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Abstract 
Aim 
The aim of this qualitative study is to examine outdoor education and the assessment of knowledge 

within outdoor education at a high school.  

- What are students perceptions of outdoor education in high school? 

- What are students perceptions of assessment in outdoor education in high school? 

Method 
This study consists of three qualitative group interviews with a total of nine high school students, 

three students from year 8 and six students from year 9. The interviews are semi-structured and 

covers three areas which contain questions about students' definition of outdoor activities, students' 

perceptions of outdoor education and students' perceptions of the assessment within outdoor 

education. The interviews were recorded and transcribed after which an analysis could be done. 

Result 
Students define outdoor education similar to the swedish national definition from Friluftsgruppen 

and being outdoors in the nature is very important. The students find it hard to remember what kind 

of task where include in their outdoor education, but the parts orientation and ice skating are the 

most common. Furthermore, they sometimes met CPR, lifesaving and swimming, but not to the 

same extent. Most students say that assessment in orientation is done by how students perform on 

different tracks. The assessment within ice skating is somewhat unclear, and is not as common.  

Students give suggestions to develop the assessment and require thereby a more clear structure 

around the assessment in outdoor education. Students report that they should know what is required 

of them and that they should get a better idea of what they need to do to achieve a certain grade. 

Conclusions 
How teachers work with the curriculum is, based on the students perceptions, analyzed with help of 

the ”läroplansteori” which stands for the formulation, transformation and realisation of the 

curriculum. The curriculum-goals are discussed and the fact that there is a lack of education around 

planning, realize and organization of outdoor education is established. This study shows that 

development within outdoor education is required, but how and in what form is hard to say with 

only these results. The knowledge of assessment within outdoor education is insufficient. More 

research is needed to get a better view of how teachers work with the curriculum and that kind of 

support they need to develop their work with assessment within outdoor education  



Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och 

bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola. 

- Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet? 

- Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet? 

Metod 
Studien består av tre kvalitativa gruppintervjuer med totalt nio högstadieelever, tre elever från åk 8 

och sex stycken elever från årskurs 9. Intervjuerna är semistrukturerade och omfattar tre områden 

som innehåller frågor om elevernas definition av friluftsliv, elevernas  uppfattningar av 

undervisningen samt elevernas uppfattningar av bedömningen inom friluftsliv. Intervjuerna spelas 

in och transkriberas vartefter en analys kunde göras.  

Resultat 
Eleverna definierar friluftsliv i liknelse med Friluftsgruppens definition, då vistelse utomhus och i 

naturen spelar en viktig roll. Eleverna har svårt att minnas vad de har gjort inom friluftsliv, men de 

uppger att de mestadels har haft undervisning i orientering samt skridskoåkning. Vidare har de 

ibland mött HLR, livräddning och simning, men inte i lika stor utsträckning. De flesta elever uppger 

att bedömningen inom orientering sker efter hur eleverna presterar på olika banor. Bedömningen 

inom skridskoåkningen är dock något oklar och finns i mindre utsträckning. Eleverna ger förslag på 

utveckling av bedömningen och de kräver en mer tydlig struktur samt fler genomgångar av matriser 

och kunskapskrav. Eleverna uppger att de på så sätt ska få en bättre känsla för vad som krävs av 

dem och att de får bättre koll på vad de behöver göra för att uppnå ett visst betyg. 

Slutsats 
Hur lärare jobbar med läroplanen har, utifrån elevernas uppfattningar, analyserats med hjälp av 

läroplanteorins arenor transformering och realisering. I denna analys har undervisnings innehåll 

kring kunskapskraven diskuterats att och konstaterats att aktiviteter kring att planera, genomföra 

och organisera friluftsliv saknas i undervisningen. Att bedömningen behöver utvecklas är något som 

denna studie indikerar, men hur och i vilken utsträckning detta ska ske är svårt att säga. 

Kunskapsfältet friluftsliv i relation till bedömning är outforskat och fler studier krävs, inte minst 

från lärarnas perspektiv för att klarare kunna dra slutsatser från denna studie och se 

utvecklingsmöjligheter med bedömning inom friluftsliv.  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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Sista idrottsterminen under utbildningen på GIH innefattade bland annat en kurs i vinterfriluftsliv 

samt några dagar versamhetsförlagd utbildning. Under den tiden började jag fundera på hur 

friluftslivsundervisningen bedrivs och bedöms i skolan. Just bedömningen inom friluftsliv kände 

jag mig själv ganska osäker på, så därför ville jag fördjupa mig mer inom detta och se hur vissa 

skolor jobbar med friluftsliv.  

Med denna bakgrund har jag valt att fördjupa mig lite mer inom friluftsliv och bedömning för att 

på så sätt inför min kommande yrkesroll få lära mig mer om friluftslivsundervisningen och 

bedömningen av denna. Studiens fokus ligger på att undersöka vad eleverna har för synpunkter och 

erfarenheter av friluftslivsundervisningen på högstadiet samt hur bedömningen av denna 

undervisning har gått till väga. Kunskaperna som studien genererar kan ligga till grund för 

diskussionen om hur friluftslivsundervisningen kan bedömas samt hur denna bedömning eventuellt 

kan förbättras.  

Uppsatsen startar med en översiktlig beskrivning av friluftslivets historia ifrån skolans perspektiv 

samt ges en genomgång av innehållet samt tolkningen av dagens läroplan när det gäller momentet 

”Friluftsliv och utevistelse” (Skolverket, 2011a).  

1.1.1 100 år av friluftslivsundervisning i skolan  

1920 - 1980 

Friluftsliv har väldigt länge varit en del av skolans undervisning, redan i både folkskolan och 

läroverkstaden. Läroverkstadgan år 1905 samt Undervisningsplanen för rikets folkskolor (UP) 1919 

beskriver redan att det ska finnas tid för idrottsaktiviteter och friluftslek utomhus samt innefatta ett 

bildningsperspektiv genom naturvetenskapliga och historiska utflykter. Läsåret hade blivit allt 

längre och eleverna blev allt mera stillasittande. Friluftsliv skulle ge hälsa, verka stärkande och 

skulle motverka sjukdomar och svaghet som ansågs komma i samband med stillasittandet. 

(Lundvall 2011, s 121 ff; UP 1919; LS, 1928). År 1941 blev friluftsliv en reglerad del i folkskolan 

och i läroplanen 1955 (U 55) visas att friluftsliv ska vara ett skolövergripande moment som genom 

undervisning utomhus ska utveckla både kroppslig rörelse och ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla en känsla för naturen samt lära sig ta ansvar för natur och kultur då även naturvård och 

trafikundervisning benämns i kursplanen. (Lundvall 2011, s 121 f; UP 1955).  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Friluftsdagar blev ett begrepp under 30-talet och innehållet för friluftsdagarna beskrevs i 

anvisningar som gavs ut för både folkskolan och läroverket under 40-talet. Anvisningarna innehöll 

omfattande ingående beskrivningar om planeringens upplägg, innehållet, fördelningen över året, 

exempel på övningar lekar och övningar. Att förbereda inför nödlägen som brandskydd och 

olyckfallvård blev också viktigt, speciellt med det rådande världskriget (Lundvall 2011, s 122 ff; 

Anvisningar 1942 & 1944) 

På 50-talet framhävdes att kontakt med naturen var extra viktigt för barn i städerna så det fanns 

möjlighet för stadsskolor att införa extra friluftsdagar i timplanen där eleverna skulle ”lära sig” att 

bli berörda av naturen känslomässigt (Lundvall 2011 s 123 ff; U 55). Genom att en kortare 

arbetsvecka och mer semesterdagar infördes på 60-talet ansågs att barnen var i behov av kunskap 

om lämpliga motionsformer (Friluftsverksamheten i skolan 1964 ; Lundvall 2011, s 123 ff). En 

liknande bild fanns på 70-talet då eleverna skulle få en allmänbildning, veta var naturområden fanns 

och ämnesövergripande undervisningen skulle utföras.  

1980 - 2011 

På 80-talet kommer en ny läroplan för grundskolan som beskriver friluftslivet på ett helt annat sätt 

än tidigare. Det pratas om kunskap i friluftsliv, vilket betonar att eleverna inte enbart ska kunna 

utföra friluftslivsaktiviteter, men även en miljöfostran och ett miljöperspektiv kommer till.(Lgr 80; 

Lundvall 2011, s 125 f).  

1994 införs en ny läroplan och därmed övergår skolan till en målstyrning. Hållbar utveckling är 

ett nytt begrepp som ersätter tidigare benämningar som naturvärn, naturvård eller miljövård. I 

samband med införandet av Lpo94 försvinner friluftsdagarna i skolans övergripande läroplan samt 

saknar kursplanen, förutom ämnets strävansmål, formulerar om vad undervisningen ska innehålla. 

Undervisningen ska ge elever upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan utveckla och 

stimulera ett intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Eleverna ska få grundläggande kunskaper 

i friluftsliv, känna till principerna för allemansrätten, kunna orientera sig, hantera nödsituationer vid 

vatten och kunna simma (Lpo94).(Lpo94; Lundvall 2011, s 127 ff). 

Friluftsliv och idrottsämnet har kommit varandra allt närmare under 1900-talet. Friluftsdagar och 

speciella timplaner som var väldigt framträdande i början avvecklades allt mer tills det försvann helt 

ur de övergripande läroplanerna med införandet av Lpo94. Beskrivningen av skolans 

friluftslivsundervinsing har också blivit allt mindre under 90-talet i jämförelse med den tydliga 

styrningen under mitten av 1900-talet.  I dagens Lgr11 har ett försök gjorts att återigen förtydliga 
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friluftslivets innehåll där det kommer fram som en stor del av ämnet Idrott & Hälsa (Lgr11, 

Lundvall 2011, s 128). Mer om dagens läro- och kursplan i ett senare avsnitt.  

1.1.2 Vad är friluftsliv? 

Friluftslivet har genomgått en förändring i skolan i form av olika läroplaner. Ett tydligt utskrivet 

innehåll förekom i Lgr80 där orientering, friluftsliv, skidåkning, skridskoåkning, livräddning och 

iskunskap, simning och livräddning samt antal friluftsdagar beskrevs (Skolverket, 1980). Enligt 

några studentuppsatser har friluftslivets omfång blivit mer tydlig en tidigare (Ekholm, 2011, 

Lennerman, 2012, Lundmark & Kjellgren 2012, samt Johansson & Igerud, 2011). Några andra 

forskare menar däremot att med införandet av Lpo94 och nu senare Lgr11 ämnets innehåll har blivit 

allt mer oklar och har de fria formulerar öppnat för lokala tolkningar av styrdokumenten. Faktumet 

att elever bara kan få uppleva friluftsliv under några enstaka friluftsdagar kan enligt dem vara ett 

hot mot utvecklingen av friluftslivsundervisningen (Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger 2012, s 154).  

Axel Edinger (1997) delar in friluftslivet utifrån tre delar, nämligen friluftsliv, friluftsturism och 

friluftssport, med motiven identifikation, rekreation och rekord. De två första delarna står för 

vistelse i naturen samt naturupplevelser och den sista är mer inriktad mot tävling och resultat. 

(Edinger 1997 se Nilsson 2012, s 141). Upplevelser, erfarenheter, friluftslivet egenvärde är 

återkommande i diskussioner kring friluftslivets definition. Definitionen som är återkommer oftast i 

litteraturen är den från Friluftslivsgruppen som inrättades av regeringskansliet år 1999 för att 

kartlägga statens stöd till friluftsverksamhet.  

Friluftsliv bör definieras som "vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”.

(Ds 1999:78, s 9)

Aktiviteterna som passar in i denna definition är väldigt olika och varierande då den omfattar all 

vistelse och fysisk aktivitet som sker utomhus för att ge ett miljöombyte och därmed 

naturupplevelse. Såväl enkla promenader i en park som en avancerad skidtur i fjällen faller under 

denna definition av friluftsliv, men det som ändå avgränsas här är tävlingsidrotten (Nilsson, 2012).  

     I skolans värld där friluftsliv ska bedömas kan ett problem uppstå med denna definition där 

friluftsliv ska vara utan krav på prestation. Det ställs krav på eleven i form av kunskapskraven som 

ska uppfyllas. Nilsson menar att kombinationen med fysiskt aktivitet är något motsägelsefull till att 

!3



det ska vara utan krav på prestation, då en låg intensitetsnivå kan vara en prestation för någon med 

en låg prestationsförmåga (2012, s 142).  

En alternativ definition där naturmiljö, upplevelser och aktiviteter står mer centralt är något som 

Nilsson föreslår och den lyder om följande:  

”Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturassocierade upplevelser samt stimulans och rekreation 

av psykisk och/eller fysisk art, med eller utan inslag av prestation och utan krav på tävlingsprestation” 
(Nilsson 2012, s 142) 

Naturmiljö står för landskap som fortfarande har hela eller delar av sitt ursprungliga karaktär och 

naturassocierade upplevelser handlar om upplevelser som uppstår i mötet med naturmiljön. Denna 

definition är något lik den första, men denna definition kopplar friluftslivet mer till en definierad 

naturmiljö än den första. Här är aktiviteter om inte direkt syftar till att få naturupplevelser, som jakt 

eller arbete, mer uteslutna från friluftslivet och borde kallas naturmiljöaktiviteter (Nilsson 2012, s 

143). Friluftsliv och friluftslivsaktiviteter borde hållas isär så att inte enbart friluftsaktiviteter sker, 

något som ofta förekommer på friluftsdagarna i skolan (Svenning 2001 s 10). Så beskriver Nilsson 

orientering, längdåkning och långfärdskridskoåkning som naturmiljöaktiviteter. Det är viktigt att 

skilja på dessa delar då bland annat olika former av friluftsliv och naturmiljöaktiviteter därmed kan 

utvecklas mer precist (Nilsson 2012, s 144). Naturmiljöaktiviteter kan vara givande för 

undervisningen, men få ej ersätta friluftslivet när det handlar om naturupplevelser. Eleverna ska 

erbjudas båda i god omfattning så att eleverna uppnår natursäkerhet samt få positiva upplevelser av 

friluftsliv (Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger 2012, s 154).  

     I denna studie kommer Friluftsgruppens definition att användas då den anses vara den officiella 

svenska definitionen, men Nilssons definition kommer också att diskuteras i förhållande till 

studiens resultat.  

1.1.3 Läroplanen och kursplanen 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, var en del av skolreformen 

som utfördes år 2011. Läroplanen består av en gemensam definition av skolans värdegrund, 

övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner för respektive ämne. Varje kursplan består av ett 

syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav. Syftet för ämnet Idrott och Hälsa beskriver bland annat 

att eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmåga samt utveckla ett intresse för fysiskt aktivitet och 

vistelse i naturen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet till att utveckla goda levnadsvanor 
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samt relationen mellan fysiskt aktivitet och psykisk och fysiskt hälsa. Vidare ska eleverna via 

undervisningen ”…utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få 

förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. ” (Skolverket 2011a, s 51).  

    Syftet sammanfattas i några punkter där beskrivs att undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, 

rörelse och livsstil

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

(Skolverket 2011a, s 51)

Det centrala innehållet för ämnet Idrott och Hälsa är uppdelad i tre årsgrupper, nämligen årskurs 

1-3, årskurs 4-6 samt årskurs 7-9. För varje årsgrupp finns innehållet indelad i momenten ”Rörelse”, 

”Hälsa och livsstil” samt ”Friluftsliv och utevistelse” och för årskurs 7-9 står följande innehåll 

central under ”Friluftsliv och utevistelse”:

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

- Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.  
- Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.  
- Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.  
- Badvett och säkerhet vid vatten vintertid.  
- Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda 
armen.  
(Skolverket 2011a, s. 52) 

1.1.4 Förklaringar av termer och begrepp 

Ämnets syfte 

Kursplanen innehåller en del termer och begrepp som har förtydligats av Skolverket med hjälp av 

ett kommentarsmaterial som gavs ut år 2011. På så sätt blir innehållet som undervisningen ska 

innehålla mer tydlig och kan en högre nationell likhet i undervisningen uppnås. Skolverket skriver 

att ämnets syfte inte är att i första hand få elever fysiskt aktiva utan att kunskaper kring hur de 

utvecklar sin kroppsliga förmåga ska stå i fokus. Det betonas att undervisningen ska utbilda 

eleverna i, genom och om fysiskt aktivitet och att det finns en skillnad mellan detta och bara 

aktivera eleverna. Det ska finnas tid för reflektion kring fysisk aktivitet i relation till fakta, miljön 

och individuella förutsättningar (Skolverket 2011b, s 6 ff).  
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   Formuleringen ”intresse för att .. vistas i naturen”, som finns i ämnets syfte, menas att 

undervisningen inte enbart ska ske i idrottshallen utan att närliggande miljön och naturen ska 

utnyttjas och skapa en annorlunda undervisningsarena där elever kan känna glädje då de vistas och 

rör sig där. Genom att vara utomhus får eleverna nya sätt och utmaningar som kan utveckla deras 

kroppsliga förmågor som balans och koordination. Undervisningen utomhus kan skapa möjligheter 

att ge annorlunda syn på abstrakta begrepp som tyngd och omkrets samt gör dessa mer begripligt. 

Skolverket betonar att utemiljöer kan vara en mängd olika miljöer utomhus som såväl skolgården, 

närområden och idrotts- och andra aktivitetsanläggningar såsom naturmiljöer som skogsdungar och 

bergknallar. ”Undervisningen i idrott och hälsa syftar också till att eleverna ska få förståelse för 

värdet av ett aktivt friluftsliv. Detta är en viktig del av ämnet. Naturen är en plats där man kan 

koppla av, få energi och uppleva naturens färger, dofter och skiftningar med alla sina sinnen. Den 

som kan vistas ute i naturen kan se naturen som en resurs.” (Skolverket 2011b, s 10).  

Centralt innehåll 

Det centrala innehållet innehåller delen ”Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och 

andra hjälpmedel för positionering.” (Skolverket 2011a, s. 52) och enligt Skolverket (2011b) har 

ordet orientering valts bort då det förknippas för mycket med själva sporten och det är inte helt 

målet med undervisningen. Att orientera sig kan vara en mängd olika miljöer, såväl i bebyggd 

område som i naturen. Det går att använda sig av klassisk orientering som sport, men det ska inte 

ses som en begränsning. Elever i årskurs 7-9 ska lära sig att orientera i okända miljöer och lära sig 

att använda instrument som kompass eller GPS. Det går också att använda sig utav muntliga 

instruktioner via telefon. Att kunna planera, organisera och genomföra utevistelser innebär att 

eleverna lär sig att laga mat, klä sig efter väder och ha en förståelse för naturens förutsättningar så 

att vistelsen i naturen kan ske på dess villkor och eleverna ska känna sig trygga när de är ute. Ett 

exempel på utbildning kring allemansrätten kan vara att känna till lagar och lokala föreskrifter kring 

eldning samt eldningsrestriktioner som brandkåren ger ut (Skolverket 2011b, s 6 ff). 

    Undervisningen kring badvett och säkerhet vid vatten vintertid är något som är återkommande 

från årskurs 4-6 samt 7-9. Här handlar det om att känna till vissa saker vid vistelse i badhus och vid 

stranden, som att det kan vara farligt att bada ensam eller var man kan dyka från kanten. Utrustning, 

isens bärbarhet, hur det går att kontrollera denna samt hur att handla i nödsituationer med saker som 

finns till hands är kunskaper som kan ingå i undervisningen kring säkerhet vid vatten vintertid. 

Undervisning kring kulturella traditioner ska ge eleverna historiska och andra perspektiv på 

friluftsliv samt ge en förståelse för anledningen till varför vissa traditioner har vuxit fram vid vissa 
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platser. Ett exempel på det kan vara att få en förståelse kring hur och varför skidåkningen har 

utvecklads från ett transportmedel till en populär idrott (Skolverket 2011b, s 18).  

”Kursplanen lyfter fram naturen som en plats för avkoppling och rekreation och en plats där man kan ägna sig 
åt olika rörelseaktiviteter. Som tidigare framhållits påverkar geografiska förutsättningar, som tillgången till 

natur och olika naturtyper, vilka möjligheter som finns att genomföra friluftsliv och utevistelser i 
undervisningen.”   
(Skolverket 2011b, s 18).  

1.1.5 Kunskapskrav och bedömning 

Enligt läroplanens övergripande mål och riktlinjer beskrivs under ”Bedömning och betyg”:  

  

”Skolans mål är att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 

• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna.” 

(Skolverket 2011a, s 18) 

Detta kan tolkas som att eleven i årskurs nio ska ta ansvar för sina studier och ska ha förmågan att 

själv kunna bedöma sina resultat i relation till sitt utförda arbete. För att detta ska kunna ske är det 

en förutsättning att läraren kan ge tydliga förklaringar av vad som krävs av eleven samt hur denne 

ska kunna uppnå önskad resultat eller betyg. 

     Med införningen av läroplanen 2011 infördes också ett nytt betygsystem. I läroplanen finns i 

varje kursplan ett avsnitt för ämnets kunskapskrav som består av 6 betygsteg, nämligen A,B,C,D,E 

samt F där E står för godkänt resultat och F för ej godkänt resultat. I kursplanen anges dock bara 

kunskapskrav för betygsstegen A,C och E, då för betyg B respektive D hela det lägre betygssteget 

samt till övervägande del det högre betygssteget ska ha uppnåtts. För betyg D ska alltså 

kunskapskraven för E vara helt och till övervägande del kunskapskraven för betyg C vara uppfyllda 

(Skolverket, 2011a).  

    I kursplanen beskrivs alltså tre kunskapskrav för varje mål som utgår från både ämnets syfte och 

det centrala innehållet. Värdeord som till viss del, relativt väl samt väl skiljer kunskapskravens olika 

betygsteg A, C och E åt. Samtliga kunskapskrav kan kopplas till alla delar av det centrala innehållet 

(Skolverket, 2011a). Enligt Skolverkets bedömningsunderlag som gav ut 2011, går nedanstående 

kunskapskraven att koppla till momentet ”Friluftsliv och utevistelse”. Värdeorden som skiljer de 
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olika betygssteg åt är markerade med fet stil så det första, andra och tredje ordet utgör betygsteg E, 

C respektive A.  

”Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/relativ god/god anpassning till olika förhållanden, 
miljöer och regler.  

Dessutom kan eleven med viss/relativ god/god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor 
och andra hjälpmedel.  

Eleven kan på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge 
enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.  
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. ” 

(Skolverket 2011a, s 56) 

Samtliga kunskapskrav innefattar värdeorden som skiljer de olika betygsstegen åt, men 

kunskapskravet kring nödsituationer och hjälpredskap har samma krav för samtliga betygssteg. 

Detta fenomen återkommer vid vissa kunskapskrav som exempelvis vid kravet kring simning som 

är lika för samtliga betygssteg (Skolverket 2011b, s 22).  

1.1.6 Tolkning av kunskapskraven 

”För att kunskapskraven ska vara hanterbara och inte bli alltför omfattande, preciseras inte innehållet lika detaljerat 

i kunskapskraven som i det centrala innehållet. Alltför detaljerade kunskapskrav skulle även kunna ge oönskade 

effekter vid betygssättningen. Enstaka detaljer i kunskapskraven som eleven inte motsvarar skulle kunna leda till att 

eleven inte uppfyller kunskapskravet i sin helhet. Innehållet beskrivs därför ofta med sammanfattande uttryck i 

kunskapskraven.” (Skolverket 2011b, s 20)

  

Trotts att Skolverket anger att detaljerade kunskapskrav kan vara begränsade kan kunskapskraven 

tolkas olika av olika lärare. Det kan vara svårt att hålla en nationell likvärdig utbildning och 

bedömning, så därför gav Skolverket år 2012 ut ett bedömningsstöd som ger exempel på hur 

grundskolans idrottsundervisning kan utföras och bedömas. Stödet ska underlätta för lärare att hitta 

bra övningar som går att bedöma enligt kursplanens kunskapskrav. I detta bedömningsstöd betonar 

Skolverket att undervisningen kan se olika ut beroende på var i landet skolan ligger och hur miljön 

samt naturen kring skolan ser ut. Skolans område kan påverka undervisningen men ska inte 

begränsa dess omfattning. Momentet ”Friluftsliv och utevistelse” ska ske utomhus, oavsett om 

skolan ligger i norra Norrland, i Stockholms innerstad eller vid kusten. Med begreppet utemiljöer 
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menas inte bara skogen, utan det kan även vara skolgården, sjöar, ängar, parker eller 

idrottsanläggningar. Undervisningen kan innehålla delar som vandring, lägerverksamhet och 

matlagning, men även skidåkning, fiske eller paddling. Aktiviteterna kan ha olika grad av rörelse 

(Skolverket 2012, s 13 ff). 

Kunskapskraven som kan kopplas till momentet ”Friluftsliv och utevistelse” är enligt Skolverket 

följande:  
”Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/relativ god/god anpassning till olika förhållanden, 
miljöer och regler.  

Dessutom kan eleven med viss/relativ god/god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor 
och andra hjälpmedel.  

Eleven kan på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge 
enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.  

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. ” 
(Skolverket 2011a, s 56) 

I bedömningsstödet lyfts sex stycken olika uppgifter samt en bedömningsmatris med 

konkretiserande kunskapskrav fram. Exemplet handlar om en övergripande uppgift där eleven ska 

planera och genomföra en färd och möter olika stationer där de utföra olika friluftslivsuppgifter. 

Uppgifterna består av deluppgifter och till varje uppgift följer en bedömningsmatris samt ett förslag 

på dokumentation. Fyr deluppgifter är kopplade till det första kunskapskravet, en uppgift till det 

andra kunskapskravet samt en uppgift till det tredje kunskapskravet. Det sista kunskapskravet 

saknar en konkret uppgift i bedömningsstödet (Skolverket 2012, s 13 ff). I tabell 1 på nästa sidan 

redovisas en sammanfattning av deluppgifterna kopplade till det första kunskapskravet ”Eleven 

planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/relativ god/god anpassning till olika 

förhållanden, miljöer och regler.” (Skolverket 2011a, s 56). På grund av att personliga tolkningar av 

texten kan spela in, redovisas här bara citat från bedömningsstödet i en omarbetad tabellform.  
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Tabell 1. Sammanfattande tabell av Skolverkets förslag på uppgifter, dokumentation samt 
konkretiserade kunskapskrav kopplade till kunskapskravet ” ”Eleven planerar och genomför 
friluftsaktiviteter med viss/relativ god/god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.” 
(Skolverket 2012, s 14-19). 

Område Uppgift Dokumentatio
n Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A

Planera 
färden

Planera en genomförbar 
färd där ditt val av 
färdsätt, möjliga 

rastplatser, utrustning 
och mat framgår. 

Motivera dina val med 
hänsyn till vilket klimat, 
vilka miljöer, vilka regler 

och vilka risker som 
gäller för det aktuella 

området. 

Elevens egen 
skriftliga 

dokumentation 
eller av eleven 
producerade 

filmer som visar 
förberedelserna 

Eleven anpassar till 
viss del sitt val av 
färdsätt, möjliga 

rastplatser, utrustning 
och mat i förhållande 
till vilket klimat, vilka 

miljöer, vilka regler och 
vilka risker som gäller 

för det aktuella området.  

Eleven anpassar 
relativt väl sitt val av 

färdsätt, möjliga 
rastplatser, utrustning 
och mat i förhållande 
till vilket klimat, vilka 
miljöer, vilka regler 
och vilka risker som 
gäller för det aktuella 

området. 

Eleven anpassar väl 
sitt val av färdsätt, 
möjliga rastplatser, 
utrustning och mat i 
förhållande till vilket 
klimat, vilka miljöer, 
vilka regler och vilka 
risker som gäller för 
det aktuella området. 

Öppen eld 
och värme 

Du ska välja en lämplig 
plats och därefter 
iordningsställa en 

eldstad med hjälp av 
stenar. När denna är klar 
ska du välja ut bränsle 

till elden och sedan lägga 
i ordning bränslet så att 

det går att tända. Utan att 
tända elden ska du 

därefter visa var du 
skulle antända bränslet 

och hur du skulle göra 
för att hålla elden 

levande. Avslutningsvis 
ska du visa hur du skulle 
göra för att släcka elden.

Filmsekvenser av 
eleven eller 
skriftliga 

anteckningar av 
hur eleven 

iordningsställer 
en eldstad. 

Eleven anpassar till 
viss del valet av plats 

för eldstaden till 
naturen. Elevens val av 

bränsle och 
iordningsställandet av 
detta är till viss del 

anpassat till en effektiv 
antändning. Eleven 

anpassar sig till viss del 
till principer för 

uppehållande av elden 
och till brandfara. 

Eleven anpassar 
relativt väl valet av 
eldstad till naturen. 

Elevens val av bränsle 
och 

iordningsställandet av 
detta är relativt väl 

anpassat till en effektiv 
antändning. Eleven 
anpassar sig relativt 
väl till principer för 

uppehållande av elden 
och till brandfara. 

Eleven anpassar väl 
valet av eldstad till 
naturen. Elevens val 

av bränsle och 
iordningsställandet av 
detta är väl anpassat 

till en effektiv 
antändning. Eleven 
anpassar sig väl till 

principer för 
uppehållande av elden 

och till brandfara. 

Lägerplats 

Du ska välja en plats där 
man kan bygga ett läger 
för boende under minst 

en natt. Vid valet av 
lägerplats ska du ta 

hänsyn till, och förklara, 
hur behovet av sömn 

och hygien kan 
tillgodoses vid din 

lägerplats. Du ska också 
visa hur man sätter upp 
ett tält eller hur man 

bygger ett vindskydd.  

Filmsekvenser av 
eleven eller 

lärares skriftliga 
anteckningar av 

hur eleven 
anlägger en 
lägerplats. 

Eleven anpassar till viss 
del val av lägerplats 

samt iordningsställande 
av tält eller vindskydd 

för att möjliggöra sömn 
och hygien. 

Eleven anpassar 
relativt väl val av 

lägerplats samt 
iordningsställande av 

tält eller vindskydd för 
att möjliggöra sömn 

och hygien. 

Eleven anpassar väl 
val av lägerplats samt 
iordningsställande av 

tält eller vindskydd för 
att möjliggöra sömn 

och hygien. 

Erfarenhet
er från 
frilufts-

stationerna 
& 

allemans-
rättens 

tillämpnin
g 

Du ska beskriva i vilka 
situationer du tagit 

hänsyn till och använt 
dig av allemansrätten 

under dagen. 

Filmsekvenser av 
elevens 

resonemang, 
lärares skriftliga 
anteckningar av 

hur eleven 
resonerar eller 
elevens egen 

skriftliga 
dokumentation. 

Eleven kan utvärdera 
den genomförda färden 
genom att föra enkla 

och till viss del 
underbyggda 

resonemang om hur 
rättigheter och 

skyldigheter i naturen 
enligt allemansrätten 

tillämpats under dagen. 

Eleven kan utvärdera 
den genomförda 

färden genom att föra 
utvecklade och 

relativt väl 
underbyggda 

resonemang om hur 
rättigheter och 

skyldigheter i naturen 
enligt allemansrätten 

tillämpats under 
dagen. 

Eleven kan utvärdera 
färden genom att föra 

välutvecklade och väl 
underbyggda 

resonemang om hur 
rättigheter och 

skyldigheter i naturen 
enligt allemansrätten 

tillämpats under dagen 



Exempeluppgiften som är kopplade till kunskapskravet ”Dessutom kan eleven med viss/relativ 

god/god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra 

hjälpmedel” (Skolverket 2011a, s 56) redovisas i tabell 2. 

 

Uppgiften kring första hjälpen, säkerhet och risker anknyts till det tredje kunskapskravet inom 

friluftsliv, nämligen ”Eleven kan på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt förebygga 

skador genom att förutse och ge enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar av risker som är 

förknippade med olika fysiska aktiviteter.” (Skolverket 2011a, s 56). Övningsexemplet med 

tillhörande dokumentationsförslag redovisas i tabell 3. 
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Tabell 2. Sammanfattande tabell av Skolverkets förslag på uppgifter, dokumentation samt 
konkretiserade kunskapskrav kopplade till kunskapskravet ”Dessutom kan eleven med viss/relativ 
god/god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra 
hjälpmedel” (Skolverket 2012, s 18)

Område Uppgift Dokumentation Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A

Att 
orientera 

sig 

Du ska följa en snitslad 
bana och markera den 

på kartan. Du ska 
därefter ta ut 

kompasskurs till tre 
förutbestämda punkter 

på kartan. 

Insamlade kartor 
där eleven 

markerat den 
snitslade banan 
samt lärarens 

skriftliga 
anteckningar av 

hur eleven lyckats 
ta ut 

kompasskurs. 

Eleven kan med viss 
säkerhet orientera sig 

genom att markera den 
snitslade banan på kartan 
och ta ut kompasskurs till 
givna punkter på kartan.  

Eleven kan med relativt 
god säkerhet orientera 
sig genom att markera 
den snitslade banan på 

kartan och ta ut 
kompasskurs till givna 

punkter på kartan.  

Eleven kan med god 
säkerhet orientera sig 

genom att markera den 
snitslade banan på 

kartan och ta ut 
kompasskurs till givna 

punkter på kartan.  

Område Uppgift Dokumentation Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A

Första 
hjälpen, 
säkerhet 
och risk 

Du ska hantera tre olika 
nödsituationer utomhus 
genom att visa hur man: 

a) lägger ett 
tryckförband på ett 

öppet sår, b) förebygger 
skada vid stukad fot och 

c) lägger en person i 
stabilt sidoläge. 

Filmsekvenser av 
eleven eller 

lärares skriftliga 
anteckningar av 

hur eleven 
hanterar olika 
nödsituationer. 

Eleven kan på ett i 
huvudsak fungerande 

sätt lägga tryckförband på 
ett öppet sår, 

skadeförebygga en stukad 
fot samt lägga en person i 

stabilt sidoläge efter 
skador som inträffat 

utomhus.  
Dessutom kan eleven ge 
enkla beskrivningar av 
risker förknippade med 
att vistas och röra sig 

utomhus.  

Eleven kan på ett 
relativt väl fungerande 
sätt lägga tryckförband 

på ett öppet sår, 
skadeförebygga en 

stukad fot samt lägga en 
person i stabilt sidoläge 

efter skador som 
inträffat utomhus.  

Dessutom kan eleven ge 
utvecklade 

beskrivningar av risker 
förknippade med att 
vistas och röra sig 

utomhus 

Eleven kan på ett väl 
fungerande sätt lägga 
tryckförband på ett 

öppet sår, 
skadeförebygga en 

stukad fot samt lägga en 
person i stabilt sidoläge 

efter skador som 
inträffat utomhus.  

Dessutom kan eleven ge 
välutvecklade 

beskrivningar av risker 
förknippade med att 
vistas och röra sig 

utomhus. 

Tabell 3. Sammanfattande tabell av Skolverkets förslag på uppgifter, dokumentation samt 
konkretiserade kunskapskrav kopplade till kunskapskravet ”Eleven kan på ett i huvudsak/relativt väl/väl 
fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla/utvecklade/välutvecklade 
beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.” (Skolverket 2012, s 16-17)



Sammanfattningsvis går det att se att Skolverket ger förslag på tolkning och konkretiserade av 

kunskapskraven. Övningar ges i samband med en bedömningsmatris där värdeord som ”viss” 

”relativ” och ”god” återkommer som i läroplanen. Hur dessa värdeord ska tolkas är något som ska 

diskuteras bland idrottsläraren i arbetslaget och i denna diskussion kan detta bedömningsstöd ligga 

till grund. Bedömningen inom idrottsundervisningen är under utveckling och då det är viktigt att 

lärare samtalar med varandra kring vilka uppgifter de bedömer, hur denna bedömning ska gå till 

samt hur dokumentation ska ske (Skolverket 2012, s 19).  

Sammanfattning av Skolverkets material 

Skolverket har gett ut en del material kring hur undervisningen och bedömningen av friluftsliv ska 

gå till. Här förklaras begreppen som finns i läro- och kursplanen samt ge förslag på 

övningsuppgifter. Frågan är huruvida denna information räcker för att undervisningen ska kunna 

ske på ett bra sätt och ifall lärare känner sig säkra kring friluftslivsundervisningens planering, 

genomförande och bedömning samt hur det avspeglar sig i elevernas uppfattningar kring 

undervisning och bedömning.  

1.2 Forskningsläge 

1.2.1 Friluftslivets omfattning och innehåll i skolan 

Friluftsverksamheten har minskad under 90-talet enligt Svenning som gjorde en kartläggning av 

studier kring friluftslivundervisningen efter införandet av Lpo94 (2001). Variationer finns i bland 

skolor och enligt Svennings slutsats har skolans geografiska läge en viss påverkan. Det fanns mer 

friluftslivsundervisning i skolor som hade en speciell profil eller ett tillval (Berglund, Kroon och 

Strandin 1999; Brännström 1995 se Svenning, s 7). Friluftsdagarnas antal började redan minska på 

70-talet och minskade ännu mera sedan dessa blev frivilliga med införandet av Lpo94 

(Riksidrottsförbundet 1996 & 2000; Johansson och Wesley 1999; Moström och Möller 2000 se 

Svenning 2001, s 7) Dock går det att diskutera huruvida friluftsaktiviteter utförs under andra dagar 

som exempelvis tema- eller projektdagar, men som inte redovisas i studierna (Svenning 2001, s 8). 

Enligt Riksidrottsförbundets nyare studie (2007) ser det dock lite bättre ut då nästan alla 

grundskolor i studien numera uppger att ha minst en friluftsdag och även 60% av skolorna använder 

sig av halvdagar. På gymnasienivå har läget försämrats där det finns i snitt 2,4 heldagar och 1,9 

halvdagar jämförd med grundskolans 3,2 hel- och 3,5 halvdagar. Variationen är dock stor, från 

grundskolor där friluftsliv utförs varje vecka till gymnasieskolor där det knappt förekommer. Två 
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tredjedelar av alla deltagande skolorna lägger dessutom sina friluftsdagar utanför idrottstiden, vilket 

är en förbättring för grundskolorna (Riksidrottsförbundet 2000 & 2007; Svenning 2001, s 11). 

Idrottsläraren tillsammans med annan lärarpersonal är oftast ansvariga för undervisningen. 

(Riksidrottsförbundet 2007).  

     Aktiviteter som förekommer under friluftsdagarna är väldigt varierande. Det visas dock en trend 

att övningarna i de högre årskurserna är mer inriktade på aktiviteter som sker i naturområden så att 

dessa dagar nästan går att  klassificera som aktivitetsdagar eller idrottsdagar (Svenning 2001, s 10). 

Eric Backmans analys kring huruvida styrdokumentens anvisningar om friluftsliv återkommer i 

lokala kursplaner visar att momentet kan ha en viss dominerande prestationsfokus vilket gör att 

friluftsliv blir mer till sportaktiviteter (Backman 2011). Aktiviteterna som utförs mest på 

friluftsdagar är friluftsliv, skidåkning, skridsko och orientering (Riksidrottsförbundet 2007). Att 

orientering och skridskoåkning är vanligt visar även Johansson & Wesley (1999), där även vandring 

och joggning nämns. Undervisningen i friluftsliv kan ofta bara innehålla delar som lärare känner sig 

bekväma med (Backman, 2010). Skolor som har en friluftslivsinriktning arbetar dock mer med en 

fördjupning i friluftsliv och förbereder eleverna för att kunna ta eventuella ledarroller i ämnet 

(Berglund, Kroon och Strandin 1999 se Svenning, s 9). Friluftskunskaperna hos många elever 

brister dock, och en del av elever som valde friluftsliv som individuellt val på gymnasiet visade sig 

ha få erfarenheter från grundskolan, och de erfarenheter de hade var mest från orientering eller alpin 

skidåkning (Liljebjörn 1996 se Svenning, s 9). Det individuella valets innehåll riktar sig enligt 

Svenning mot friluftsliv så som det är definierad av Friluftsgruppen (se tidigare avsnitt avsnitt) 

(Svenning 2001, s 9).  

     Vinteridrotter, friluftsliv och simning toppar listan när det gäller områden som många skolor har 

problem med att genomföra. Tidsbrist, lokalbrist, ekonomi och avståndsproblem är faktorer som 

nämns som orsaker till problemen. Detta är ungefär samma resultat som visades år 2000 

(Riksidrottsförbundet 2000 & 2007).  

     Att det finns olika tolkningar av begreppet friluftsliv och att det finns en enorm varians i 

aktiviteter som genomförs på friluftsdagar frågar efter en tydlig definition av begreppet friluftsliv 

(Svenning 2001, s 10). Många idrottslärare efterfrågar ett förtydligande av vad som lektionerna ska 

innehålla, något som Backman inte håller med om. Han skriver att den öppna formuleringen kan 

skapa möjligheter till en annan syn på friluftslivet, en enklare variant som inte behöver mycket 

resurser (Backman, 2009). 
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1.2.2 Friluftslivets didaktik 

Friluftsliv kan ha olika aspekter i undervisningen. Begreppen egenvärde och investeringsvärde 

beskrevs av Lars Magnus Engström som att friluftsliv kan användas på två sätt. Med egenvärde 

menade han att ämnet används som medel för att uppnå en bättre hälsa och hitta välbefinnande. 

Investeringsvärdet tyder däremot på att friluftsliv används som  rekreation och då upplevelser av 

naturen står central (1989). Läroplanen betonar att positiva naturupplevelser genom undervisningen 

i sin tur kan göra att elever mer värnar om den och på så sätt bidrar med ett miljöperspektiv samt ett 

ekologiskt reflekterande (Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger 2012; Sandell 2003; Ekberg och 

Erberth 2000). Kunskaperna och färdigheter är en annan aspekt som eleverna får genom friluftsliv 

och som kan bidra till en högre natursäkerhet. Eleverna känner sig mer trygga exempelvis då de vet 

hur de ska läsa en karta. Eleverna upplever en harmoni då de har fått positiva upplevelser och 

därmed känner sig trygga (Uddenberg 1995, Ulrich 1991, Bürger Bäckström m.fl. 2006 se Nilsson, 

Kraepelien-Strid & Seger 2012). Att kombinera teori med praktik och jobba ämnesövergripande kan 

vara en annan aspekt på friluftslivsundervisningen samt hjälpa då tidsplanen är begränsad. Eleverna 

motiveras möjligen mer mer och de får möjlighet att använda deras teoretiska kunskaper i 

praktiken, vilket kan utveckla deras realkompetens. På så sätt blir friluftsundervisningen en del av 

fler ämnen än enbart idrotten (Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger 2012, s 156). I det verkliga livet är 

teoretiska och praktiska kunskaper inte heller uppdelade, så genom en sammanknytning av dessa 

sätts de teoretiska kunskaper in i ett sammanhang och engagerar eleverna (Svenning 2001, s 21).  

     För att hålla eleverna motiverade krävs det att en progression utförs från årskurs 1 ända upp till 

gymnasiet. Nu är tiden väldigt begränsad och en progression kring att vara ute i naturen längre och 

längre är ofta ej helt möjlig. Det som skulle kunna möjliggöra detta är ifall en plan finns för hur en 

långsiktig gemensam progression i friluftslivet kan bedrivas då exempelvis en hel dags 

undervisning förläggs utomhus. Då får eleverna möjligheten att  uppnå ett mer ”utvecklad 

friluftsliv”. I Norge och Danmark finns exempel där uteskolor och uteklasser finns i försöksstadiet. 

(Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger 2012, s 156 ff). Friluftslivets egenvärde kan kopplas till skolans 

övergripande mål och syften då fler friluftsaktivteter kan förekomma i all undervisning. Vid ett mer 

ämnesövergripande arbete kan idrottsläraren användas som resurs och denne känner då stödet av 

sina kollegor, som inte enbart ses som funktionär men som samarbetspartner. På så sätt blir 

friluftslivet mer en angelägenhet för hela skolan där såväl elever som lärare är med och planerar i 

ett tidigt skede så att det utvecklas ett engagemang och intresse för friluftsliv. Genom välförankrade 

friluftsdagar kan skolans roll bli att skapa ett förhållningssätt hos eleven som då även i vuxen ålder 
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kan uppskatta att vara i naturen för att motionera, men även ta det lugnt för att exemplevis hämta 

inspiration (Svenning 2001, s 22).  

1.2.3 Studentuppsatser kring friluftsliv 

Väldigt många studentuppsatser och examensarbeten gjorts vid GIH med inriktning på friluftsliv, 

både med elevperspektiv och lärarperspektiv. Undersökningar om elevers uppfattningar och 

erfarenheter av friluftsliv där jämförelser görs mellan städer och landsbygden visar på att båda 

grupperna värderar friluftsliv annorlunda (Albrechtsson, 2009). Författarna menar att elevernas 

fritidssysselsättning kan påverka deras värdering och upplevelse av friluftslivet i undervisningen 

(Albrechtsson, 2009). Lärare uppger också att skolor i storstäder har mindre möjligheter till att 

utföra friluftsliv än skolor i mindre städer och faktorer som påverkar detta enligt är enligt lärarna 

bland annat geografiskt läge, material och tiden (Trense & Liden 2013; Gustafsson, 2012). Överlag 

har många elever en positiv inställning till friluftsliv och de flesta elever har positiva upplevelser av 

undervisningen (Nelséns & Selméus, 2012; Borg & Magnusson, 2013). Elever anser att de har fått 

prova på många olika aktiviter (Borg & Magnusson, 2013), men det förekommer en variation då en 

del elever uppger att variation i lärarnas kunskap och mängd undervisningstid förkommer 

(Sundström, 2012; Palmgren & Wetter, 2009). Elever ser naturupplevelserna som något positiv och 

tycker att det sociala nätverksbyggandet är en viktig del, men många elever vill ha mer 

undervisning utan prestation och ”bara vara” ute i naturen (Nordin & Zakariasson, 2012). Det finns 

lärare som håller med om att friluftsliv ger bra förutsättningar till att bedriva andra delar än 

idrottsundervisning (Palmgren & Wetter, 2009). Ekonomi, tid, kunskap, resurser, personliga attityd, 

stöd från ledningen, skolans läge, utrustning samt schematiska problem är faktorer som påverkar 

friluftslivsundervisningen och brist i dessa faktorer kan begränsa undervisningen enligt många 

lärare (Dickson & Lindholm, 2011; Larson, 2010; Johansson & Igerud, 2011; Lennerman, 2012). 

Många lärare ser och upplever dock fördelar med den Lgr11 som infördes 2011, som enligt många 

lärare är mer tydlig och lyfter fram friluftslivet mer än tidigare i Lpo94 (Ekholm, 2011, Lennerman, 

2012, Lundmark & Kjellgren 2012, samt Johansson & Igerud, 2011). Dock uppger lärare att 

friluftslivet har blivit mer teoretiskt i Lgr11 än tidigare med Lpo94 (Lundmark & Kejellgren, 2012).  

     En del studier har gjorts med lärarstudenter på GIH för att undersöka huruvida 

friluftslivsutbildningen påverkar studenterna. Genom intervjuer och en enkätstudie visade Fredrik 

Svanström att det finns svårigheter med undervisningen på utbildningen (2011). Studenterna som 

deltog i studien hade olika tidigare erfarenheter, upplevelse av och intresse för naturen, men de 
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flesta studenter hade en romantisk- och funktionell natursyn. Hälften av studenterna uppgav att de 

hade blivit mer positiva till naturen samt några sa att deras syn hade befäst efter studierna vid GIH. 

Svanström diskuterar svårigheterna med undervisningen i friluftsliv och faktumet att 

naturupplevelsen är så individuell och därför måste individualiseras, men att friluftsliv ändå ger 

pedagogerna stora möjligheter för att påverka elevernas naturupplevelser (Svanström 2011, s 2). 

Hanna Lexell och Helen Wedberg (2013) undersökte studenter med olika erfarenheter inom 

friluftsliv från årskurs 2 till 5 på lärarprogrammet på GIH. Studien visade på att 58% av studenterna 

kände sig osäkra på att undervisa i ”vit friluftsliv” (friluftsliv som innefattar snö och is), 51% kände 

sig osäker när det gällde ”blå friluftsliv” (friluftsliv vid/på vatten). 21% av studenterna kände sig 

osäkra att undervisa inom ”grönt friluftsliv” (friluftsliv i skogen) trotts att de hade genomförd 

utbildningen helt. Största anledningen till osäkerhet ansågs vara kunskapsbrist. Författarna 

poängterar att studiens urvalsgrupp omfattar studenter från samtliga årskurser, så vissa studenter 

hade inte fullföljd sin ”blåa” och ”vita” friluftslivsutbildning än. Osäkerheten förekommer mindre 

bland de studenter som var helt klara med alla moment, vilket enligt författarna indikerar på att 

utbildningen kan ge studenterna tillräckliga kunskaper för att känna sig säker på att undervisa i de 

olika friluftslivsmomenten (Lexell & Wedberg, 2013). En studie med studenter som var helt klara 

med sin friluftslivsutbildning (Lystad & Svensson, 2010) visade att de flesta respondenterna 

upplevde att de hade utvecklad sina personliga färdigheter i exempelvis paddling och skidåkning, 

samt att utbildningen vid GIH enligt studenterna är relevant för den kommande yrkesrollen och kan 

med lite anpassning användas för både i grund- och gymnasieskolan. Didaktiktiska färdigheter 

verkar dock komma i skymundan då fokus ligger på de personliga färdigheterna enligt studenterna 

(Lystad & Svensson, 2010).  

    Det som ovanstående examensarbeten visar bekräftas av tidigare studier gjorda av Erik Backman 

(2008; 2009). Idrottslärarens egna erfarenheter av friluftsliv och egna preferenser kan påverka 

lektionsinnehållet. Backman hävdar att idrottslärare mestadels baserar sin undervisning på sina 

preferenser för fysiska aktiviteter än på styrdokumenten, vilket enligt Backman kan ligga till grund 

för bristen av friluftslivsundervisningen. I artikeln diskuterar Backman huruvida detta kan ändras 

genom en annorlunda lärarutbildning (Backman 2009). Vidare beskriver han att den mer exklusiva 

friluftslivet får tar mer plats i lärarutbildningen, något som kanske inte alltid kan omsättas till den 

mer ordinära friluftsliv som kan bedrivas i skolorna. ”Det exklusiva friluftslivet framhålls som en 

förutsättning för att kunna skapa ett personligt intresse för friluftsliv hos studenterna. En fråga som 

följer av detta är vilka redskap studenterna har för att hantera övergången från att ha upplevt 

exklusivt friluftsliv i idrottslärarutbildningen till att skapa undervisning i ordinärt friluftsliv i 
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skolan.” (Backman 2008, s 18). Att prestationen står mest i fokus när det kommer till bedömningen 

inom friluftsliv på lärarutbildningarna är något som kan begränsa studenternas naturupplevelsen 

inom friluftslivet (Backman, 2008). Så frågan väcks är huruvida detta kan påverka lärarstudenternas 

egna undervisning senare.

1.2.4 Friluftslivsundervisning över gränserna 

Friluftsliv som vi känner till det här är något som är unikt för Sverige, speciellt i hur det bedrivs i 

skolan. Med den anledningen är det svårt att jämföra utländska studier med den svenska skolan. 

Outdoor education skulle då vara en översättning, men den innefattar all undervisning utomhus. För 

att ändå få ett utländsk perspektiv i studien och den svenska friluftslivsundervisningen har en kort 

utblick gjorts till Australien och Nya Zealand samt till de nordiska länderna som ändå ligger något 

närmare vår friluftslivskultur.  

Australien och Nya Zealand 

Friluftslivets utländska variant kan kallas outdoor education, vilket då syftar på undervisning 

utomhus och utomhuspedagogik i allmänhet. Trotts att outdoor education i Australien inte är lika 

förankrad i idrottsundervisningen som vårt friluftsliv är, har outdoor education starka kopplingar till 

idrotten (Polley and Pickett 2003, s 1). Självkänsla, social- och grupputveckling är områden som 

enligt lärare kan utvecklas med hjälp av outdoor education (Polley and Pickett 2003; Lugg & 

Martin 2001; Zink & Boyes, 2006). En lägre rankning får däremot kulturella och etiska aspekter 

samt lärande om miljön, något som enligt Zink & Boyes kan vara en följd av lärarens begränsade 

utbildning och förtroende kring att lära ut inom dessa områden (2006, s 20). Att lärare saknar 

utbildning är något som även bekräftas av Lugg och Martin (2001, s 42). Oftast undervisas outdoor 

education av en idrottslärare, men huruvida de är utbildade inom outdoor education skiljer sig åt. 

Martin och McCullagh (2011) konstaterar dock att andelen utbildade lärare har ökad och att numera 

det finns en större andel lärare som har en specifik utbildning inom outdoor education. Idrottslärare 

dominerar dock forfarande när det gäller undervisningen inom outdoor education (Martin och 

McCullagh 2011, s 76). Lärare som är specialutbildade inom outdoor education värderar 

undervisningens möjligheter annorlunda än idrottslärare. Hos idrottslärare framträder värden som 

grupputveckling och självkänsla, medan att miljöuppskattning kommer på en lägre plats (Lugg & 

Matrin 2001 se Martin & McCullagh, 2011 s 76). Specialutbildade lärare rankar miljöuppskattning 

och självkänsla som högst när det kommer till vad undervisningen kan utveckla  (Lugg & Matrin 

2001 se Martin & McCullagh, 2011 s 76). Martin och McCullagh diskuterar att outdoor education 
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och idrottsundervisningen är komplementära, men ändå två separata discipliner som står för olika 

kunskapsfällt, är ute efter olika utvecklingsmöjligheter och har olika sociokulturella utmaningar 

framför sig. Trotts detta vill båda framhäva och utveckla samma värden som välmående och 

upplevelsebaserad lärande, men det lärs ut på olika sätt (Martin och McCullagh 2011, s 77).  

Norden 

Idrottsundervisningen ser väldigt lika ut i Sverige, Finland, Norge och Danmark (Annerstedt, 2008).  

Samtliga länder har en nationell kursplan, men med lokala anpassningsmöjligheter. Det pratas till 

och med om en Scandinavisk model för idrottsundervisning som innebär att eleverna får möjlighet 

att prova på en mängd olika aktiviteter, liksom ett ”smörgåsbord”. I praktiken däremot visar det sig 

att eleverna oftast, som i resten av Europa, träffar på aktiviter som bollsporter, gymnastik och fitness 

träning. Friluftsliv anses vara något typisk för den nordiska kulturen och det förekommer mer 

skidåkning, skridskoåkning och orientering än i andra länder. I Norden ligger fokus också mer på 

miljöfrågor och hälsan samt står sociala aspekter och samarbete mer centralt än tävling och resultat. 

Just hälsa är något som är typisk för Sverige och Finland, medan det inte är lika framträdande i 

Danmark och Norge. Trotts att hälsa ska genomlysa undervisningen finns det brister i 

undervisningen. Frågor om hälsa förekommer inte tillräckligt ofta och lärare har svårt att definiera 

begreppet. Tidstillgången är komplicerad genom lokala styrningar och har blivit allt mer reducerad, 

men ändå så framhävs det att situationen för Skandinavien, och särskild den svenska 

idrottsundervisningen, är mycket bättre än för många andra länder i världen  (Annerstedt, 2008). 

1.3 Sammanfattning av forskningsläget 
Enligt många studier har friluftslivsundervinsingen minskad under 90-talet och antal friluftsdagar 

har också minskad sedan införandet av Lpo94 (Svenning 2010; Riksidrottsförbundet 1996 & 2000; 

Johansson och Wesley 1999 & Moström och Möller 2000 se Svenning 2001, s 7). Enligt en nyare 

studie gjort av Riksidrottsförbundet (2007) har dock de flesta skolor minst en friluftsdag eller 

halvdagar då de vanligaste aktiviteterna är skidåkning, skridskoåkning samt orientering 

(Riksidrottsförbundet, 2007; Johansson & Wesley, 1999). Friluftsliv har, tillsammans med 

vinteridrotter och simning, visad sig vara en av de delar som är svårast att genomföra, vilket mest 

anses bero på tidsbrist, lokalbrist, ekonomi samt avståndsproblem (Riksidrottsförbundet, 2007). 

Andra faktorer som  kan påverkar undervisningen är kunskap, resurser, personliga attityd, stöd från 

ledningen, skolans läge, utrustning samt schematiska problem (Dickson & Lindholm, 2011; Larson, 

2010; Johansson & Igerud, 2011; Lennerman, 2012).  
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     Undervisningen innehåller ofta bara delar som lärare känner sig bekväma med (Backman, 2010) 

samt baserar sin undervisning mestadels på sina preferenser (Backman, 2009). En anledning till 

detta skulle kunna vara lärarutbildningen som innehåller ett exklusivt friluftsliv och som enligt 

Backman kanske ej ger studenterna redskap till att omvandla detta friluftsliv till ordinärt friluftsliv i 

skolan (Backman 2008, s 18).  

     Just friluftslivets bedömning är ett väldigt nytt område och det saknas därför tidigare forskning 

kring detta. Denna studie kan således ses som en pilotstudie som kan ligga till grund för en mer 

fördjupad undersökning i detta område. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och 

bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola. 

- Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet? 

- Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet? 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 
Nedan följer en beskrivning av läroplansteorin som studiens analys kommer att utgå ifrån.  

 
1.5.1 Läroplansteorin 

Samhällets krav på uppfostran och utbildning speglas i en läroplan och utformningen av dessa krav 

samt villkoren de gestaltar beskrivs i läroplansteorin (Lundgren 1983, s 231). Läroplansteorin 

beskriver förloppet från konstruering av styrdokument tills själva utförandet av lektionen. Göran 

Linde beskriver läroplansteorin som ”(…) en upptäcksfärd för att förstå hur vi skapat vår 

världsbild, till stor del beroende på vad andra föreskrivit som lärstoff för oss.” (2006, s 9). Hur 

formuleras mål, väljs innehåll ut samt organiseras innehållet i utbildningen? (Lundgren 1983, s 231) 

Vilken kunskap är den ”rätta”? Vad ska läras ut i skolan? Hur ska det gå till väga? Linde delar in 

läroplansteorin i tre delar, nämligen formulering, transformering samt realisering av läroplaner 

(2006). 

Formuleringsarenan 

Formuleringen handlar om organisationen av undervisningen samt utformandet av styrdokument. 

Styrdokumenten framställs med hjälp av statliga myndigheter som bestämmer ämnena som 
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undervisas, tidsåtgången för varje ämne, vilka undervisningsmål som gäller samt ämnenas innehåll. 

Vilken lärostoff som blir den giltiga bestäms utifrån koder som representerar principer för urval, 

organisation och undervisningen utformning (Linde 2006, s 34).  

     Undervisningsrekomendationer fanns redan med i de tidiga läroplanerna. Idag hittar vi också 

ställningstaganden i läroplanen som, med olika omfattning av medvetenhet, är kopplade till 

filosofiska grundfrågorna. Detta kan ha sin grund i att pedagogiken var en del av filosofin fram tills 

nittionhundratalet då de första läroplanerna, så som vi känner till dem idag, bildades (Linde 2006, s 

21). Under andra halvan av 1900-talet uppkom progressivismen som innebar att barnen genom 

praktisk och experimenterande verksamhet skulle få redskap för att söka kunskap istället för 

reproduktion av kunskap som tidigare var dominerande (Linde 2006, s 30). Denna idé fick fäste i 

den svenska skolan under 1940-talet då skolan skulle vara en demokratisk och icke-autoritär. Under 

tiden har denna tradition levt vidare och koppas numera till områden som undervisningens 

samarbetsformer, helhetssyn samt att jobba verklighetsnära med stoffet (Linde 2006, s 39).  

Transformeringsarenan 

När väl styrdokumenten har framställs ska de tolkas och realiseras. Hur undervisningsinnehållet 

förhåller sig till läroplanens utformning går att se på två olika sätt. Att läroplanens formuleringar är 

det enda rätt och alla avvikelser från denna är oönskade händelser är ett sätt att se på det, men det 

går också att se läroplanen som en faktor som påverkar undervisningsinnehållet. Det kan finnas en 

mängd olika faktorer som påverkar innehållet, såsom ämnets traditioner och läraren som individ 

(Linde 2006, s 48 ff). Vidare beskriver Linde ramfaktorteorin, utvecklad av Urban Dahllöf, som 

behandlar dessa frågor kring undervisningens möjligheterna innanför begränsningar samt hur dessa 

ramar påverkar undervisningsprocessen samt hur denna i sin tur påverkar resultaten. 

Tidbegränsningar, betygsystemet, formella kompetenskrav, statliga beslut, tillgång till 

undervisningmaterial är bara några exempel som kan påverka undervisningens innehåll och dess 

”giltiga stoff” (Linde, 2006).  

    Linde beskriver Bastil Bernsteins begrepp som är återkommande inom läroplansteorin, nämligen 

avgränsning (classification) och inramning (framing). ”Avgränsning avser en företeelses gränser 

och inramning avser hur handling kontrolleras inom dessa gränser” (Linde 2006, s 12). Ett ämne 

som matematik och naturvetenskapliga ämnen har en hög grad av classification och framing då 

innehållet är ganska fast och det blir ganska tydligt när det svävar utanför ämnet ramar. 

Samhällsvetenskapliga  ämnen har mer fria ramar och är därför mindre avgränsade och inramade. 

(Linde 2006, s 13).  
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Realiseringsarenan 

Den sista nivån i lärplansteorin är realiseringen av undervisningen. Det handlar om hur läraren 

håller lektioner, undervisningen bedrivs i klassrummet och hur eleverna beter sig i klassrummet. 

Kommunikation och aktiviteten står då i fokus i denna del och innefattar både elevens fysiska 

aktivitet samt den mentala aktiviteten.  Att elevernas tänkande och uppfattningar har ändrats genom 

det undervisade stoffet inkluderas också in i denna arena. Klassrumsspråket är något unikt som inte 

förekommer i vardagliga sammanhang. Klassrummets kommunikation präglas av att läraren ställer 

frågor som denne redan vet svaret på, läraren har oftast ordet samt eleven förväntas ge ett kortfattad 

svar utan långa utvidgningar (Linde 2006, s 65).  

   Ramfaktorteorin beskriver faktorer som kan påverka undervisningen och dess innehåll. Linde 

påstår att ”… även om vissa givna yttre rambetingelser alltid begränsar, så finns alltid möjligheterna 

att inifrån, från lärare och skolledning, skapa mer flexibla möjligheter, vilka ökar frirummet för 

möjliga handlingar.” (Linde 2006, s 68). Elevernas motstånd till lektionsinnehållet är också något 

som kan påverka undervisningen. Synpunkter kring om stoffet är värd att lyssna på, hur det är att 

vara i skolan eller vad eleverna skulle vilja göra istället är saker som kan ha inflytande. Ifall det 

uppstår en situation där vad läraren önskar inte harmonierar med vad eleverna önskar kan det uppstå 

problem. När lektioner genomförs är det ytterst en överenskommelse mellan lärare och elev där, 

trotts en utökning av elevinflytande genom elevråd osv, elevens makt ofta består i det möjliga 

motståndet (Linde 2006, s 72 ff).  

2. Metod  
2.1 Urval 
I denna studie används ett bekvämlighetsurval då kontakt togs med min praktikskola samt andra 

personliga kontakter utnyttjades via email och telefon. Totalt kontaktades fyra olika idrottslärare vid 

tre skolor samt två personliga kontakter vid två andra skolor. Till slut deltog enbart min praktikskola 

i studien. Skolan ligger i centrala Stockholm och har några mindre naturområden som parker, 

skogsdungar, koloniträdgårdar samt en stor simhall i närheten av skolan.  

   Genom att elever i årskurs sju inte har haft så mycket undervisning på högstadiet, riktades studien 

enbart till elever i årskurs åtta och nio. Tre elever från årskurs åtta samt sex elever från årskurs nio 

deltog och intervjuades i grupper om tre. Bland dem elever som var klara med sina ordinarie 

uppgifter valde läraren ut tre elever i varje klass som sedan kunde intervjuas.  
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    Samtliga elever hade under denna termin samma idrottslärare, som har varit min handledare 

under praktiken. Under denna praktik har jag inte undervisad eleverna, så de kände inte till mig 

sedan innan.  

2.1.1 Elevernas erfarenheter med friluftsliv och utevistelse 

Störst andel av eleverna hade gått på skolan sedan förskoleklassen, medan tre elever började på 

skolan i årskurs 7. Samtliga elever uppger att de ofta var utomhus som barn, mestadels med 

familjen och vänner. Lekar utfördes mestadels när eleverna var utomhus, men även utflykter med 

familjen nämns. I vilken grad eleverna är utomhus i dagsläget varierar, men de flesta elever uppger 

att de är utomhus ibland och då mestadels med vänner eller familjen. Samtliga elever uppger att de 

har något grönområde i form av parker kring där de bor och tre elever berättar att de under en del av 

året tillbringar på landet, mesta dels under lov och sommaren då eleverna uppger att vara utomhus 

under största delen av dagen. Tre elever uppger att de har erfarenheter av scoutrörelsen, både som 

barn och nu. Två elever går fortfarande kvar hos en scoutkår i dagsläget.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

För att studien undersöker elevernas uppfattningar och erfarenheter kring friluftsliv används 

kvalitativa intervjuer som metod. För att det kan vara svårt för eleverna att minnas vad de har gjort 

inom friluftsliv på idrottslektionerna samt för att eleverna ska känna sig trygga i intervjusituationen 

valdes att utföra intervjuerna i grupper om tre, som är idealt när intervju leds av en person (Kylén, 

2004). Genom gruppintervjuer finns det en större möjlighet till diskussion mellan deltagarna 

(Kylén, 2004), något som kan hjälpa eleverna minnas vad de har gjort under lektionerna och hur 

dess bedömning gick till samt få de att reflektera kring vad de tyckte om dess utformning.  

  Intervjuerna är semistrukturerade då ett intervjuschema finns (Kylén, 2004), men den används 

enbart som ett stöd och är väldigt flexibel så att frågorna kan ställas i valfri ordning samt följdfrågor 

kan ställas för att få en djupare förståelse av elevernas tankar och uppfattningar. Studiens syfte är 

inte att jämföra grupperna, så genom att frågornas ordning och följdfrågor kan skilja sig mellan de 

olika intervjuerna är har studien en låg standardisering.  

    Intervjuschemat delades in i tre delar där den första delen handlade om elevens definition av 

friluftsliv, en del handlade om undervisningens innehåll  samt en del riktar sig till bedömningen av 

friluftsliv. Till undervisningen räknades både idrottsundervisningen, frilufts- och andra idrottsdagar 

samt ställdes en del frågor om utomhusundervisning i andra ämnen. Till grund för frågornas 
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utformning låg delvis intervjuschema från tidigare examensarbete som hade något liknande 

inriktning samt frågor som dök upp vid bearbetning av den tidigare forskningen. Se bilaga 1 för 

hela intervjuschemat.  

2.3 Procedur 
Efter kontakt med email bestämdes en tid då intervjuerna kunde utföras på skolan. Intervjuerna 

utfördes under elevernas idrottslektioner och för att skapa en trygg miljö utfördes intervjuerna på 

området kring idrottshallen. Vid två intervjuer (årskurs åtta och nio) hade elverna undervisning 

utomhus, så därför utfördes dessa intervjuer på skolgården i anslutning till området där resten av 

klassen hade sin undervisning. Vid en intervju (årskurs nio) skedde undervisningen i idrottshallen, 

så därför utfördes intervjun i en lokal i anslutning till undervisningssalen.  

   Innan intervjun presenterade jag mig samt informerades eleverna om studiens syfte, intervjuns 

innehåll och upplägg. Vidare förklarades för eleverna att intervjuerna var helt frivilligt, att de var 

helt anonyma och kunde avbryta sin medverkan när som helst utan att uppge anledning. 

Intervjuerna spelades in på min telefon och eleverna informerades om att bara jag har tillgång till 

inspelningen samt att denna kommer att förstöras efter studien är avslutad, vilket samtliga elever 

gav sitt samtycke om. Som tack för hjälpen fick eleverna efter intervjun en liten present i form av 

en vattenflaska.  

2.4 Databearbetning 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades varje intervju. I anteckningarna användes 

olika färger för att kunna urskilja vem som hade sagt vad. Samtliga utdrag skrevs ut, de olika 

ämnesområden klipptes ut och samlades ihop från varje intervju så att en sammanställning inom 

varje ämnesområde kunde göras. I samband med sammanställningen väljes vissa representativa citat 

för varje diskussion ut och skrevs med i resultatavsnittet. 

2.5 Etiska aspekter 
I samband med studien iakttogs samtliga etiska aspekter. I samband med att lärarna kontaktades och 

syftet med studien förklarades talades om att det var helt frivilligt och anonymt att delta i studien 

samt att skolans namn inte kommer att visas i uppsatsen. Detta återupprepades återigen för eleverna 

vid början av intervjun. Eleverna informerades innan intervjun om att intervjun skulle spelas in på 

min telefon och att bara jag har tillgång till inspelningen samt att denna kommer att förstöras efter 

studien är avslutad, vilket samtliga elever gav sitt samtycke om. Det förklarades dessutom att 
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eleverna fick avbryta sin medverkan när som helst utan att uppge anledning. Efter genomförd 

intervju frågades ifall det var ok om eleverna citerades i uppsatsen, vilket var något som samtliga 

godkände. I uppsatsen redovisas vidare ej elevernas ålder eller kön, dels för att behålla elevernas 

anonymitet, men även för att detta inte anses vara relevant för studien.  

     Genom att vissa elever i studien går i årskurs åtta krävdes tillstånd från elevernas målsman för 

att eleverna kunde delta i studien. Då tiden för intervjun blev klar skickades ett brev ut via mail som 

förklarade studiens syfte samt upplägg och efterfrågade målsmans samtycke med studien. Se bilaga 

2 för hela brevet.  

2.6 Intervjuns förlopp 
En av anledningarna till att välja gruppintervjuer som metod var att eleverna enklare skulle känna 

sig trygga i sammanhanget och därmed bättre kunna ge sina åsikter och synpunkter. Enligt min 

tolkning har detta mål uppnåtts till största del, då eleverna pratade livligt och även diskuterade en 

hel del sinsemellan. Eleverna i varje grupp var till största del överens om frågorna, vilket kan bero 

på att det skapade en gemensam åsikt som kanske skiljde sig lite från den enskilda elevens åsikt, 

men min tolkning är att det för det mesta ej var fallet. Stämningen under intervjun var väldigt öppen 

och alla åsikter kunde föras fram utan att eleverna behövde känna sig utsatta eller bekritiserade. Min 

tolkning är att elevernas enskilda åsikter var ganska lika varandra och att dessa i en väldigt låg grad 

påverkades av intervjuns upplägg. Detta går såklart att diskuteras vidare och intervju-upplägget kan 

alltid utvecklas inför vidare forskning.  

2.7 Validitet och reliabilitet 
Studiens validitet och reliabilitet har försökts upprätthållas i störst möjliga grad och syftet med 

studien har hela tiden hållits i åtanke. Intervjuschemat har utvecklads så att reliabiliteten, som står 

för studiens mätnogranhet, kunde vara så lika som möjligt vid varje intervju. Det fanns olika 

ämnesområden och frågor till varje område, men frågornas ordning kunde variera. Samtidigt togs 

alla områden upp vid varje intervju och kunde reliabilitetens nivå i största mån bevaras. Vid 

skapandet av intervjuschemat har beprövade frågor ur tidigare examensarbeten tagits i akt. 

Frågeområdena har brutits ner till enklare frågor så att misstolkning av invecklade frågor kunde 

undvikas. Intervjuschemat har diskuterats utförligt med handledaren och en pilotstudie har utförts 

för att testa frågornas formuleringar samt för att anpassa dessa så mycket som möjligt till 

målgruppen. Efter pilotstudien ändrades frågornas ordning och formulering vartefter en till 

pilotstudie gjordes med samma person samt intervjuschemat fastställdes. Trotts att elever från både 
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årskurs nio och åtta deltog i studien behandlas de som en homogen grupp, mestadels för att deras 

uppfattningar och åsikter kring frågorna var väldigt lika samt för att de uppgav ha haft samma 

undervisningsinnehåll.  

    För att upprätthålla studiens validitet har elever från samma skola undersökts och har begreppet 

friluftsliv diskuteras får att återigen undvika misstolkningar i form av olika begreppsuppfattningar. 

Studien undersöker en smal urvalsgrupp och resultatet kan skilja sig från andra skolor. Med den 

anledningen kan studien ej generaliseras över ett större område som ej har undersökts.  

    I intervjuerna kan alltid personliga tolkningar av resultatet påverka analysen och därför har det 

valts för att, utöver en sammanfattande resultatbeskrivning, skriva ut en del citat i resultatdelen så 

att läsarn själv kan skapa sig en uppfattning av elevernas utsagor och därmed skapa en bild av deras 

uppfattningar kring undervisningen och dess bedömning.  

3. Resultat 
Här redovisas intervjuernas resultat uppdelad efter ämnesområdena Friluftslivets definition, 

Undervisningens innehåll, Bedömning. Samtliga intervjuer sammanfattas och en del representativa 

citat redovisas vid varje område. Vid varje citat finns en fotnot som refererar till eleven som har 

citerats, i vilken årskurs eleven går samt ur vilken intervju citatet kommer. När citaten kommer från 

en diskussion ur samma intervju redovisas det i den beskrivande texten innan citatet och genom ett 

streck (-) innan svaret från nästa person. För tydlighetens skull redovisas alla citat som ett 

blockcitat, även om de bara består av ett par meningar. Detta för att lätt kunna skilja på min 

sammanfattning av intervjun samt elevernas beskrivningar. När eleverna nämner ett specifikt 

naturområde nära skolan har detta markerats med ”xxx”, för att behålla skolans anonymitet.  För 

hela intervjuschemat, se bilaga 1. 

3.1 Vad är friluftsliv?  

Friluftsgruppens definition av friluftsliv som diskuterades tidigare lyder  

Friluftsliv bör definieras som "vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”. 
(Ds 1999:78, s 9) 

Elevernas definition av friluftsliv ligger väldigt nära Friluftsgruppen, då vistelse i naturen är något 

som är en förutsättning till att bedriva friluftsliv enligt samtliga elever. På frågan vad eleverna 

tänker på vid begreppet friluftsliv nämns aktiviter som vandring, hajkning, segling, paddla, 
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skidåkning, tälta, gå rund i skogen samt att åka båt. Scouterna är något som nämns av tre elever som 

har haft erfarenhet med detta. Hur man klarar sig i naturen, vad man kan använda sig utav i naturen, 

laga mat över öppen eld eller stormkök, sova i naturen, vandra med ryggsäck, slå läger, bygga 

vindskydd samt hitta i naturen är aktiviteter som nämns i relation till scoutverksamhet. Orientering 

är en annan aktivitet som förekommer ofta i elevernas definition av friluftsliv. Dock anses att 

orientering i stadsmiljö eller stadsnära miljöer inte riktigt passar in som friluftsliv.  

Här är det inte orientering, det är så mycket byggnader inne i stan. När vi var ute i xxx (skogsområde) då var vi 
ute i skogen och sprang man rund där, då kändes det väldigt mycket friluftsliv. Här springer vi rund 

kollonilotterna, skogsdungar rund skolan, känns inte som riktig friluftsliv. Det här känns lite semifriluftsliv, 
inför det riktiga friluftslivet. Eftersom man är här varje dag.  1

Två elever andra elever berättar om att ha aktiviteter i parken nära skolområdet och tycker att 

undervisningen där inte kan ses som friluftsliv för det är för nära stadsmiljön.  

Nu är Stockholm en väldigt grön stad, här också, skolan ligger precis vid xxx (sjö nära skolan) så det beror 
liksom lite på, kanske inte riktigt riktigt för det är fortfarande bilar och den där stadsbilden.  2

När en lista med aktiviteter tas upp och eleverna får frågan ifall det kan klassificeras som friluftsliv 

är aktiviteter som att paddla kanot eller kajak, laga mat över öppen eld eller stormkök, grilla korv, 

iskunskap, slå upp vindskydd, vandra i naturen samt övernattning i tält eller bivack självklara delar 

av friluftsliv enligt samtliga elever. Att åka skridskor inomhus inte är friluftsliv enligt samtliga 

elever. Att åka skridskor och längdskidor utomhus är lite omdiskuterad enligt alla. 

Långfärdsskridskor eller skridskoåkning på en sjö skulle vara friluftsliv. Att åka skridskor på en 

spolad bana, exempelvis på skolgården, skulle däremot inte kunna anses vara friluftsliv enligt 

största del av eleverna.  

Nja, lite halvt sådär, det är inte så mycket natur men det är fortfarande att vara ute, speciellt på vintern borde 
man veta hur man klär sig beroende på årstid, så det tillhör.  3

Jag vet inte, i skolan räknas det som friluftsliv, men jag tycker inte att räknas som det, jag tycker att man ska 

åka på en sjö eller nåt sånt mera på riktig is.  4

 Elev 1, åk 8, intervju 19 september 20141

 Elev 4, åk 9, intervju 19 september 2014 2

 Elev 9, åk 9, intervju 23 september 20143

 Elev 5, åk 9, intervju 19 september 20144
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Det blir ganska mycket så att man spelar bandy eller sånna saker och det är lite mer att sporta och tävla och så. 
Friluftsliv, då när man åker skridskor, känns lite mer spontant som att man åker långfärdsskridskor en lång 
sträcka och dricker lite varm oboy och så.  5

Samma diskussion kommer upp kring längdskidor, då åkning i skogen anses vara friluftsliv, men att 

åka på spår inne i stadsmiljö, som på Stockholms Stadion, anses inte helt vara friluftsliv enligt de 

flesta eleverna. Att det är lite ”konstgjort” är en anledning som kommer upp.  

Det beror på, det är lite hur man klär sig, och det är en aktivitet som associeras med det, men inte fullt.  6

- Friluftsliv handlar väl om att vara ute i naturen, och om du är inne så är det väl inte riktigt samma sak.  7

 

Att åka slalom är inte heller en helt självklar del av friluftsliv enligt många elever, men det beror lite 

på var samt associeras det med tävlingssport av en elev. Det anses vara skillnad om det gäller 

skidåkning i en stadsnära anläggning eller uppe i fjällen, då det första alternativet inte anses vara 

friluftsliv, men skidåkning i fjällen anses vara friluftsliv enligt de flesta elever.  

Inte på Hammarbybacken, för det är mitt i stan och man åker oftast bara en dag. När man åker till Sälen åker man 
iväg över flera dagar och det är stort, alla är där för att åka skidor.  8

Ofta åker man med bil till backen, så åker man på backen, sen så äter man lunch, åker lite till och sedan åker man 
hem igen till stugan. Det är liksom sådär.  9

Det är lite onaturligt att åka slalom om man tänker efter för det är inte direkt någonting som man kan göra i 
naturen, utan vissa saker måste finnas.  10

Att åka offpist kommer däremot mer mot friluftsliv enligt samtliga eleverna. Diskussionen kring att 

miljön spelar en stor roll är återkommande, även kring att cykla utomhus, då att cykla genom staden 

till skolan ej räknas som friluftsliv, medan att åka en lång tur genom Sverige eller åka mountainbike 

i skogen är friluftsliv enligt många elever. 

     Sammanfattad är det själva miljön och naturen viktig i elevernas definition. Även om det gäller 

samma aktivitet kan miljön avgöra huruvida eleverna tolkar en aktivitet som friluftsliv eller ej.  

 Elev 4, åk 9, intervju 19 september 20145

 Elev 9, åk 9, intervju 23 september 2014 6

 Elev 7, åk 9, intervju 23 september 20147

 Elev 3, åk 8, intervju 19 september 2014 8

 Elev 4, åk 9, intervju 19 september 2014 9

 Elev 8, åk 9, intervju 23 september 2014 10
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3.2. Elevers möte med friluftsliv i skolan 
Undervisningens omfång anses vara väldigt lite, och då syftar eleverna mest till orientering och 

skridskoåkningen. När eleverna ska uppskatta undervisningens frekvens varieras skattningen från 

1/4 del till ”försvinnande lite”.  

    De aktiviteterna som förekommer oftast och som nämns direkt av eleverna är orientering och 

skridskoåkning på en spolad bana på skolgården. Båda delar är ett arbetsområde som består av ca 

tre veckor vardera och hålls på sommar- respektive vinterhalvåret. I övrigt är eleverna utomhus 

under halva våren och en del in på hösten, när det enligt en elev är ”tillräckligt varmt utomhus”. 

eleverna har svårt att komma ihåg vad de gör för aktiviteter utomhus, men några saker som nämns 

är olika lekar som catch the flag och andra idrottsaktiviteter på grusplanen nära skolan. Detta är 

dock aktiviteter som eleverna ej definierar som friluftsliv.  

Sedan är vi ute och kan ha andra aktiviteter också, men inte så mycket friluftsliv. När vi lekar på ängen, så säger 
läraren att det är friluftsliv, det gör vi ganska ofta.  11

Enligt eleverna sker, förutom skridskoåkningen, ingen undervisning utomhus på vintern. De största 

delarna inom friluftsliv är således orientering och skridskoåkningen. Genomgång av allemansrätten, 

jobba med stormkök, HLR, simning och livräddning vid vatten är några andra aktiviteter som 

eleverna nämner att de har mött någon gång. Ofta kommenterar eleverna sin friluftslivsundervisning 

som att den inte är ”riktig friluftsliv”.  

Inte riktigt att vi har varit i skogen och typ, vi har orienterad till xxx (nära skogsområde), men det är inte 
riktigt.  12

Det är inte riktigt friluftsundervisning, att man går ut till skogen och såna grejer. Det är mycket det här med 

orientering och nu så ska vi åka ut till Hellasgården  så, men då har vi orienterad mer utanför stan, någongång. 
Det är lite mer att man springer ute i skogen och så men vi har varit i bostadsområden också. Det är lite mer 
friluftsaktigt, men annars har vi inte gjort nåt som jag kommer ihåg, nåt riktigt sådära riktigt 

friluftsundervisning.  13

 

Ett antal elever berättar om att de hade friluftsdagar under mellanstadiet då de utförde olika lekar 

och andra aktiviteter i skogen eller naturområden. Samtliga elever nämner att de nu inte har några 

friluftsdagar längre, men att det varje år finns en orienteringsdag där eleverna åker till ett 

 Elev 2, åk 8, intervju 19 september 201411

 Elev 6, åk 9, intervju 19 september 201412

 Elev 4, åk 9, intervju 19 september 201413
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skogsområde och får utföra olika orienteringsbanor. Varje år är det ett annat område och tanken är 

att området ska vara okänt för eleverna, trotts att några elever känner till området sedan innan.  

   Utomhusaktiviteter inom andra ämnen är inte något som förekommer regelbundet, men vissa 

elever har mött det någon enstaka gång på mellanstadiet. Det sker då oftast i samband med 

naturorienterade ämnen då eleverna tittade på saker i naturen som stenar, insekter eller fåglar. Några 

elever nämner att det förekom mer i de tidigare årskursen innan det blev mer krav på högstadiet. 

Det är inte jätteofta nu i alla fall på högstadiet, för då hinner man inte med sånna roliga saker.  14

Då var det mera att man kunde gå ut och gör roliga saker, vara utomhus liksom hade utomhusaktiviteter och 

sånt. Innan sånnadär stränga betygsgrejer, och då var det liksom lite mer roligt lärande.  15

En antal elever önskar mer utomhusundervisning och anser att det kan vara en bra avbrott i 

undervisningen som oftast sker inomhus, medan andra känner annorlunda kring detta. Det 

framkommer i en diskussion mellan några elever vid en intervju.  

Det känns som man fokuserar bättre när man är utomhus,i alla fall när man har varit utomhus på gympan så 
känner jag att jag fokuserar bättre på andra lektioner.  16

- Det beror på, jag blir ofta väldig trött och på bli dåligt humör, men det beror oftast lite på om jag har varit 
och tränad på egen vilja liksom, då fokuserar jag bättre, men på idrotten känner jag mig mest bara arg och 
trött.  17

Jag tror det har att göra med att man sitter in i klassrummet är luften där så instängd, så när man kommer ut så 
få andas riktig luft sådär så hjärna får mer syre.  18

3.2.1 Utveckling av undervisningen 

Frågan kring vad eleverna tycker saknas i undervisningen diskuteras livligt och eleverna har en hel 

del förslag. Det nämns ofta att eleverna vill ha mer ”riktig” friluftsliv samt göra aktiviteter som 

ingår i deras definition av friluftsliv, samtidigt som vissa anser att orientering är väldigt viktig och 

rolig.  
Jag skulle vilja ha lite mer saker på riktigt, allt vi gör är lite fejk känns det som. Att vi fick åka till skogen och 
paddla och vandra och hajka och typ sova, vissa skolor få ju det. Att få åka iväg ett par dagar på en temavecka 

och så fick man typ paddla.  19
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Min kompis har typ två långa idrottspass efter varandra, och på dom passen så får de paddla och typ åka iväg 

och göra roliga saker, typ simma.Testa lite mer av allt än bara orientera.  20

Jag skulle vilja göra lite saker som kan vara bra när man liksom förberedelse inför livet, orientering känns inte 
så himla viktigt, det kan ju vara bra att läsa kartor, men mer scoutgrejer. Vad man gör man om man blir fast ute i 

vildmarken och sånadär grejer.  21

Jag skulle vilja orientera och sånt. Kartläsning som vi håller på med nu känns väldigt viktigt, men jag skulle 

också vilja göra saker som inte har en sån stor betydelse som att jogga och cykla och sånt för jag tycker att det 
är roligt. Inte som ett ämne i skolan, men som en friluftsdag eller så att få göra det bara. Att få komma ut lite.  22

Det skulle vara kul att vara ute i skogen, det skulle vara kul att typ vara ute och vandra eller tälta 

det skulle jag tycka att det var en jätteroligt ide att man hade blandade friluftsundervisningen med klassresa. 
Väldigt enkelt, att man går ut en dag, åker ut till skogen och gör lite sådär. Slå upp lägerplats, sover och gör upp 
eld, lagar mat utomhus, att få lära sig. Bara en natt eller så, och sen drar man hem igen.  23

De flesta eleverna tror att hela deras klass känner likadant, men vissa är lite osäkra om fler i klassen 

vill ha längre utflykter över flera dagar.  

    I det stora hela anser eleverna att friluftslivsundervisningen utgör bara en liten del av 

undervisningen som mestadels omfattar orientering och skridskoåkning. Det förekommer 

undervisning utomhus under halva våren och början på hösten då andra idrottsaktiviteter utförs. 

Eleverna anser dock inte att dessa aktiviteterna tillhör friluftsliv och pratar därför mestadels om 

orientering och skridskoåkning när det frågas om vad de gör på lektionerna. Samtliga elever 

efterfrågar mer ”riktig” friluftsliv då de vill åka till skogen och göra aktiviteter som de tycker tillhör 

friluftsliv som vandring, paddling och lägerarbete som matlagning över öppen eld.  

3.3 Att lära sig friluftsliv 
På frågan vad eleverna lär sig på undervisningen i friluftsliv har de flesta eleverna lite svårt att 

lägga fingret på vad det är de lär sig. Det är mest att läsa kartan och allemansrätten samt rörelse som 

att åka skridskor som nämns.  
Det är inte som i andra ämnen, som nu ska du lära dig typ om islam eller gångertabellen, nu ska du lära dig att 

räkna med decimaltal. Här bara gör man och så kan man det helt plötsligt. Såhär bara, oj nu kunde jag det här, 
men i början kunde jag inte det, så tänker man inte så mycket.  24
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Man tänker inte på vad man lär sig det liksom kommer och att man blir bättre på det, det märker man ju inte 

riktigt.  25

3.3.1 Orientering och skridskoåkning 

När eleverna beskriver uppgifterna som de får inom friluftslivsundervisningen nämner alla elever 

orienteringsdagen. Eleverna är inte helt ense om uppläget av orienteringsdagarna. Vissa elever 

berättar att det finns en bana som alla elever utför och att sedan tiden är avgörande för betyget, 

medan andra elever uppger att det finns olika banor för E-, C-, A-nivå. För E-nivå ligger 

kontrollerna på stigen, för C-nivå lite längre bort från stigen och för A-nivå kan kontrollerna ligga 

inne i skogen. Banorna ska klaras på en viss tid och enligt eleverna får de välja vilken bana de 

jobbar med samt att de då själva väljer vilken nivå de vill lägga sig på.  

Vårt orienteringsbetyg bestäms då. Man väljer en viss svårighet på banor och så springer man på en viss tid, och 
så beror det på hur snabbt man springer, om man springer ensam eller tillsammans med nån eller så. Nu 
imorgon kommer det att finnas flera banor, beroende vilket betyg man siktar på.  26

Några andra elever i årskurs åtta beskriver att de först ska klara nivå E för att sedan eventuellt 

fortsätta med nivå C och A, vilket en elev inte är helt nöjda med.  

Först ska man springa en E-bana, sen kan man springa en C-, och A-bana. Det är lite konstigt.. förut fick vi att man 
gör så att man bara sprang en bana och blev bedömd på den, då skulle man bara bli godkänt. Det skulle vara bättre 
om man bara sprang en bana. Det är ju lite konstigt att man ska hinna springa tre banor, det är väldigt stressigt, man 

blir såhär.. stressad. Man bara tänker, jag kommer inte hinna att springa alla banor, jag har bara det här, jag måste 
springa tre gånger.. Det skulle vara bättre om man skulle springa en bana och göra så bra ifrån sig som möjligt. (…) 
Istället kan man titta på vilken karta man har tagit, att man får välja, för att man vet att de här kontrollerna är på en 

högre nivå. Det kan ju också vara en karta med en massa kontroller och så får man ta de som man hinner typ.  27

Tillsammans med de två andra eleverna diskuteras det vidare kring kravet som ställs på deras 

kondition i samband med uppgiften.  

En sak som är lite jobbigt är att vissa, om man inte orkar springa då hinner man inte ta så mycket.  28
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- Ja eller hur, nu är man kanske bra på att läsa karta men har en dålig kondition.  29

Ja det är ofta så det blir dåligt för mig, för jag brukar ha ganska dåligt kondition för jag går ju inte på sånadär 
konditionssporter på fritiden. Då så brukar det alltid bli såhär att jag vet vart alla ligger, men jag brukar inte 
orka springa till de där alla, så då blir det lite orättvist om vissa har sådär jättebra kondition, men kanske är 

sämre på att läsa karta, men då får de ändå högre betyg för att de hinner alla liksom.  30

En annan del av friluftslivsundervisningen är skridskoåkningen på en spolad bana på skolgården. 

Eleverna anser att de inte har några tydliga uppgifter samt är osäkra hur de bedöms. Det är mest 

rörelsen som står i fokus samt hur eleverna klär sig. Några elever uppger också att eleverna oftast 

spelar hockey på isen när de har skridskoåkning på idrotten.  

Det är väl lite det liksom, att komma fram, svänga och stanna, och så jag tror det är mest så liksom, inte så 

mycket A, C, E, liksom, uttalade nivån.  31

Vi blir ju liksom bedömda på vad vi har för kläder på oss, om vi har en bra täckjacka. Man ska ju kläder efter 

väder, det har ju aldrig jag. Hon gör olika övningar inbland och såhär.. nu ska alla åka framåt och nu ska alla 
stanna, nu ska alla åka bakåt, och nu ska vi snurra typ.  32

3.3.2 Övriga uppgifter 

Eleverna har svårt att komma ihåg vad de har haft mer för uppgifter inom friluftsliv och nämner att 

de tror att de inte har haft något mer. Några uppgifter som ändå nämns är HLR och livräddning vid 

vatten, men eleverna som nämner detta berättar att de inte vet hur de blev bedömda på detta. 

Eleverna tror att det bara var en godkänd-nivå, att det var mer som att bocka av att eleverna klarade 

E-nivå. Teoretiska uppgifter är inte heller något som eleverna uppger att de har haft.  

3.4 Bedömning i friluftsliv 
Eleverna uppger att de inte får ett separat omdöme eller betyg inom friluftsliv, utan att det är invägd 

i deras idrottsbetyg. Eleverna tycker att det är svårt att veta vad som bedöms, trotts att vissa elever 

uppger att de ibland får matriser. Eleverna uppger att det är svårt att förstår texten i matrisen, 

speciellt värdeord som ”viss säkerhet” och ”god säkerhet” uppfattas som svårförståeligt, trotts att de 

går igenom matrisen. En elev berättar att även om förstår vad som står i texten, så är det svårt att 

veta vad det betyder då hen själv utför det på lektionen. I samma diskussion berättar en elev att hen 
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ofta tror att det kommer att bli jättesvårt att nå upp till en viss nivå, men att hen sedan får sitt betyg 

är detta mycket högre än hen hade förväntad.  

     Andra elever uppger att de enbart får matriser i slutet av terminen i samband med ett betygsamtal 

och då är matrisen direkt tagen från läroplanen enligt eleverna. Även dessa elever uppger att de har 

svårt att förstå innehållet, men en elev tycker att läraren kan förklara innehållet ganska bra. I 

diskussionen är eleverna överens om att de borde gå igenom matriser tidigare så att de i klassen kan 

diskutera innehållet och förstå vad som krävs av de, som de gör i andra ämnen.  

Vi borde få vet mer om på den här lektionen ska ni blir bedömda på det här kunskapskravet, tänk på det här och 

det här, mer så.  33

- Det får man ju i alla andra ämnen, om man då säger att idrottsämnet är lika viktig som de andra ämnen, så 
borde man titta på betygen på samma sätt som man gör med andra ämnen. Där får man matriser och så läser 
man och diskuterar hur man kan uppnå de här och sånt vad de olika formuleringar betyder. Det har vi inte på 

idrotten.  34

Eleven berättar vidare att genomgången av matriser och betygskriterier kan bli lite för mycket inom 

andra ämnen, då hen uppger att hen hellre vill börja jobba direkt. Hen anser dock att det borde 

finnas mer genomgångar av betygskriterier inom idrotten, samtidigt som hen inser att tiden i ämnet 

idrott och hälsa är väldigt begränsad.  

Jag tycker att man borde gå igenom betygsmatrisen med alla, innan lektionerna, som man gör med nästan alla 
andra ämnen, men det är ju svårt för vi har mindre idrott än vad vi har till exempel engelska. Sen ska man 

diskutera längre efteråt om varför man har fått sitt betyg och hur man kan förbättra det.  35

Man ska kunna få göra kompletteringar och sådär, om man inte har fått det betyg man vill ha, för nån del av 

kunskapskraven. Så att man i slutet av terminen har det betyg man vill ha liksom.  36

I en diskussion med tre andra elever ställer eleverna sig frågan hur bedömningen inom idrotten 

skiljer sig mot andra ämnen. De uppger att de bara brukar göra så bra ifrån sig som de kan och att 

de då oftast får bra betyg.  
Det är inte så mycket man kan göra, det är inte som i matte. Då måste man räkna på rätt sätt och så, här är det 
bara att göra så bra man kan.  37

 Elev 8, åk 9, intervju 23 september 201433

 Elev 7, åk 9, intervju 23 september 201434

 Elev 7, åk 9, intervju 23 september 201435

 Elev 8, åk 9, intervju 23 september 201436

 Elev 3, åk 8, intervju 19 september 201437

!33



- Ja som i SO så måste man kunna liksom speciella saker och kunna resonera och såhär.  38

Här är det bara såhär.. spring. Idrott är ett konstigt ämne att ge betyg i.   39

Återigen, som kring orienteringsdagens upplägg, kommer diskussionen tillbaka på kravet på 

kondition samt andra fysiska förutsättningar. Eleverna diskuterar huruvida betyget påverkas av 

detta.  

Folk är ju liksom olika. Hur mycket man orkar, det är ju liksom på orienteringsdagen det är ju jättemycket på 
hur mycket man orkar springa.  40

- Men också såhär när vi leker, när vi gör sånahär bollspel och sånt, då är det ju såhär de som kan redan sedan 
innan får ju jättebra betyg, men de kanske inte har lärt sig nånting.  41

Ja de kanske har jättebra bollsinne.   42

- Vissa kanske har lärt sig jättemycket men ändå bara får E.  43

Ja vissa har ju bra bollsinne vissa har inte bra bollsinne och det är lite konstigt att bedöma det då.  44

En elev tycker att de inte borde få betyg eller att bedömningen måste handla om framstegen som 

eleverna har gjort, samtidigt som eleverna inser att det kan vara svårt att utföra rent praktiskt.  

Det är jättesvårt att se på alla 30 elever och se var de ligger från början och sedan hur mycket de har gjort och 
så.  45

3.4.1 Feedback och förståelse av betyget 

De flesta eleverna uppger att de får allmän feedback i klassen, men att denna inte kopplas till 

kunskapskraven i form av individuella utvecklingssamtal. Några elever diskuterar kring 

betygssamtalets utformning, som anses vara kort och hastigt, samtidigt som eleverna i diskussionen 

inser att återigen tidsbegränsningen spelar en stor roll.  
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Vi får ha ett betygssamtal, men ofta jättekort och hastigt och stressigt, så bara ”du får bla bla” sen är det bara 

hejdå och nästa. så man hinner inte med, så man får liksom inte riktigt anledningar till vilket betyg eller varför 
man har det betyget och så.  46

- Idrotten är väl lite… man har så lite tid, det är som i musiken också,vi har väldigt lite tid, att man hinner 

kanske inte diskutera med elever så mycket. Det kan hända i andra ämnen också men då beror det mer på att 
läraren är oerfaren eller inte tänker på det sättet än att beror på själva ämnet.   47

Huruvida eleverna förstår bakgrunden till sitt betyg är blandad, men de flesta eleverna uppger att de 

skulle vilja ha mer feedback kring vad de kan tänka på för att förbättra sitt betyg, speciellt under 

terminens gång. En del elever vill också få möjlighet till att kunna komplettera vissa kunskapskrav 

under årets gång så att hen till slut får det betyg hen eftersträvar. Det övergripande idrottsbetyget är 

mer tydligt än bedömningen inom friluftsliv som mer är invägd i det hela betyget. De elever som 

angav att det fanns olika banor med olika betygsnivåer under orienteringsdagen förstår varför de 

fick ett visst betyg inom orientering, medan de elever som uppgav att det bara fanns en bana under 

orienteringsdagen kände sig mer osäker kring sitt betyg i orientering.  

3.4.2 Utveckling av bedömningen 

När frågan ställs om vad eleverna tycker kan utvecklas med bedömningen i friluftsliv diskuteras det 

livligt och kommer eleverna med en hel del åsikter och synpunkter. Genom att eleverna tycker att 

bedömningen inom friluftsliv är lite ”flummigt” och ”löst”  i jämförelse med andra delar inom 

idrottsämnet, så de efterfrågar en tydligare struktur samt en genomgång av kriterierna och kraven 

innan att undervisningen inom friluftslivet sätts igång. De uppfattar att friluftslivet försvinner lite i 

bedömningsmatrisen när det gäller de totala idrottsbetyget och vill se mer tydlighet i detta.  

Om friluftsliv ska vara med som ett ämne inom idrott och hälsa då, så tycker jag att man borde ha mer.. liksom 
faktiskt konkret information att det är med i bedömningen. Att man säger tydligt att ”det här ska vi kunna, nu 

arbetar vi med det, nu har vi de här uppgifterna” och så, för att sedan kunna bli bedömd, för det är väldigt löst… 
man vet inte riktigt vad som är.. och jag tror inte många förstår att friluftsliv är en del av undervisningen.  48

I en diskussion med andra elever kommer undervisningens enformighet upp och vill eleverna se en 

större variation i undervisningen, samtidigt som de ser svårigheter med detta.  
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Det kostar ju ändå ganska mycket att såhär om man till exempel skulle cykla och orientera istället då skulle det 

kosta väldigt mycket om alla skulle ha cykel och cykla rund det skulle bli såhär mycket svårare än att man 
springer typ, så jag tror att det är ganska såhär svårt att ordna nånting ändå.  49

Sammanfattningsvis uppger eleverna att bedömningen är svårförståeligt och att de inte riktigt vet 

hur bedömningen går till. Uppfattningar kring hur arbetet med matriserna går till skiljer sig lite 

mellan de olika eleverna, då vissa uppger att matriser delas ut på slutet av terminen medan andra 

uppger att de arbetar med matriser redan tidigare. Förslag på utveckling kring bedömningen vill 

samtliga elever se tydligare strukturer och mer konkreta krav. Genom att få en tydligare inblick i 

matrisernas upplägg och betydelse anser eleverna att de får bättre koll på vilka krav som ställs på 

dem samt hur de kan arbeta för att nå upp till ett visst betyg.  

3.5 Sammanfattning av resultatet 
Eleverna definierar friluftsliv i liknelse med Friluftsgruppens definition, då vistelse utomhus och i 

naturen spelar en viktig roll. Eleverna lägger stor vikt vid naturmötet då samma aktiviteter i 

stadsmiljö eller stadsnära miljöer inte anses vara friluftsliv. Samtliga elever verkar vara väldigt 

överens i sin definition kring friluftslivets innebörd.  

     Eleverna har svårt att minnas vad de har gjort inom friluftsliv, men de uppger att de mestadels 

har haft undervisning i orientering samt skridskoåkning när det gäller friluftslivsundervisning. 

Under tiden så utomhusundervisning sker utförs även lekar och andra aktiviteter på skolområdet 

samt i närliggande parker. Eleverna har dock svårt att komma ihåg vad de exakt har gjort, och 

tycker att dessa aktiviteter inte får räknas in i friluftsliv. Vidare har de ibland mött HLR, livräddning 

och simning, men de är osäkra hur uppgifterna och bedömningen i dessa områden gick till. Samtliga 

elever uppger att de mestadels vill ha ”riktigt friluftsliv” som enligt de innefattar aktiviteter som 

även ingick i elevernas definition av friluftsliv. Med detta ”riktiga friluftsliv” menar de aktiviteter 

som att vandra i skogen, paddla, lägerverksamhet som matlagning över öppen eld samt övernattning 

i vindskydd eller tält.  

      Orienteringsdagen är en av de större delarna av friluftslivsundervisningen och eleverna uppger 

olika upplägg för denna dag. Uppfattningar kring hur bedömningen går till under denna dag skiljer 

sig åt bland eleverna. De flesta elever uppger att det finns olika banor för olika betygsnivåer. Vissa 

uppger att de behöver springa flera banor, medan andra uppger bara behöva springa en bana. 
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Bedömningen inom orientering sker sedan efter hur eleverna presterar på dessa banor. 

Bedömningen inom skridskoåkningen är något oklart och finns i mindre utsträckning.  

     Eleverna är väldigt eniga kring utvecklingen av bedömningen inom friluftsliv. Förslag ges av 

eleverna och de kräver en mer tydlig struktur samt fler genomgångar av matriser och kunskapskrav. 

Eleverna uppger att de på så sätt ska få en bättre känsla för vad som krävs av dem och att de får 

bättre koll på vad de behöver göra för att uppnå ett visst betyg. 

4. Analys och diskussion 
Studiens syfte är att undersöka hur friluftslivsundervisningen samt bedömningen av kunskaper inom 

friluftsliv ser ut på en högstadieskola  frågeställningarna som ställdes är 

- Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisning under högstadiet? 

- Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av deras friluftslivsundervisning på högstadiet? 

I denna analys kommer resultaten att diskuteras i förhållande till den tidigare forskning samt 

läroplansteorin. Analysen är uppdelad på samma sätt som resultatdelen för att underlätta läsningen. 

4.1 Vad är friluftsliv? 
Tidigare i inledningen diskuterades två olika definitioner kring friluftsliv och utevistelse. I denna 

uppsats har Friluftgruppens definition används. Tidigare har även Nilssons definition diskuteras och 

denna kommer att också att analyseras i relation till vad eleverna lägger i begreppet friluftsliv.  

Friluftsliv bör definieras som "vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”. 
(Friluftsgruppen, Ds 1999:78, s 9) 

”Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturassocierade upplevelser samt stimulans och rekreation av 
psykisk och/eller fysisk art, med eller utan inslag av prestation och utan krav på tävlingsprestation”  
(Nilsson 2012, s 142) 

Inom Friluftsgruppens definition kan alla aktiviteter förekomma som sker utomhus, medan Nilssons 

definition är mer kopplat till en definierad naturmiljö. Aktiviteter som inte direkt är kopplade till att 

uppleva naturen som jakt och arbete ingår inte i denna definition, utan kallas av Nilsson för 

naturmiljöaktiviteter. Enligt Nilsson ska även aktiviteter som orientering, längdskidåkning och 
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långfärdskridskoåkning ingå som naturmiljöaktiviteter (Nilsson 2012, s 143). Båda definitioner 

omfattar dock inte tävlingsidrotten.  

   När eleverna beskriver vad som ingår i friluftsliv beskriver de både mestadels olika aktiviter som 

skridskoåkning, vandring, segling, paddling, skidåkning samt åka båt. Vidare berättar de att tälta, 

laga mat över öppen eld eller stormkök, slå läger, bygga vindskydd samt hitta i naturen. De sista 

aktiviteterna passar in i båda definitioner, men de första aktiviteterna kan anses vara mer 

naturmiljöaktiviteter som Nilsson beskriver det. När eleverna berättar om dessa aktiviteter lägger de 

dock stor vikt vid att aktiviteterna inte kan ske i stadsnära miljöer, utan ska ske i naturen. På så sätt 

kan det tolkas att eleverna anser att själva naturen och upplevelse av detta är en del av aktiviteten, 

inte bara utförandet. Med den anledningen är min tolkning att eleverna definierar friluftsliv mer i 

likhet med Friluftslivsgruppen.  

4.2 Elevernas möte med friluftsliv 
Inom läroplansteorin finns det tre olika nivåer som har diskuterats tidigare, nämligen 

formuleringsarenan, transformeringsarenan sam realiseringsarenan som står för skapandet, tolkning 

respektive utförandet av läroplanen. Transformeringen innebär att läraren tolkar läroplanen och 

skapar ett undervisningsinnehåll som senare under realiseringsarenan utförs i klassrummet, 

idrottshallen eller på en annan plats där undervisningen bedrivs. I denna analys kommer 

transformerings- och realiseringsarenan att användas för att se hur läroplanens innehåll tolkas och 

genomförs i undervisningen utifrån elevernas uppfattningar.  

     Eleverna har svårt att minnas av de har gjort exakt inom friluftsliv, men orientering och 

skridskoåkning på skolgården anses vara de två huvudaktiviteter som utförs. Vidare har eleverna 

mött livräddning, HLR, allemansrätten och simning. En jämförelse kan göras med den beskrivna 

läroplanen som har getts ut av Skolverket (2011a). Den beskriver att undervisningen i Friluftsliv 

och Utevistelse inom Idrott och Hälsa ska innehålla följande delar: 

 - Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering. 
- Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 
- Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

- Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 
- Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. 
- Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda 

armen. 
(Skolverket 2011a, s. 52) 
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När detta innehåll kopplas till läroplansteorin och realiseringsarenan, kan vi se att första punkten i 

det centrala innehållet utförs i form av orientering. Orienteringen anses var en stor del av 

undervisningen enligt eleverna, vilket är något som även tidigare forskning har pekat på är vanliga 

aktiviteter (Riksidrottsförbundet 2007; Johansson & Wesley, 1999). Vidare är delar som livräddning 

vid vatten, HLR och allemansrätten också delar som eleverna har mött i undervisningen, trotts att 

eleverna uppger att detta sker i mindre utsträckning. Några områden som eleverna inte nämner i sin 

beskrivning av innehållet är punkterna kring badvett och säkerhet vid vatten vintertid, kulturella 

traditioner inom friluftsliv samt att planera, organisera och genomföra friluftslivsaktiviteter.  Nu är 

det svårt att säga om dessa delar inte utförs i undervisningen eller ifall eleverna har svårt att minnas 

dessa delar, vilket många ansågs ha när det gäller hela friluftsundervisningen. Det kan också vara så 

att elverna kommer att möta dessa delar senare under året.  

     För att börja med orienteringen så var eleverna inte helt överens om att deras 

orienteringsundervisning som skedde på skolområdet eller i skolnära miljön var friluftsliv. Enligt 

Skolverkets kommentarsmaterial (2011b) kan dock utläsas att inte själva orienteringssporten ska stå 

central, utan att eleverna ska kunna orientera sig i olika miljöer som inte direkt behöver vara 

naturområden, utan även kan innebära skolmiljön. Orienteringssporten kan vara en del av 

undervisningen, men ska inte ses som en begränsning (Skolverket 2011b, s 6 ff). Vid denna 

beskrivning kan det sägas att elevernas lärare har tolkat läroplanen på samma sätt som Skolverket 

och, även om eleverna inte tycker det tillhör friluftsliv, så kan det mycket väl ingå i undervisningen. 

Frågan är bara hur elevernas förståelse för detta kan utvecklas, vilket är något som kan undersökas 

närmare i form av lärarintervjuer eller annan fortsatt forskning.  

     ”Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras” är en punkt i det 

centrala innehållet om ej nämns i stor utsträckning när eleverna berättar om undervisningens 

innehåll. Skolverkets bedömningsstöd beskriver aktiviteter som kan ingå i kunskapskravet kopplat 

till detta innehåll, vilket lyder ”Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/relativ 

god/god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.” (Skolverket 2012, s 14-19), och 

visades i tabell 1 på sida 16. Detta kunskapskrav innefattar aktiviteter som att planera en färd, jobba 

med öppen eld, lägerarbete samt reflektioner kring sitt arbete inklusive hänsynstagande till 

allemansrätten. Delen om allemansrätten kopplas till en separat punkt i det centrala innehållet. Om 

en jämförelse görs mellan dessa föreslagna aktiviteter samt elevernas åsikter och synpunkter kring 

utveckling av friluftslivet ses några liknelser. Enligt eleverna saknas det aktiviteter som många 

elever beskriver som ”riktigt friluftsliv”, vilket många anser innefattar aktiviteter som att vandra i 

skogen, paddla, överleva i naturen och lägerarbete. I relation till läroplansteorins 
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transformeringsarenan och realiseringsarena väcks frågan hur lärarna tolkar detta kunskapskrav och 

vilka faktorer som påverkar valet av lektionsinnehåll. Denna studie undersöker bara elevernas 

uppfattningar så det är svårt att säga hur lärarnas tankar och uppfattningar är kring detta, men det 

känns som detta område kan utvecklas. Friluftsliv har, tillsammans med vinteridrotter och simning, 

enligt tidigare forskning visad sig vara en av de delar som är svårast att genomföra, vilket mest 

anses bero på tidsbrist, lokalbrist, ekonomi samt avståndsproblem (Riksidrottsförbundet, 2007). 

Andra faktorer som  kan påverka undervisningen är kunskap, resurser, personliga attityd, stöd från 

ledningen, skolans läge, utrustning samt schematiska problem (Dickson & Lindholm, 2011; Larson, 

2010; Johansson & Igerud, 2011; Lennerman, 2012). 

     Frågan väcks ifall lärarna, som är väldigt erfarna, behöver mer stöd för att kunna skapa ett 

lektionsinnehåll som kopplas till detta kunskapskrav och hur detta stöd kan formas i fall av 

exempelvis utbildning eller fler exempel kring vilket lektionsinnehåll kan kopplas till detta 

kunskapskrav. Det är kanske enbart en resursfråga och handlar det mer om schemafrågor, utrusning 

och stöd från ledningen. Utifrån denna studie går det bara att spekulera kring detta, så inga tydliga 

utsägelser kan göras, men det visar ändå på ett område som kan utvecklas och behöver mer 

forskning för att denna utveckling kan se.  

     På samma spår kan frågor komma upp i relation till orienteringsundervisningen, som 

tillsammans med skridskoåkning är en vanligt förekommande aktivitet inom 

friluftslivsundervisning (Johansson &Wesley, 1999; Riksidrottsförbundet, 2007). Tidigare forskning 

har också visat att undervisningen ofta innehåller delar som lärare känner sig bekväma med 

(Backman, 2010). Skulle orientering kunna vara ett område som lärare känner sig mer bekväma 

med än att planera och genomföra andra friluftsaktiviteter och därmed utgöra en större del av 

friluftslivsundervisningen? Om så är fallet hur kan detta då lösas? Återigen kan vi ej dra slutsatser 

med enbart denna studie, så det behövs mer forskning kring detta för att se vad det som fungerar bra 

med att transformera läroplanens innehåll kring orienteringsundervisningen, men ej verkar fungera 

på samma sätt kring andra friluftsaktiviteter. Vilka andra ramfaktorer kan påverka undervisningen 

inom friluftsliv samt transformeringen av detta? Några tidigare studier har visat på att det finns en 

enorm varians i hur friluftsliv tolkas och vilka aktiviteter som utförs (Svenning, 2010). Vidare har 

det visat att många lärare efterfrågar tydligare riktlinjer kring vad lektionerna ska innehålla 

(Backman, 2010). Tydliga exempel på enkla aktiviteter som går att genomföra på skolområdet 

skulle kunna vara en början, som redan kan börja på lärarutbildningen. Som sagt kan 

undervisningen ske i olika miljöer som parker och enklare naturområden och ska skolområdet ej ses 
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som en faktor som begränsar undervisningen. Mer fortbildning kring friluftsliv kan utveckla detta 

arbetet och få lärare att känna sig mer trygga inom friluftslivsundervisning.  

4.3 Bedömning i friluftsliv 
I början av läroplanens övergripande mål och riktlinjer beskrivs under ”Bedömning och betyg” hur 

eleverna ska vara delaktiga i sina studier.  

”Skolans mål är att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna.” 

(Skolverket 2011a, s 18) 

 

Precis som diskuterades tidigare i inledningen kan detta tolkas som att eleven i årskurs nio ska ha 

uppnått dessa mål och ska kunna ta ansvar för sina studier samt ha förmågan att själv kunna bedöma 

sina resultat i relation till sitt utförda arbete. För att detta ska kunna ske är det en förutsättning att 

det finns tydliga förklaringar av vad som krävs av eleven samt hur denne ska kunna uppnå önskad 

resultat eller betyg.  

     Detta mål, att eleverna ska själv kunna bedöma sina resultat och ställa sin egen och andras 

bedömning i relation till den egna prestationen, är något som inte helt har uppnåtts enligt denna 

studie. Eleverna uppgav att bedömningen friluftsliv saknar en del riktlinjer kring hur denna går till 

samt att de själva har svårt att förstå grunden till sitt betyg inom friluftsliv. Vissa elever uppger att 

de har fått matriser i slutet av terminen i samband med betygssamtalet medan andra elever uppger 

att matriser ges ut redan innan, men att de är väldigt svårlästa och inte hjälper de i sin förståelse av 

bedömningens upplägg. Eleverna uppger att de vill ha fler genomgångar av betygskriterier och 

tidigare vill veta vad som krävs utav de. En del elever uppgav att bedömningen inom orienteringen 

var ganska tydligt då det fanns olika banor för de olika betygsstegen, medan andra elever uppgav att 

denna del i undervisningen var lite mindre uppstyrd. Inom skridskoåkningen uppgav samtliga elever 

att bedömningen riktar sig mest till rörelseförmågan då fokus ligger på elevernas förmågor att åka 

skridskor. En del elever uppgav att de redan kunde åka skridskor sedan innan och att de mest 

spelade bandy eller andra lekar på isen. I så fall kombineras friluftslivsundervisningen med 

undervisning inom rörelse, som är en annan del av kursplanen, men sker bedömningen mest inom 

rörelse.  
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    Studien indikerar på att lärare har svårt att transformera läroplaner till enkla och tydliga matriser 

som eleverna kan förstå. Lärarna som jobbar på skolan är ändå väldigt erfarna och har undervisat i 

många år, så frågan väcks vad det finns för faktorer som påverkar dessa svårigheter kring 

transformeringen av läroplanen. Hur går arbetet med transformeringen till? Finns det tillräckligt 

med exempel från Skolverkets sida? Ligger uppgiftena som Skolverket föreslår för långt från 

skolans verklighet när det gäller resurser och tidsåtgången som krävs till de? Vad är det som 

fungerar bra med orienteringen, men inte fungerar lika bra när det gäller andra friluftslivsuppgifter? 

Är det en fråga om stöd och resurser eller skapas problemet redan på lärarutbildningen med den 

undervisningen som bedrivs där? Krävs det mer undervisning kring hur bedömning inom friluftsliv 

kan gå till och då framför allt kring skapande av friluftslivsuppgifter utan några stora resurser? Just 

friluftsliv i relation till bedömning är ett område som saknar tidigare forskning så det är svårt att dra 

slutsatser från enbart denna studie. Ett examensarbete som gjordes på GIH förra året visade att en 

del av studenterna känner en osäkerhet i att undervisa inom friluftsliv, även efter samtliga avslutade 

friluftslivskurserna, med kunskapsbrist som en anledning (Lexell & Wedberg, 2013). Skulle det 

kunna vara så att lärarna i sin utbildning har fått för lite förslag på uppgifter och bedömning kring 

detta när det gäller ett ”enkelt  friluftsliv” som inte kräver en stor del resurser? I sin studie hävdar 

Backman att idrottslärare mestadels baserar sin undervisning på sina preferenser för fysiska 

aktiviteter än på styrdokumenten, vilket enligt Backman kan ligga till grund för bristen av 

friluftslivsundervisningen (Backman 2009). Vidare beskriver han att den mer exklusiva friluftslivet 

får tar mer plats i lärarutbildningen, något som kanske inte alltid kan omsättas till den mer ordinära 

friluftsliv som kan bedrivas i skolorna.  

”Det exklusiva friluftslivet framhålls som en förutsättning för att kunna skapa ett personligt intresse för friluftsliv 
hos studenterna. En fråga som följer av detta är vilka redskap studenterna har för att hantera övergången från att ha 
upplevt exklusivt friluftsliv i idrottslärarutbildningen till att skapa undervisning i ordinärt friluftsliv i 
skolan.” (Backman 2008, s 18). 

 Att få fram resurser och tid utanför schemat kan vara svårt får de flesta skolor att få fram, så frågan 

är huruvida det behövs mer fortbildning kring utveckling av uppgifter och bedömningsstöd som 

passar skolans vardag samt som lätt kan implementeras i undervisningen.  

     Frågan väcks hur bedömningen inom friluftsliv kan utvecklas och vilket stöd som behövs för att 

denna utveckling ska kunna ske. Hur känner lärarna kring bedömning i friluftsliv och vad anser de 

kring undervisningen som bedrivs? Känner de att de får tillräckligt med stöd när det gäller förslag 

och andra hjälpmedel som kan underlätta bedömningen? Det kan också vara så att eleverna inte 
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visar sitt missnöje inför lärarna, och att därmed ett annat arbetssätt är svårt att nå. Utifrån denna 

studie är det svårt att svara på dessa frågor, men studien visar ändå att eleverna efterfrågar ett mer 

begripligt arbete kring bedömning. För att undvika spekulationer kring detta krävs det mer 

forskning kring bedömning inom friluftsliv samt lärarnas syn på detta. I dagens läge finns det en 

enorm lucka i kunskapen kring detta område och är det svårt att säga vad resultaten i denna studie 

beror på. Det krävs att området kartläggs mer så att stöd kan ges i rätt form och utveckling kan 

möjliggöras, både för lärarnas och elevernas skull. 

5. Slutsats 
Resultatet i denna studie visar att undervisningen består mestadels av i orientering samt 

skridskoåkning och orienteringsdagen är en av de större delarna av friluftslivsundervisningen. De 

flesta elever uppger att bedömningen inom orientering sker efter hur eleverna presterar på olika 

banor. Bedömningen inom skridskoåkningen är dock något oklar och finns i mindre utsträckning. 

Eleverna ger förslag på utveckling av bedömningen och de kräver en mer tydlig struktur samt fler 

genomgångar av matriser och kunskapskrav. Hur lärare jobbar med läroplanen har, utifrån elevernas 

uppfattningar, analyserats med hjälp av läroplanteorins arenor transformering och realisering. I 

denna analys har undervisnings innehåll kring kunskapskraven diskuterats och konstaterats att 

aktiviteter kring att planera, genomföra och organisera friluftsliv finns i undervisningen. Att 

bedömningen behöver utvecklas är något som denna studie indikerar, men hur och i vilken 

utsträckning detta ska ske är svårt att säga. Kunskapsfältet friluftsliv i relation till bedömning är 

outforskat och mer undersökningar krävs, inte minst från lärarnas perspektiv för att klarare kunna 

dra slutsatser från denna studie och se utvecklingsmöjligheter med bedömning inom friluftsliv.  
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Litteratursökning 
Syfte och frågeställningar: 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och 

bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola. 

- Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet? 

- Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet? 

Vilka sökord har du använt? 

Var har du sökt? 

Sökningar som gav relevant resultat 

Kommentarer 
Sökningen på Friluftsliv + Bedömning gav inga relevanta sökträffar 

Friluftsliv, grundskolan, bedömning, betyg, undervisning, outdoor education, assessment 

GIH:s bibliotekskatalog, Libris, Uppsala Universitets bibliotekskatalog, Diva, Discovery (via 
GIH:s hemsida), Google

GIH:s bibliotekskatalog: Friluftsliv, bedöm*, betyg, friluftsliv skol* 
Libris: Friluftsliv, bedöm*, betyg, friluftsliv skol* 
Diva: Friluftsliv, bedöm* betyg, friluftsliv grundskol* 
Discovery: outdoor education, assessment, friluftsliv, bedöm*, betyg 

Vidare har författare och sökts upp direkt efter att ha läst om de i en annan bok/artikel/
uppsats
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Bilaga 1 - Intervjuschema 

Elevens bakgrund 
Hur länge har du gått på den här skolan? Har du gått på andra skolor innan? 

Definition friluftsliv 
När jag säger ”friluftsliv” vad tänker du på då? aktiviteter, upplevelser osv 
Var någonstans kan man utöva friluftsliv? 
Vilka aktiviteter hör samman med friluftsliv? vad gör man? 

Vilka gör det inte? 

Lista  
Orientering  

Paddla kanot, kajak  
Skridsko utomhus eller inomhus  

Långfärdskridsko 
Laga mat över öppen eld, stormkök 

Längdskidor  
Is kunskap, ex livräddning ur vak, teori  
Slalom  

Slå upp vindskydd, tält  
Vandra i naturen  

Cykla utomhus  
Övernattning i tält, bivack 

Omgivning + vana att vara utomhus 
Hur ser omgivningen ut kring där du bor? Finns det några grönområden, skog, parker? 
Vad gillar du att göra på fritiden? 
Var du ofta utomhus när du var liten? Vad gjorde du då? Camping, semester? 
Kan du berätta när du var ute i naturen senast? 
Brukar du vara utomhus? Vad gör du då? Med vem? 

Undervisningens innehåll  
Ordinarie undervisning + friluftsdagar 
Hur ofta har ni haft friluftsliv på högstadiet?  
Hur långa lektioner brukar ni ha? 
Vad gör ni på lektionerna när ni har friluftsliv? 

Har ni haft friluftsdagar? Hur ofta och när på året? 
Berätta om en friluftsdag som ni har haft. Vad gjorde ni och var? 
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Sker det något samarbete med andra ämnen?  

Berätta om vad du minns av friluftslivet på högstadiet 
Hur mycket i förhållande till andra aktiviter? 
Samarbete med andra ämnen inom friluftsliv? 
Utomhus vid andra aktiviteterna? Andra ämnen? 

Får ni vara med och planera lektionerna? 
Vad skulle du helst vilja göra då ni har friluftsliv?  
Vad kan utvecklas med undervisningen? Vad saknar du? 

Bedömningens utformning  
Vad tycker du att ni lär er under friluftslivsundervisningen?  
Har ni någon genomgång av betygskriterier? Matriser? 
Vet du när läraren bedömer er? Sker det vid ett visst tillfälle eller kontinuerligt? 
Berätta lite om uppgifterna som ni får.  Teori/praktik? 

Får ni betyg eller ett omdöme? 
Känner du att du förstår varför du fick ditt betyg/omdöme? 
Får ni feedback? 

Vad kan utvecklas med bedömningen? 

Avslutningsfrågor 
Finns det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  

Hur upplevde du att var att bli intervjuad?  
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Bilaga 2 - Brev till föräldrar 

Hej! 

Mitt namn är Kim Dollevoet och jag läser till idrottslärare på Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm där jag just nu under min sista termin håller på med mitt examensarbete. Uppsatsen 

består av en kvalitativ intervjustudie och har som syfte att kartlägga högstadieelevers uppfattningar 

när det gäller bedömning inom friluftsliv, som är en del av ämnet Idrott & Hälsa. Forskningen inom 

detta område är väldigt begränsad, så denna studie skapar en enorm möjlighet till att utveckla 

kunskapen inom området samt kan ligga till grund för vidare forskning.  

Under fredag den 19 september kommer jag till XXX-skolan för att genomföra några intervjuer 

med några elever i åk 8 och 9. Intervjuerna sker i grupper om ca 3 elever från samma klass och 

håller på i ca 30 minuter. Intervjuerna spelas in på bandspelare för att en analys av resultatet ska 

kunna möjliggöras. Det är bara jag som kommer att få tillgång till bandet och den kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är klar. Det är helt frivilligt för eleverna att delta och de kommer att 

vara helt anonyma. Skolans namn kommer inte heller att synas i uppsatsen och eleverna får när som 

helst välja att avbryta sin medverkan utan att uppge anledning. När uppsatsen är godkänd kommer 

den att publiceras i databasen Diva, som bland annat innefattar studentuppsatser skrivna vid 

Gymnastik och Idrottshögskolan.  

För att intervjuer med eleverna i åk 8 ska kunna genomföras krävs tillstånd från elevernas målsman. 

Ifall du INTE godkänner att ditt barn kommer att medverka i studien hör gärna av dig till mig via 

nedanstående kontaktuppgifter. Om du har fler frågor om uppsatsen eller studien i allmänhet får du 

också gärna höra av dig. Tack så mycket! 

Med vänliga hälsningar, 
Kim Dollevoet 

E-mail: XXXXXX 
Telefonnummer: XXX-XXXXXXX

!52


