 18 kommuner. För att ge 

rättvisa åt studien rekommenderas att man ser igenom metodbeskrivningen innan man 

läser resultaten. Vad som framkommer är att ca en tredjedel av lärarna, som 

undersökningen omfattar, inte vet om de har lokala friluftsmål att arbeta efter och 

ungefär lika många anger att de inte har några friluftsmål att rätta sig efter. Nästan 

hälften av de lärare som ansvarar för skolans friluftsverksamhet har inte satt upp några 

mål för den. Historiskt sett var skolans friluftsverksamhet mycket detaljerat i form om 

innehåll, medan dagens friluftsliv i skolan har väldigt få mål och riktlinjer. Idrott, NO 

och matematik är de skolämnen som flitigast blir integrerade i friluftsverksamheten. 

Omfattningen av skolornas friluftsliv är mycket varierande där skolor på landsbygden 

har fler friluftsdagar än stadsskolor. Historiskt sett har det skett en förändring då 

stadsskolor omfattades av fler friluftsdagar än byskolorna. Det har även skett en mindre 

ökning av friluftsdagar för samtliga skolor än vad som genomfördes på 80-talet. 
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1 INTRODUKTION 
 
Jag ser det meningsfulla lärandet som nyckeln till all kunskap, vilket i sig skapar lust, 

motivation och förståelse. Ett meningsfullt lärande kan uppnås genom flera olika 

metoder och i det här examensarbetet tänkte jag utgå från utomhuspedagogik genom 

friluftsliv som ett utav dem. Utomhuspedagogik är ett upplevelsebaserat sätt att tillägna 

sig ny kunskap, där man verkar på en arena och lär genom hela kroppen, så att kunskap 

får växa fram i naturliga sammanhang. 

 

Utomhuspedagogisk verksamhet i skolorna förekommer på olika sätt, exempelvis genom 

friluftsverksamhet. Friluftslivet framhålls i Skolverkets (1994) läroplaner och genom 

den här undersökningen försöker jag ta reda på hur skolverksamhet och friluftsliv kan bli 

delar av varandras verksamheter. Den erfarenhet jag bär med mig från min egen 

skolgång och genom lärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning, är att friluftsliv 

i skolan är en mer eller mindre isolerad del av verksamheten och där ämnesintegreringen 

inte bejakas som medvetna val. Genom den här studien kan vi få en uppfattning, om man 

integrerar olika ämnen i friluftsverksamheten för grundskolans tidigare år och i så fall 

vilka de ämnena är. Undersökningen visar även om man har satt upp lokala mål för 

skolans enskilda friluftsverksamhet. 

 

Studien kan bli ett led i att få en förståelse för hur skola och friluftsliv kan samverka, för 

att i förlängningen främja ett meningsfullt lärande. Mina resultat i den här studien kan 

vara till hjälp om man vill förändra och utveckla den befintliga verksamheten. 
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2 BAKGRUND 

Här beskrivs först och främst den teoretiska utgångspunkten för det här arbetet till följd 

av en definition av begreppet friluftsliv. Vidare följer en beskrivning av hur friluftslivet i 

skolan ser ut idag och historiskt. Kapitlet avslutas med en förklaring till hur olika 

styrdokument reglerar friluftslivet i skolan och hur det sedan genomförs i praktiken.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten får betydelse för studien då den tar avstamp till det 

kommande arbetet. Utgångspunkten beskriver ett möjligt förhållningssätt där skola och 

friluftsliv kan samverka genom en målinriktad utomhuspedagogisk verksamhet. En 

definition av begreppet friluftsliv kan vara starten till ett sådant och 

utomhuspedagogiken gör det möjligt att ämnesintegrera olika ämnen i en och samma 

verksamhet. 

2.1.1 Utomhuspedagogik 

Den traditionella skolan med inlärning inom fyra väggar är ett relativt nytt fenomen. 

Innan skolan som företeelse uppstod inhämtade man kunskaper i helt andra miljöer och 

sammanhang. Det viktiga var då att kunskapen var nödvändig till så vida att man kunde 

ha användning av den i olika kontexter, t ex odling, matlagning, saluförande osv. När 

sedan skolan infördes blev det en tydlig brytning mellan det teoretiska och det praktiska. 

Det kom i allt större utsträckning att handla om att tillägna sig textbaserad kunskap som 

delgavs av en särskild läromästare vid en bestämd plats och tidpunkt. Lärandet och 

verkligheten skildes åt och eleverna fick allt mer sällan praktisera sina kunskaper. 

(Szczepanski, 2007) 

 

Dahlgren (2007) menar att den traditionella skolan fragmenterar kunskaper istället för att 

se det som en helhet. Han anser att genom utomhuspedagogik kan man skapa 

förutsättningar för att förstå komplexa begrepp och kunskaper i sitt sammanhang. 

Genom utövande av utomhuspedagogik får elever förutom kultur- och naturförståelse 

även en positiv inverkan på sin demokratiska och ekologiska grundsyn. Undervisningens 

innehåll och form måste finna samklang med varandra för att man ska kunna skapa 
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hållbar kunskap, värderingar och färdigheter. Genom att tillämpa utomhuspedagogik 

utvecklar man sina kunskaper i den kontext där de kommer användas. 

 

Man måste hitta gemensamma arenor där man kan samverka mellan inlärning genom 

våra sinnen och textbaserad inlärning. Utomhuspedagogik ska ses som ett komplement 

till skolans undervisningsformer. Genom utomhuspedagogiken får elever och lärare 

möjlighet att skapa kunskaper i relevanta sammanhang, där närmiljö blir lärmiljö. 

(Szczepanski , 2007) 

2.1.2 Learning by doing 

John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog som levde under åren 1859-1952. 

Han hade pedagogiska tankar om att man skulle komma ifrån skolans ämnesindelade 

verksamhet och ge sig hän praktiska problem i verklighetsbaserade sammanhang. Skolan 

ska inte ses som ett auditorium utan istället som ett laboratorium där man lär sig genom 

att göra (learning by doing). Man ska som elev få möjlighet att utgå från sig själv och 

utifrån det lösa olika praktiska problem genom handens arbete, det är först då man kan 

inhämta nya kunskaper. Elevers utbildning ska ses som en levnadsprocess och inte som 

en förberedelse för framtiden. (Dewey, 2004) 

 

Andresen, Boud och Cohen (2000) menar att man för inlärning nödvändigtvis utgår från 

tidigare eller nuvarande upplevelser i ett upplevelsebaserat lärande (experience-based 

learning). De menar vidare att upplevelsen utgör grunden för lärandet och lärandet i sig 

är socialt och kulturellt bundet där man som utövare skapar sin egen upplevelse. 

 

2.2 Definition av friluftsliv 

Svenning (2001) och många med honom konstaterar att begreppet friluftsliv står för 

många olika saker beroende på vilken slags verksamhet man talar om och vem man 

frågar. Han menar att detta kan bli problematiskt eftersom verksamheten då blir 

svårbedömd och komplicerad att utveckla. Backman (2004) skriver ingående om olika 

definitioner av begreppet friluftsliv och poängterar att friluftsorganisationer tar starkt 

avstånd från att förknippas med idrottsföreningar och tävlingsverksamhet.  
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Friluftsfrämjandet har därför kommit med följande definition av friluftsliv; 

 

Friluftsliv är att vistas i naturen på ett sådant sätt att det ger naturupplevelser, 

rekreation och motion. Friluftsliv bedrivs i samklang med naturen och andra 

människor enligt allemansrättens grundprincip ”Inte störa – inte förstöra”, och skapar 

livskvalitet för utövaren. (Friluftsfrämjandet, 2006, s 5)  

 

Backman (2004) refererar till Johan Öhman, lärare och forskare inom friluftsliv vid 

Örebro universitet. Han har tagit definitionen ett steg längre och delar upp det i två olika 

delar. 

Med friluftsaktiviteter avser jag fysiska aktiviteter som lekar, spel och övningar av 

idrottskaraktär och som bedrivs ute i naturen. Med friluftsliv avser jag aktivitet som 

innebär att man lever i naturen. (Backman, 2004, s 13) 

 

De här båda definitionerna konkurrerar inte och de överensstämmer bra med skolans 

verksamhet. Definitionerna kompletterar varandra väl och jag väljer att utgå från de båda 

i min undersökning för det här examensarbetet. Det kan dock vara bra att ha med sig att 

olika personer definierar friluftsliv på olika sätt, så även lärare och elever.  

 

I en nationell utvärdering från 1992 framkommer det att begreppet friluftsliv har olika 

betydelse beroende på var i landet man befinner sig. För elever i mindre kommuner är 

friluftslivet något naturligt som ofta förekommer i deras vardag, medan elever som går i 

skolan i större städer upplever friluftsliv som något speciellt arrangemang där transport 

till olika friluftsområden förekommer. För storstadselever är friluftsliv lika med olika 

tekniker i hur man lever och verkar i naturen, t ex att bygga en bivack eller laga mat med 

ett gasolkök. (Mattsson, 1994) 
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2.3 Friluftsliv i skolan 

För att förstå hur skola och friluftsliv förhåller sig till varandra bör man belysa 

fenomenet från flera olika håll. Jag har valt att blicka bakåt för att se hur dessa två 

instanser förhöll sig till varandra historiskt. Detta för att kunna få en förståelse till varför 

det ser ut som det gör idag. Jag beskriver vidare utifrån olika forskares rapporter 

(Svenning, 2001; Backman, 2004) hur dagens skola och friluftsliv samverkar med 

varandra och hur friluftslivet presenteras i styrdokumenten (Skolverket, 1994). 

Avslutningsvis redogör jag för hur teori (Grundskoleförordningen, 2 kap. 5§) och 

praktik genom tidigare studier (Friluftsgruppen, 1999) förhåller sig till varandra.  

2.3.1 En historisk tillbakablick 

I och med industrialiseringen och den allt större inflyttningen till städerna under 1900-

talets början kom det pedagogiska friluftslivet att bli allt mer framträdande. Man ansåg 

att friluftslivet skulle ge människorna en mer kroppslig och själslig hälsa till motvikt för 

vad den osunda miljön i staden stod för, med dåliga arbetsförhållanden och mycket 

stillasittande i skolan.  Man drog också samband mellan stadslivet, den ökade 

kriminaliteten och den allmänna moraliska förslappningen. (Sundberg & Öhman, 2000) 

 

Det är framförallt idrottsämnet i skolan som ansvarat för friluftsverksamheten. Ämnet 

Gymnastik med lek och idrott infördes i folkskolorna 1919 och då handlade friluftslivet 

om utomhusaktiviteter, simning, skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning. År 1942 

infördes obligatoriska friluftsdagar i skolan och det gavs ut detaljerade anvisningar på 

över 200 sidor om hur friluftsdagarna skulle genomföras. (Sundberg & Öhman, 2000) 

Man motiverade införandet på följande sätt: 

 

Genom regelbundet återkommande friluftsövningar skola eleverna beredas en 

hälsosam motvikt mot det övriga skolarbetet och bibringas intresse för härdande och 

stärkande friluftsliv och givas möjligheter att förvärva de kunskaper och färdigheter, 

som erfordras för ett ändamålsenligt utövande av friluftsverksamhetens olika grenar. 

(Sundberg & Öhman, 2000, s 107-108) 
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Vid denna tid (1940-talet) räknades alla aktiviteter som skedde utomhus till 

friluftsverksamhet, samt genomförandet av tävlingar inom olika sporter. Man ansåg att 

friluftsdagarna var särskilt viktiga för de barn som växte upp i stadsmiljöer och man 

gjorde skillnad i antal friluftsdagar beroende på barnens levnadsförhållande. De barn 

som gick i skolan i en stadsmiljö skulle få 8-12 friluftsdagar per år medan de som bodde 

på landet skulle omfattas av 6-10 dagar friluftsliv per år. (Sundberg & Öhman, 2000) 

 

1955 skiljer man på idrottsämnet och friluftsverksamheten. Ämnet idrott tog riktning 

mot tävlan, prestation och resultat, medan friluftsverksamheten i skolan började kopplas 

samman med naturvård. Aktiviteter som orientering i terräng, cykelturer, kanotfärder, 

bärplockning, skogsvårdarbete och lägerliv blev innehållet för friluftsdagarna. Eleverna 

skulle få komma i kontakt med livet utanför skolan. Detta började likna det som vi idag 

kallar för utomhuspedagogik. (Sundberg & Öhman, 2000) 

 

Med dagens gällande läroplan (Lpo94) är det miljöpedagogiska fortfarande i centrum 

vilket ska genomsyra hela skolverksamheten. Avsikten är att väcka intresse och insikt 

om natur- och miljöfrågor och inom friluftsverksamheten ska man få kunskaper om och 

inte i friluftsliv. (Sundberg & Öhman, 2000) 

2.3.2 I dagens ljus 

Svenning (2001) konstaterar i sin rapport att det finns många olika värden som kan 

kopplas till friluftsliv. Friluftslivet i skolan kan frambringa gemenskap, socialträning och 

bättre hälsa. Enligt Svenning (a.a.) så är de hinder som kan förekomma begränsade till 

administrativa och ekonomiska hinder. 

 

Sundberg & Öhman (2000) menar att det finns två olika sätt att se friluftsliv på, 

friluftsliv som mål eller friluftsliv som metod. När man arbetar pedagogiskt med 

friluftsliv som metod gör man det för att uppnå vissa syften, t ex för att få en ökad hälsa 

eller naturmedvetenhet. Värdet ligger i det som ska uppnås. När man ser friluftslivet som 

mål är mötet mellan natur och människa det viktiga. Friluftslivet ger många upplevelser 

i sig som inverkar på livskvalitet vilket då är målet. I skolan förekommer det att man 

arbetar med friluftsliv både som mål och metod, men att det är arbetssättet som metod 
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som är det mest framträdande eftersom det finns mål och syften med verksamheten 

preciserat i styrdokument, exempelvis Lpo94 och lokala arbetsplaner. 

 

Backman (2004) visar genom sin undersökning om friluftsliv i grundskolan, att 

skolornas friluftsdagar i huvudsakligen utmärks av idrottsaktiviteter och att lärarna 

bedömer sina elevers kunskaper i friluftsliv som mycket små. Friluftslivet anses även 

vara en mycket liten del av verksamheten och dessutom planeras inte aktiviteterna av 

någon med särskild utbildning på området, utan det sker istället av olika lärare på 

skolan.  

 

Friluftsgruppen (1999) har på regeringskansliets uppdrag skrivit en rapport om statens 

stöd till friluftsliv. De betonar att friluftsverksamheten kan ses som en möjlighet att 

arbeta tematiskt med skolans undervisning. De framhåller även att det är av stor vikt att 

eleverna själva får ingå i planering och utformning av verksamheten så att deras 

intressen tillvaratas.  

2.3.3 Styrdokumenten 

Sundberg & Öhman (2000) refererar till kursplanen från 1919; redan då framgick det att 

det var av värde att vistas utomhus. Dessförinnan, på mitten av 1800-talet, såg man även 

till att skolgårdar skulle vara rymliga nog att barnen skulle inbjudas till lek och 

kroppsövningar. ”Alldenstund barnen alltid, jemväl under regnigt och hårt väder, bör 

tillbringa lofstunderna i fria luften.” (a.a., s 107) 

 

Inte bara kroppen skulle fostras ute i det fria utan även det sociala och 

personlighetsutvecklande skulle friluftsövningar stå för. Detta motiv är först synligt i 

kursplaner från 1942, och hänger med i kursplanerna på 1950- och 1960-talet. I 

styrdokumenten från 1960-talet och framåt (Lgr 62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94) framhåller 

man att idrott och friluftsliv har stor betydelse för folkhälsan och att elevers möjlighet att 

bekanta sig med natur och friluftsliv ska leda till ökad medvetenhet och ett gott 

förhållande till naturen även senare i livet. Målet med friluftsliv är att det ska leda till 

personlig utveckling och en förändrad livsstil.(Sundberg & Öhman, 2000) 
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I läroplanen för grundskolan, Lgr80, finns det preciserat att 4-8 dagar per läsår ska ägnas 

åt friluftsverksamhet och timmarna ska särskilt tillägnas utomhusaktiviteter och de 

idrottsaktiviteter som man inte kunnat genomföra under ordinarie idrottstimmar. Man 

skulle även se över moment som allemansrätten, trafikkunskap, kartkunskap, 

orientering, naturvård och rätt klädsel. (Skolöverstyrelsen, 1980)  

 

Det är i kursplanen för idrott och hälsa man även idag finner det mesta som finns angivet 

om hur skolan ska förhålla sig till friluftslivet, vad som ska eftersträvas och uppnås. 

Inledningsvis står det att idrott och friluftsliv har stor betydelse för hälsan och att ämnet 

ska väcka nyfikenhet och intresse att prova nya aktiviteter. Alla elever ska ha möjlighet 

att delta på sina villkor. (Skolverket, 2000) Vidare står det att; 

 

Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det 

gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får 

eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt 

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

engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. (a.a.) 

 

2.3.4 I teori och praktik 

Tidigare var antalet friluftsdagar reglerade (Sundberg & Öhman, 2000) men nu avgör 

skolans rektor omfattningen av den enskilda skolans friluftsverksamhet. 

(Grundskoleförordningen, 2 kap. 5§) 

 

Friluftsgruppen (1999) har gjort en undersökning om hur friluftsverksamheten planeras 

och organiseras. Vad som framkommer i undersökningen bland idrottslärare är att det 

under friluftsdagar mest sker aktiviteter av idrottsinslag istället för friluftsliv. 

Idrottslärarna menar även att varje elev endast är aktiv en kort stund under dagen och att 

frånvaron är mycket hög. Friluftsgruppen anser att friluftsverksamheten har försämrats 

till stor del och att skolan är dålig på att utnyttja specialiserade organisationer så som t 

ex Friluftsfrämjandet. 

 



11 

 

Friluftsrådet; bestående av friluftsorganisationer, forskare och myndigheter, har årliga 

sammankomster där de verkar för att utveckla svensk friluftspolitik. De har bl a 

diskuterat friluftslivets roll i skolan och menar att det finns en stor klyfta mellan 

friluftslivets starka position i läroplanen och den egentliga verksamheten. Man tror att 

det många gånger beror på att begreppet friluftsliv inte är tydligt definierat och att 

lärares kunskaper i ämnet är få. För att stödja lärarna har de arbetat fram ett förslag till 

kursplan i ämnet friluftsliv. De menar att man måste avsätta en viss tid just för 

friluftsverksamheten och sätta upp kunskapsmål som eleverna ska uppnå. Det är genom 

ett samarbete med NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och 

ungdom), Lärarhögskolan, Folkhälsorådet och Håll Sverige rent som förslaget till 

kursplan har vuxit fram. De anser att det övergripande målet med en tydligare 

undervisning i natur och friluftsliv är att eleverna ska bli natursäkra och naturmedvetna. 

(Hultén, 2005; Kvarnbäck, 2006)  
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3 SYFTE 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om samverkan förekommer mellan skola 

och friluftsliv. I Lpo94 (Skolverket, 1994) framhåller man bl.a. friluftsliv som en del av 

det som eleverna ska få kunskap om. Syftet är vidare att få kännedom om;  

 

Omfattning: 

Hur många friluftsdagar skolverksamheten omfattas av? 

 

Utbildning: 

Hur stor andel av lärarna som har utbildning i friluftsliv och/eller utomhuspedagogik?  

 

Målbeskrivning: 

Har man satt upp lokala uppnående mål för friluftsverksamheten? 

 

Ämnesintegration: 

Vilka ämnen som finns medvetet integrerade i skolans friluftsverksamhet? 

 

 

Undersökningen kan bli ett led i att få förståelse för hur skola och friluftsliv kan 

samverka, för att i förlängningen främja ett meningsfullt lärande. Genom det resultat 

som framkommer kan man därefter förändra och utveckla den befintliga verksamheten. 
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4 METOD 

På grund av det stora bortfallet för studien finns en allmän rekommendation är att man 

läser igenom det här kapitlet innan man tillgodoser sig resultatet. 

 

I kapitlet redovisas vilken metod undersökningen är genomförd med, studiens 

undersökningsgrupp, en omfattande metodkritik, etiska ställningstaganden och 

avslutningsvis hur studiens resultat har databearbetats.  

4.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Undersökningens syfte spelar en stor roll i valet av metod. I en kvantitativ studie ställer 

man oftast motpoler mot varandra och metoden i sig anses ha en naturvetenskaplig 

bakgrund. Man använder sig då av t ex enkäter som undersökningsmetod. Intervjuer av 

olika slag används istället till stor del i kvalitativa undersökningar. I kvalitativa 

intervjuer får intervjupersonen möjlighet att svara helt med egna ord vilket gör att 

standardiseringen för undersökningen blir låg. I kvantitativa enkätundersökningar blir 

denna högre, då man har möjlighet att utforma fasta svarsalternativ. Det är inte ovanligt 

att man använder sig av en kombination av de båda genomförandesätten. (Patel & 

Davidsson, 2003; Trost, 2001) 

4.2 Enkät som metod 

Det övergripande syftet med studien är att visa på om det finns något samarbete mellan 

friluftsliv och skolverksamhet i årskurs 1-6. Specifikt belyser studien exempelvis 

ämnesintegreringen för friluftslivet i skolan och om det finns lokalt uppsatta mål för 

friluftsverksamheten. För att svara för mitt syfte med studien faller valet av metod på en 

enkätundersökning som skickas ut till 20 geografiskt utspridda kommuner runt om i 

landet. Friluftslivets utövning kan komma att kopplas samman med olika tillgång på 

naturmiljöer och geografisk närhet till sådana. Genom att få en geografisk spridning för 

undersökningsmaterialet kan man eventuellt upptäcka samband. Skulle en kvalitativ 

metod ha genomförts med exempelvis lärarintervjuer från en (1) kommun tappar man 

den sortens information. Jag väljer alltså att rikta mig till en ökad population. 
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Undersökningen distribueras genom ett webbformulär (se bilaga 2) vars länk skickas 

med e-post (se bilaga 1) till undersökningsgruppen. Nio dagar efter första utskicket 

skickas ett tack- och påminnelse e-post (se bilaga 1), för möjlighet att samla in ett större 

underlag.  

4.3 Undersökningsgrupp 

Populationen för undersökningen är verksamma lärare i årskurs 1-6, som arbetar i någon 

av de utvalda kommunerna. Webbformuläret skickades till 268 lärare på olika skolor och 

urvalet i undersökningen utgörs av de lärare som besvarat enkäten.  Sverige har 21 län 

och 290 kommuner. Jag har valt en kommun från varje län där jag kunde få fram publika 

e-postadresser från skolornas hemsidor. Gotlands kommun fick bli ett undantag då e-

postadresser inte fanns publika för den kommunen. Jag valde att plocka en kommun från 

varje län för att få en spridning och en variation av populationen. I förlängningen 

betyder detta att undersökningsmaterialet baseras på svar från 77 lärare representerade 

från 18 olika kommuner. Enkäten skickades till följande kommuner; 

 

Falkenberg  Luleå   Uppsala 

Falun   Malmö stad  Vetlanda 

Gävle   Nyköping  Västerås stad 

Karlskrona   Stockholm stad Växjö  

Kalmar   Sundsvall  Örebro  

Kristinehamn  Uddevalla  Östersund  

Linköping   Umeå     

 

4.4 Metodkritik 

Den valda metoden svarar för sitt syfte med att få ett brett underlag från olika kommuner 

runt om i Sverige. Svarsfrekvensen blev dock inte så hög, vilket kan ha olika 

förklaringar. 268 utskick gjordes varav 77 svar kom att ingå i undersökningen. 

Omräknat till blir det 29 % som svarade på enkäten och 71 % som räknas som bortfall. 

Det är ett stort bortfall där man i exempelvis enligt Patel & Davidsson (2003) bör 
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analysera anledningen till bortfallet redan när det närmar sig 20 %. Anledningen till det 

höga bortfallet kan bero på olika saker. I det första utskicket hade jag inte signerat med 

mitt namn och telefonnummer, vilket kan bidra till att många tyckte att undersökningen 

var oseriös. Detta kompenserades i utskick nummer två (se bilaga 1). Bortfallet kan även 

bero på att man gör ett aktivt val att inte delta i undersökningen pga. eget ointresse eller 

prioritet av andra arbetsuppgifter osv. Utskicket kan också ha nått inaktiva e-

postadresser, där personal har avslutat sin tjänst, fått semester, är sjuklediga eller annan 

frånvaro. Tekniska hinder kan även ha uppstått om länken inte har fungerat i en del 

datorer eller webbläsare. Undersökningslänken var dock validerad att fungera i de 

vanligaste webbläsarna som Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera och Netscape. En 

bättre svarsfrekvens skulle ha kunna uppnås genom att jag från början gick ut med 

kontaktuppgifter och om jag ringt till rektorer för att fråga om jag fick skicka ut en 

enkätundersökning till dennas anställda och bett om aktiva e-postadresser. 

 

Undersökningens reliabilitet dvs. tillförlitlighet anses relativt god. Alla deltagare i 

undersökningen har fått samma frågor under liknande premisser, men hur 

undersökningen uppfattas och hur de tillfrågade känner sig vid tillfrågningstidpunkten 

kan man bara lämna osagt. En upprepad undersökning med samma instrument och 

tidpunkt borde ge ett likadant svar, men man kan aldrig veta riktigt noga.  

 

Om man har låg reliabilitet behöver det inte nödvändigtvis betyda att man har även har 

låg validitet för undersökningen (Trost, 2001) I den här undersökningen har dock 

validiteten brister, då ett ojämnt svarsunderlag från olika kommuner avser 

undersökningsmaterialet, till exempel så är spridningen på svarsunderlaget stor mellan 

kommuner, från enbart en representant från en kommun till tio svar från en annan. 

Svarsfrekvensen från den kommunen med flest deltagande ger undersökningen en viss 

riktning. Eftersom granskningen ämnade undersöka hur skola och friluftsliv samverkade 

i olika delar av landets kommuner så kan validiteten i undersökningen anses som relativt 

låg.  
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Det finns även en brist i kategoriseringen och i svarsmöjligheterna. Kategoriseringen för 

skolans placering ska anges i något av följande svarsalternativ; i stan, på landet, i 

förorten eller övrigt. Detta är en tolkningsfråga där ett entydigt svar inte kan ses som 

precist.  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Undersökningen har genomförts med åtanke på de forskningsetiska principer vi har att 

följa. Det finns fyra krav att ta hänsyn till och därigenom åtta regler. Informationskravet 

har uppfyllts så till vida att undersökningsdeltagarna har blivit informerade om vad 

undersökningen gäller och att deltagandet är frivilligt (se bilaga 1). Samtyckeskravet har 

inte varit aktuellt för den här undersökningen eftersom samtliga deltagare är myndiga de 

har själva lämnat ut den aktuella information som krävs för undersökningen. Vad som 

kan tyckas vara tveksamt är det tack- och påminnelse e-post som skickades ut nio dagar 

efter första utskicket. Detta kan uppfattas som påträngande vilket inte är acceptabelt 

enligt forskningsetiska principer, men jag har ändå övervägt att det inte ska uppfattas så 

(se bilaga 1). I undersökningen utges aldrig känsliga personuppgifter som t ex namn, 

etniskt ursprung eller religion och inte heller vilken skola läraren representerar. Genom 

det tar undersökningen hänsyn till konfidentialitetskravet. Samtliga uppgifter som 

samlats in i syfte för undersökningen stannar också med den här undersökningen. 

Nyttjandekravet kräver att uppgifterna inte får användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk eller icke-vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 2007) 

4.6 Databearbetning 

För att lätt kunna hantera och avläsa det insamlade svarsmaterialet har en databas 

upprättats och genom den redovisas antalet svar per fråga. Redan i konstruktionen av 

enkäten har hänsyn tagits till hur inläsningen av materialet ska kunna bli så lätthanterligt 

som möjligt, utan att inverka på användarvänligheten för målgruppen. (Trost, 2001) Det 

har exempelvis endast varit möjligt att sätta ett kryss på många av frågorna och det har 

alltid funnits en alternativ svarsmöjlighet t.ex. ”vet ej” eller ”annat _____”, där man 

själv fått möjlighet att fylla i ett mer passande svar för den personliga erfarenheten. 
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Efter datainsamlingen togs frågeställningar fram utifrån mitt syfte. Frågeställningarna 

har belyst sambandet mellan olika skoltypers (stadsskola, förortsskola och byskola) 

omfattning av friluftsverksamhet, sambandet mellan skolornas eventuellt förekommande 

lokala mål för den verksamheten och hur det står i relation till vilka årskurser eleverna 

går i och lärarnas ansvarsfördelning. En frågeställning är även hur ämnesintegrationen 

ser ut mellan skolans olika ämnen i olika årskurser.  

 

Frågeställningarna har sedan gett form för resultatredovisning och diskussion.  Svaren är 

omräknade till procentsatser och resultaten åskådliggörs vidare i form av stapeldiagram. 
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5 RESULTAT 

Resultatet av undersökningen kommer här att presenteras genom fyra underrubriker. På 

grund av studiens stora bortfall bör man dock läsa igenom metodbeskrivningen först, för 

att undersökningsresultatet inte ska kunna misstolkas. Först beskrivs här 

undersökningsgruppen kortfattat enligt Davidsson och Patel, (2003).  

5.1 Undersökningsgruppen 

De svar som inkommit utgör undersökningsgruppen; vilket är 77 verksamma lärare från 

18 olika kommuner. Två kommuner (Kristinehamn och Växjö) uteblev helt med sina 

svar, därför blev 18 kommuner, och inte 20 som tanken var från början, grunden för 

urvalet. Här presenteras undersökningsgruppen närmare; 

5.1.1 Kön 

Av dem som besvarat enkäten är 63,5 % kvinnor och 36,5 % män. Skolan är en 

arbetsplats med en kvinnlig dominans, därav är resultatet inte helt oväntat.  

5.1.2 Ålder 

Åldersspridningen av det här svarsunderlaget är att 32 % av lärarna är 26-35 år. 29 % är 

36-45 år. 24 % är i åldern 46-55 och 15 % har angivit att de är 56-65 år gamla, se figur 

1. Här har vi alltså en relativt jämn spridning av åldrarna på dem som besvarat 

enkäterna. Den skillnad som finns kan ha och göra med att det finns fler yngre 

verksamma lärare, att de äldre väljer bort att delta i sådana här undersökningar eller 

endast slumpen.  
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26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år

Figur 1

 
Fig. 1: Ålderspridning av undersökningsgruppen på 77 lärare. 



19 

 

5.1.3 Geografisk spridning 

Enkäten skickades till 20 olika kommuner, varav inkomna svar från två kommuner helt 

uteblev. Det finns en stor spridning mellan antalet svaranden per kommun, från ett (1) 

svar till 10 svar från samma kommun, se figur 2. Materialet kan endast avläsa från 

vilken kommun svaret kommer ifrån och inte vilken skola dom representerar. Detta 

medför att svaren från samma kommun kan komma från samma skola, eller från flera 

olika skolor. Enkäten distrubierades till flera skolor per kommun. 

 

Figur 2
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Fig. 2: Geografisk fördelning av de 77 lärarna från respektive kommun. 
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5.1.4 Utbildning 

63,5 % av de tillfrågade har någon form av utbildning inom friluftsliv eller 

utomhuspedagogik. 36,5 % har ingen utbildning inom det området. Av dem som har 

utbildning inom friluftsliv och eller utomhuspedagogik är 67 % kvinnor och 33 % män. 

5.2 Friluftsverksamhetens omfattning per termin 

Här redovisas svaren för hur stor omfattning friluftsverksamhet skolorna omfattas av per 

termin, se figur 3. Resultatet presenteras inom kategorierna stadsskolor, förortsskolor 

och byskolor. Summan visar att det förhåller sig ganska lika över de olika skolorna. Vad 

som tydligt utmärker sig är dock stadsskolornas mindre omfattning av friluftsdagar. 

Generellt visar alla typer av skolor att de har 2-5 friluftsdagar per termin. Förortsskolor 

och byskolor satsar lite mer på friluftslivet då 25 % av dem som svarade angav att de har 

10 friluftsdagar eller fler per termin på deras skolor. I snitt visar resultatet att urvalet av 

skolorna har nio friluftsdagar per läsår. 

 

Figur 3
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Fig. 3: Byskolors, förortsskolors och stadsskolors omfattning av 
friluftsdagar/termin. 
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5.3 Målbeskrivning för friluftsverksamheten 

Ett av syftena med studien var att belysa om skolan arbetar efter lokala mål med 

friluftsverksamheten. Därför redovisas här samband mellan skolans eventuellt 

förekommande lokala mål för den verksamheten, hur det står i relation till vilka 

årskurser eleverna går i och lärarnas ansvarsfördelning.  

5.3.1 För årskurs 1-3 

För de lärare som är verksamma i årskurs 1-3 har en tredjedel (33,3 %) svarat att de har 

lokalt uppsatta mål för friluftsverksamheten. 38,9 % har inte lokalt uppsatta mål och 

resterande 27,8 % vet inte om det förekommer lokala mål för friluftsverksamhet på 

skolan, se figur 4. Av materialet att utläsa så är det nästan bara stadsskolor som inte har 

uppsatta mål med friluftsverksamheten i den här kategorin.  

5.3.2 För årskurs 4-6 

För de lärare som är verksamma i årskurs 4-6 har 25,5 % svarat att de har lokalt uppsatta 

mål med friluftsverksamheten, 43,5 % har det inte och 31 % vet inte om skolan har 

utformat några lokala mål för friluftsverksamheten, se figur 4. 
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I anslutning till den här frågan fanns möjlighet att lämna en frivillig kommentar. Fem 

lärare fyllde i en kortare sådan. 

Fig. 4: Lärare verksamma i årskurs 1-3 respektive 4-6 svarar på 
om de har lokalt uppsatta mål för friluftsverksamheten eller inte. 



22 

 

Lärares kommentarer till om de hade uppsatta mål med friluftsverksamheten: 

- Lärare 1: Vi har friluftsverksamhet varje vecka. Vi har en gran fylld med mål 

som eleverna ska uppfylla 

- Lärare 2: Skolan har som vision Hälsa. Dessutom finns äventyrspedagogik som 

bygger på friluftsliv till viss del. 

- Lärare 3: Målen ligger under NO. 

- Lärare 4: Målen ingår i kursplanerna för Idrott och hälsa. 

- Lärare 5: Målet är att kunna vistas ute i alla årstider. 

5.3.3 Lärare med ansvar för friluftsverksamhet 

Här presenteras de resultat som besvarats av lärare med ansvar för skolans 

friluftsverksamhet. Totalt var det 42 lärare med ansvar och 33,3 % av dem anger att de 

har lokala mål för verksamheten, 40,5 % menar att de inte har några lokala mål och 26,2 

% vet inte om de har lokala mål för deras verksamhet, se figur 5. 

5.3.4 Lärare utan ansvar för friluftsverksamhet 

De lärare som inte har något ansvar, 34 stycken, för planering av skolans verksamhet 

svarar som följer; 17,6 % vet att de har lokala mål för friluftsverksamheten, 41,2 % 

svarar att de inte har några mål och lika många (41,2 %) vet inte om det finns lokalt 

uppsatta mål för den aktuella verksamheten, se figur 5. Det kan tilläggas att en lärare 

inte visste om han/hon hade ansvar för friluftsverksamheten. 

Figur 5
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Fig. 5: De 77 lärares ansvarsfördelning för friluftsverksamheten står i 
relation till de eventuellt lokalt uppsatta mål skolan har för 

friluftsverksamheten. 
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5.4 Integrerade ämnen i friluftsverksamheten 

Under den här rubriken presenteras resultatet av de ämnen lärarna anser blir integrerade i 

skolans friluftsverksamhet. En och samma lärare kunde välja ett eller flera 

svarsalternativ. Här jämförs årskurs 1-3 och årskurs 4-6 för att kunna urskilja eventuella 

samband eller skillnader, se figur 6. De ämnen som blir mest integrerat i 

friluftsverksamheten är idrott och hälsa, naturorienterade ämnen och matematik. 

Därefter följer svenska, bild och samhällsorienterade ämnen. Det skiljer sig inte 

nämnvärt mellan de olika åldersspannen. Den största skillnaden mellan årskurs 1-3 och 

4-6 är i ämnet svenska, följt av idrott, matematik, hemkunskap och SO.  

 

Figur 6
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I anslutning till den här frågan fanns möjlighet att lämna en frivillig kommentar. Tre 

lärare fyllde i en kortare sådan. 

 

Lärares kommentarer på vilka ämnen som integrerades i friluftsverksamheten: 

- Lärare 1: Vi på vår skola försöker att varannan vecka förlägga en del av 

lektionerna ute. Varje vecka har vi utomhusaktiviteter där rörelse är det 

huvudsakliga syftet. Förskoleklassen är ute en förmiddag i veckan. På fritids har 

vi en dag i veckan där vi går till vår skog där vi bygger och leker. 

Fig. 6: Skolämnens integration i friluftslivet, i relation till årskurs 1-3 respektive 4-6. 
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- Lärare 2: Vi i klassen har varit ute och ritat; haft matte och no (något av detta 

varje termin) och skolan har några friluftsdagar per år: OS, joggen och 

vintersport. 

- Lärare 3: Vår skola är en F-9 skola så det är svårt att skriva nåt genomsnittligt. 

F-3 är ute mycket mer än 4-9. Fritids har fritidsklubbar med inriktning på 

friluftsliv 3 dagar/v. Förskoleklass är ute i skogen en förmiddag i veckan. 

5.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tyder resultaten för undersökningen att ca två tredjedelar av 

lärarunderlaget har utbildning inom friluftsliv och/eller utomhuspedagogik och av dem 

är det övervägande (67 %) kvinnor som besitter den kunskapen.  

 

Omfattningen av friluftsliv på skolorna är generellt 2-5 dagar/termin, då byskolor och 

förortsskolor har något fler dagar och stadsskolor något färre.  

 

En tredjedel säger sig ha kännedom om skolans lokala målbeskrivning av friluftslivet, en 

tredjedel vet inte om det finns lokala mål för friluftslivet på skolan och ytterligare en 

tredjedel säger sig inte arbeta efter några särskilda lokala mål för friluftslivet. 

 

Ämnesintegrationen mellan skolämnen och friluftsliv visar att man flitigast integrerar, i 

fallande ordning; idrott, naturorienterade ämnen, matematik, svenska, bild och 

samhällsorienterade ämnen. 
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6 DISKUSSION 

Jag har i min diskussion valt att utgå från mitt syfte med undersökningen och delar 

därför upp kapitlet i fyra underrubriker med åtanke kring de syften jag presenterat, samt 

återkopplar till den tidigare forskning jag lagt fram i kapitlet för bakgrund. 

Avslutningsvis följer ett slutord och förslag på vidareutveckling. 

6.1 Utbildning inom utomhuspedagogik eller friluftsliv 

Genom undersökningen framkom det att ca ⅔ av urvalet hade någon form av utbildning 

i utomhuspedagogik eller friluftsliv, varav det var dubbelt så många kvinnor som män 

som hade den sortens utbildning. Detta kan givetvis bero på att fler kvinnor än män 

svarade på enkäten. Det är en god utveckling att så många har utbildning inom friluftsliv 

eller utomhuspedagogik, vilket i sin tur bör gynna skolans friluftsverksamhet och 

omfattning av den samma. Dahlgren (2007) menar att utomhuspedagogiken kan fungera 

som ett redskap i att konkretisera svåra begrepp och få tillgång till ny kunskap. Detta 

rimmar väl med styrdokumenten Lpo94 (1994) där lärarna är förpliktigade att integrera 

kunskaper i olika former. Innehar lärare då utbildning inom t ex utomhuspedagogik är 

detta ett steg i rätt riktning. Om man dessutom ser till Friluftsrådets (Hultén, 2005; 

Kvarnbäck, 2006) arbete med att ta fram en kursplan för friluftsliv kan detta ge lärarna 

ytterligare konkreta redskap, dels genom att kräva utbildning på området men även att 

utöka skolans omfattning av friluftsverksamhet. 

6.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att om samverkan mellan skola och friluftsliv 

ska förekoma måste det finnas kunskap som gör mötet möjligt. Lärares kompetens inom 

skolan och friluftslivet gör det möjligt att skapa en pedagogik där eleverna får möjlighet 

att få kunskaper prövade och placerade i konkreta sammanhang. 
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6.2 Omfattning av skolans friluftsverksamhet 

Syftet med att kartlägga omfattningen av skolans friluftsverksamhet kan ge en bild av 

hur man värdesätter den sortens verksamhet. 

 

För tydlighetens skull vill jag klargöra att i bakgrund och diskussion redogörs skolans 

omfattning av friluftsverksamhet i term av dagar/läsår. I enkäten och vidare i resultatet 

av den, redogörs omfattningen av dagar/termin, därför att underlätta för den tillfrågade 

målgruppen. Tidigare forskning har belyst fenomenet i form av dagar/läsår och när jag 

kopplar mitt resultat från undersökningen till denna omvandlar jag här 

friluftsdagar/termin till läsår. 

 

Från mitten av 40-talet omfattades skolan av 6-12 friluftsdagar per läsår (Sundberg & 

Öhman, 2000). 40 år senare hade friluftsdagarna minskat till en omfattning av 4-8 dagar 

per läsår (Skolöverstyrelsen, 1980). Idag med de aktuella styrdokumenten är det upp till 

den enskilda skolan att besluta om hur många friluftsdagar man ämnar satsa på. 

(Grundskoleförordningen, 2 kap. 5§). 

 

Backman (2004) visar i sin undersökning att friluftslivet i skolan upptas av en mycket 

liten del av verksamheten. Resultatet för den här undersökningen visar att urvalet av 

skolor som undersökningen representerar omfattas i genomsnitt av nio friluftsdagar per 

läsår. Detta får man se som en mindre ökning än vad som genomfördes under tiden då 

styrdokumentet Lgr80 var aktuellt, men det är inga större skillnader. 

 

Vad som är utmärkande är att omfattningen av friluftsverksamheten skiljer sig markant 

mellan olika skolor, vilket förmodligen är ett resultat av skolornas enskilda valfrihet att 

utforma sin undervisning. En fjärdedel av urvalet har tio friluftsdagar eller fler per 

termin och den fjärdedelen utgörs just av byskolor eller förortsskolor. Här har det alltså 

skett en förändring sen 40-talet då stadsskolor skulle omfattas av fler friluftsdagar än 

byskolorna, eftersom de ansågs få utomhusaktiviteter och friluftsliv som naturliga inslag 

i sin vardag. (Sundberg & Öhman, 2000) 
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Att friluftsverksamhet idag är ett vanligare fenomen på landsortsskolor kan även ha och 

göra med en definitionsskillnad. Mattsson (1994) menar på att friluftsliv som begrepp är 

mindre främmande för dem som bor och verkar på landet, vilket gör att de kanske anser 

att de har mer av friluftsliv i skolan än vad som egentligen är sant. 

 

Den ojämna fördelningen av friluftsliv mellan olika skolor kan givetvis uppfattas som 

orättvis, men möjligen en demokratisk lösning där skolan själv får välja sin inriktning av 

verksamhet. Har man en skola med en demokratisk grundsyn förutsätter det dock att 

skolans alla verksamma får lov att vara med att besluta hur friluftsverksamheten ska 

utformas, så att beslutet inte enbart ligger hos rektor, vilket står i dagens 

grundskoleförordning. (2 kap. 5§) 

6.2.1 Sammanfattning 

Idag har byskolor och förortsskolor fler friluftsdagar än stadsskolorna, vilket var en 

motsats på 1940-talet. Idag har det har skett en ökning av friluftsverksamhetens varande 

i skolan sen 1980-talet. För att kartlägga omfattningen av skolors friluftsverksamhet är 

det dock bra att man för en diskussion om vad begreppet friluftsliv står för. 

 

6.3 Målbeskrivning och ansvar för skolans friluftsverksamhet 

Syftet med att kartlägga om målbeskrivning av skolans friluftsverksamhet förekommer 

eller inte kan ge en bild av hur verksamheten prioriteras och formas, och om det 

förekommer någon samverkan mellan skola och friluftsliv. 

 

Historiskt sett så har reglerna för friluftslivet i skolan med avseende på innehåll varit 

ganska detaljerade. Redan 1919 hade man satt upp ett regelverk där ett flertal aktiviteter 

skulle ingå i friluftslivet och ca 20 år senare kom en skrift på över 200 sidor med 

anvisningar för hur friluftverksamheten i skolan skulle genomföras. I Lgr80 och i dagens 

kursplan för idrott och hälsa pekar man på innehåll som t ex allemansrätt och 

kartkunskap (Sundberg & Öhman, 2000; Skolöverstyrelsen, 1980; Skolverket, 2000). 
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Innan man planerar skolverksamhetens friluftsliv tror jag att det är en mycket god idé att 

inom skolan eller arbetslaget sätta upp en tydlig definition av begreppet ”friluftsliv”, för 

att få ett tydligare innehåll med genomtänkta mål och metoder. Enligt tidigare forskning 

(Backman, 2004; Svenning, 2001) finns det skilda uppfattningar av vad begreppet 

”friluftsliv” står för, jag anser dock att de definitioner jag har lyft fram borde prägla 

skolverksamheten allt mer eftersom de passar bra in på skolans verksamhet. 

Friluftsfrämjandets (2006) definition av friluftsliv visar nämligen på värdet av både 

upplevelser i naturen, återhämtning, motion, allemansrätt och samspelet mellan natur 

och människa. Både friluftsliv och friluftsaktiviteter bör få förekomma. 

 

Ska man ha behållning av utomhuspedagogik i skolans friluftsverksamhet måste man 

vara förtrogen med att integrera övriga skolämnen i den verksamheten. Man kan genom 

skolans alla verksamma kompetenser sträva efter en tematisk undervisning där 

utomhuspedagogiken blir ett gemensamt redskap. Det blir då aktuellt att föra en 

diskussion om skolans friluftsliv som mål eller metod. Sundberg & Öhman (2000) 

menar att skolan präglas av de båda synsätten, men att friluftsliv som metod förekommer 

mest, enligt tradition. Jag anser att man bör vända på det och använda sig av friluftsliv 

som mål. Genom det synsättet är mötet och sammanhangen i naturen det viktiga, och 

genom det meningsfulla lärandet uppnår man de syften och mål man även har när man 

arbetar med friluftsliv som metod.  

 

I planering av skolans verksamhet måste man som lärare vara förtrogen med vilka 

nationella och lokala krav och mål man sätter upp för verksamheten. Vad som är 

anmärkningsvärt i den här undersökningen är att ca en tredjedel inte vet om skolan har 

satt upp lokala mål för friluftsverksamheten och en ännu högre andel anger att det inte 

finns några lokala mål för friluftsverksamheten på skolan. 

 

Av dem som uppger att de på något sätt är ansvariga för planering och upplägg av 

friluftsverksamheten svarar hela 40 % att de inte har satt upp mål för den verksamheten 

och 26 % av dem ansvariga vet inte om det finns mål att planera efter. Det tolkar jag 

som brist på kunskap på området. Backman (2004) visar även i sin studie att 
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friluftslivsaktiviteterna inte planeras av någon särskilt utbildad personal på området, utan 

att det tillfaller olika lärare som är intresserade, har tid över eller får det tilldelat sig.  

 

Det är vanligare (om än marginellt) att man har mål för verksamheten i de lägre 

årskurserna 1-3, än i år 4-6. I årskurs 1-3 svarar 33,3 % att de har mål med 

friluftsverksamheten, jämfört med årskurs 4-6; 25,5 %. Orsaken till detta framgår inte 

men en hypotes är att undervisningen i de olika åldrarna präglas av olika traditioner och 

att man är mer benägen att ge sig ut och utforska närmiljön och fokusera på 

sammanhang och konkreta begrepp i de lägre åldrarna, och kanske ännu mer i förskolan, 

än vad man gör länge upp i skolåren. Då blir ”inomhuspedagogik” mer aktuellt, med 

bänk, böcker och föreläsningar som norm. 

6.3.1 Sammanfattning 

Till skillnad från idag var skolans tidigare friluftsliv mer detaljerat i form av riktlinjer 

och innehåll. Kunskap om skolans riktlinjer för friluftslivet kan ses som relativt få - då 

ca ⅔ inte vet i fall det finns lokala mål att arbeta efter, eller att man medger att man inte 

har arbetat fram mål för friluftsverksamheten. Tidigare studier (Backman, 2004) visar 

även att det många gånger är outbildad personal som planerar friluftsverksamheten för 

skolan, vilket kan vara en förklaring till varför man inte på ett medvetet sätt arbetar efter 

lokala mål och styrdokument. 

 

6.4 Ämnesintegrering för friluftsverksamheten 

Med studiens syfte som bakgrund (samverkan mellan skola och friluftsliv) kan man med 

inblick i skolans ämnesintegrering för friluftslivet få kännedom om den sortens 

integrering sker. 

 

Jag har inte tagit del av någon forskning på hur skolor väljer att integrera olika 

skolämnen i sin friluftsverksamhet och vad det kan få för resultat. Man kan dock utgå 

från de pedagogiska modeller som gör den här pedagogiken möjlig, t ex learning by 

doing och utomhuspedagogik. Dessa båda synsätt är nära besläktade med varandra och 

går ut på att man finner inlärning och djupare förståelse när man handgripligen får se 
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och göra nya företeelser, i ett sammanhang eller i dess rätta miljö. (Dewey, 2004; 

Dahlgren, 2004; Szczepanski, 2007) 

 

Den här undersökningen visar att det förekommer integrering av skolämnen i 

friluftsverksamheten och att det inte helt överraskande är idrott, NO och matematik som 

toppar den listan. Förklaringen till att idrott är det som vanligast äger rum inom 

friluftslivet i skolan är säkerligen den tradition av idrottskaraktär som förekommit 

genom tiden. År 1919 var friluftslivet i skolan lika med simning, skridskoåkning och 

skidlöpning (Sundberg & Öhman, 2000). De naturorienterade ämnena (biologi, kemi och 

fysik) har en självklar koppling till naturen, vilket även visar sig i den här 

undersökningen. Man tar tillvara på naturen och går exempelvis ut under NO-timmar 

och undersöker myrstackar, tittar på svampar och talar om kretsloppet m.m. Att 

matematik verkar vara ett ämne som i hög grad integreras i friluftsverksamheten kan då 

ses som lite mer oväntat. En förklaring till detta kan vara de senaste årens forskning och 

utbildning som syftat till att med hjälp av andra material och tillvägagångssätt 

konkretisera matematik, där exempelvis utomhuspedagogiken varit ett redskap. Särskilt i 

de lägre åldrarna är man duktig på att gå ut, räkna naturmaterial och rita upp kartor m.m.  

 

Det här undersökningsmaterialet visar att det inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika 

årskurserna i skolan, beroende på vilka ämnen man väljer att integrera i 

friluftsverksamheten. Den största skillnaden procentuellt ligger i svenskämnet där år 1-3 

väljer att integrera ämnet mer i friluftsverksamheten än vad år 4-6 gör. Även i matematik 

och SO-ämnena (samhällskunskap, historia, geografi och religion) ligger år 1-3 högre i 

integreringsnivå. Jag tror att detta delvis kan förklaras med de lägre åldrarnas tradition 

att vara ute mer och jobba med handgripliga begrepp och ta tillvara på skolans närmiljö. 

 

Det är upp till varje enskild lärare och skolledning hur man väljer att integrera friluftsliv 

och ordinarie skolverksamhet. Från lärarkommentarerna i kapitel 5.4 ser man att det 

verkar finnas en stor variation i hur man tänker om och lägger upp friluftslivet på skolan. 

Lärare 1 redogör för att de försöker förlägga delar av verksamheten utomhus varje 

vecka, lärare 2 menar att de är ute någon gång per termin och integrerar bild, matematik 
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eller NO under de passen, och lärare 3 beskriver sin skolas fritidsverksamhet med att de 

har friluftsliv tre dagar i veckan. Det handlar i stort sett mycket om kunskap, 

målmedvetenhet och synsätt; friluftsliv som mål eller som metod. 

6.4.1 Sammanfattning 

Ämnesintegreringen för friluftslivet i skolan sker till störst del av idrott, naturorienterade 

ämnen och matematik. Det kan ha sina förklaringar till den tradition skolan präglas av 

och en del ämnens naturliga koppling till naturen. 

 

6.5 Slutord 

Jag ville genom mitt arbete få reda på hur relationen mellan skola och friluftsliv är. 

Inledningsvis var min uppfattning att dessa befinner sig i två olika världar och att 

integrationen av andra skolämnen inte skedde som medvetna val. Den uppfattningen har 

delvis förändrats. Det har framkommit att skolors friluftsliv är mycket olika från enhet 

till enhet. En del satsar mångt och mycket på att verka i miljöer utomhus och hitta en 

balansgång mellan utomhuspedagogik och traditionell undervisning. Andra skolors 

liknande arbetssätt lyser istället med sin frånvaro. Vad som är tänkvärt är att man redan 

år 1919, och förmodligen ännu tidigare, var fullt medveten om olika miljöers påverkan 

på människor och deras hälsa, och då undrar man vad vi har lärt oss av det idag? Varför 

är vi inte bättre på att förvalta den kunskapen? 1942 beskrev man friluftsliv som alla 

utomhusaktiviteter samt sporttävlingar (Sundberg & Öhman, 2000), och idag ser det 

likadant ut på många håll! En diskussion om definition av friluftsliv bör tillkomma samt 

ett bättre förfaringssätt för skolor att utnyttja samhället och olika organisationer 

(Friluftsgruppen, 1999) i strävan att komplettera skolverksamheten med andra goda 

verktyg.  
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6.6 Vidareutveckling 

Fokus för vidare forskning skulle kunna vara att få fram konkreta fördelar och nackdelar 

med att arbeta tematiskt med friluftsliv. Vad händer när man på medvetna sätt integrerar 

skolans olika ämnen ute i naturen och i verkliga sammanhang? En annan frågeställning 

att forska vidare i är att konkret fördjupa sig i lokala mål och arbetsplaner för 

friluftsverksamhet i skolan. Vad är det för innehåll och vilka mål är har man satt upp? 

Det skulle då kunna förändra utvecklingen av skolverksamheten mot en hälsosam 

undervisning där inlärning sker i meningsfulla sammanhang. 
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BILAGA 1 

E-post: 20 november 2007 
 
Hej!  
 
Just nu skriver jag min C-uppsats för lärarprogrammet. Mitt ämne belyser 
friluftsverksamhet i skolan och jag skulle vara mycket tacksam om du kunde svara på 
min enkät. Den tar knappt 5 minuter och består endast av kryssfrågor. Enkäten har 
skickats till lärare i 20 olika kommuner runt om i Sverige och självklart genomförs 
undersökningen helt anonymt. 
 
Du kommer till enkäten genom att klicka på länken: 
www.arenhill.com/enkatundersokning 
 
Snälla vänta inte med att svara, jag behöver dina svar snarast och de är värdefulla. 
Enkäten finns kvar fram till den 7 december.  
 
Med vänlig hälsning, 
Studenten från Kalmar 
 
HÖGSKOLAN I KALMAR 
 

 
 
Påminnelse e-post (skickat 29 november 2007) 
 
Hej! 
 
Tack till alla er som har svarat på min enkät om friluftsliv i skolan! 
 
Jag skulle sedan vilja påminna dig som inte besvarat enkäten att du fortfarande har 
möjlighet att delta, fram till den 7 december. 
Svara gärna – det tar inte många minuter i anspråk. 
 
Klicka på länken för att komma till undersökningen. 
www.arenhill.com/enkatundersokning 
(Går det inte att klicka? Skriv av länken i webbläsaren). 
 
Med vänlig hälsning, 
Tuva-Li Arenhill 
070-486 59 78 
0480-740 218 
 
HÖGSKOLAN I KALMAR 
 
 



 

 

BILAGA 2 
 
Enkätundersökning om friluftsliv i skolan (13 frågor) 

 
Jag är 

Kvinna 

Man 
 

Ålder 

< 25 

26 - 35 

36 - 45 

46 - 55 

56 - 65 

> 66 
 

Jag är verksam inom (Ett eller flera alternativ) 

Förskolan 

Förskoleklassen 

Skolår 1-3 

Skolår 4-6 

Skolår 7-9 

Fritidshemmet 

Annat, nämligen :  
 

Skolan ligger 

i stan 

på landet 

i en förort 

övrigt, nämligen :  
 

Skolans storlek i antal elever 

< 100 

101 - 300 

301 - 500 



 

 

501 - 700 

701 - 900 

> 901 

Vet ej 
 

Kommunen jag arbetar i är 

Falkenberg 

Falun 

Gävle 

Karlskrona 

Kalmar 

Kristinehamn 

Linköping 

Luleå 

Malmö stad 

Nyköping 

Stockholm stad 

Sundsvall 

Uddevalla 

Umeå 

Uppsala 

Vetlanda 

Västerås stad 

Växjö 

Örebro 

Östersund 

Annan, nämligen :  
 

Skolan har närhet till; dvs. inom två mils avstånd (Ett eller flera alternativ) 

Skog 

Ängsmark 

Fjäll 



 

 

Hav 

Sjö 

Övrigt naturområde 

Vet ej 
 

Jag har utbildning inom friluftsliv eller utomhuspedagogik 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 

 
Jag ansvarar helt eller delvis för planering och upplägg av friluftsverksamheten på 
skolan. 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 

Hur mycket tid, sammanlagt per termin, ägnas åt friluftsverksamhet på er skola? 

En halvdag 

En heldag 

2-3 dagar 

4-5 dagar 

6-7 dagar 

8-9 dagar 

10 dagar eller mer 

Vet ej 
 

Under vilken/vilka årstider har ni förlagd friluftsverksamhet? (Ett eller flera alternativ) 

Vår 

Sommar 

Höst 

Vinter 

Vet ej 
 

 



 

 

Har ni lokala uppnåendemål för er friluftsverksamhet? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
Kommentar  

 
 

Vilka ämnen integreras medvetet i genomförandet av friluftslivet på er skola? (Ett eller 
flera alternativ) 

Bild 

Engelska 

Hem- & konsumentkunskap 

Idrott & hälsa 

Matematik 

Modersmål 

Musik 

NO-ämnen 

SO-ämnen 

Slöjd 

Svenska 

Teknik 

Vet ej 

Övrigt, nämligen:  
Kommentar  

 
 

Skicka

 
 

Tack för att ni tog er tid att svara! Ditt svar behandlas helt anonymt.  


