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ABSTRAKT 

 

 

Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer av lärare som bedriver undervisning i 

ämnet idrott och hälsa i grundskolans tidigare år. Syftet med studien är att tolka och 

förstå dessa lärares attityder till och erfarenheter av momentet friluftsliv. Utifrån nyligen 

publicerade uppgifter om att friluftslivsmomentet i skolorna har minskat och att lärare 

finner det svårt att tillämpa utförde vi ett antal intervjuer med lärare från olika skolor i 

medelstora kommuner i södra Sverige. Vi har i tidigare forskning funnit svar på hur man 

tidigare sett på och arbetat med friluftsliv på olika sätt. Intervjuerna som utfördes var 

kvalitativa intervjuer för att få reda på lärarnas åsikter kring ämnet friluftsliv. Resultat vi 

fann utifrån analys av intervjuerna tyder på att lärarna ser friluftsliv som ett givande 

moment för eleverna i skolan. Men att de samtidigt finner det krävande att tillämpa på 

grund av den rådande skolsituationen, så som ekonomi, stora barngrupper, tidsbrist och 

så vidare. Men trots de svåra förhållandena är slutsatsen att lärarna är positiva till 

friluftsliv. 

Nyckelord: Friluftsliv, attityder, erfarenheter, vidareutveckling. 
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1 INTRODUKTION 

I det här arbetet har vi valt att inrikta oss på ämnet friluftsliv. Inom detta område har 

idrottslärares erfarenheter och attityder av ämnet friluftsliv kommit att intressera oss. 

Ämnet friluftsliv har i den senaste läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 11 fått en central roll i skolämnet idrott och hälsa (Skolverket, 

2011). Utifrån den nya läroplanen väcktes funderingar kring hur man i verksamheten 

tillämpar friluftslivets innehåll i den enskilda idrottslärarens undervisning samt 

vilken uppfattning idrottslärare har om ämnet.  

Genom utbildning vid Linnéuniversitetet i Kalmar blir vi behöriga pedagoger i 

grundskolans tidigare år och därmed kommer Lgr 11 att ligga till grund för vår 

verksamhet. Våra egna erfarenheter av friluftsliv grundar sig på kurser som 

behandlat ämnet såsom Natur och Friluftsliv samt Idrott, Rörelse och Hälsa, samtliga 

på Linnéuniversitetet i Kalmar inom lärarprogrammet. Även i den 

verksamhetsförlagda utbildningen har vi fått följa och se hur våra handledare 

förhåller sig till läroplanen samt arbetar med friluftsliv och utomhusaktiviteter. 

Under vår utbildningstid har vi fått lära oss hur bra det är att arbeta med friluftsliv 

och utomhusvistelse för elevernas inlärning men har sedan under den 

verksamhetsförlagda utbildningen fått uppfattningen att det är någonting som 

kommer i skymundan. Forskning vi har läst under utbildningen har påvisat samma 

slutsatser gällande friluftsliv, nämligen att det är ett ämne som har positiva effekter 

på elevers inlärning. Men trots forskning och att det är inskrivet i läroplanen, Lgr 

11har vi som sagt inte upplevt det när vi varit ute i verksamheten. Funderingar på hur 

det kommer sig att våra upplevelser till skolors arbeten med friluftsliv inte 

överensstämmer med den tidigare forskning som gjorts på området har väckts. Är det 

kanske lärares egna inställningar och erfarenheter som gör att det leder till ett 

bortprioriterande av friluftsliv i skolan? Dessa funderingar utgör grunden för studien.  

Trots att friluftsliv har funnits med i våra läroplaner i flera år kom det 2010 ett 

pressmeddelande från Stockholms universitet som bygger på Backmans (2010) 

avhandling Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values som 

påvisar att friluftsliv i skolan ses som någonting exklusivt. Enligt Backmans (2010) 

resultat som han kommer fram till genom textanalyser, har friluftsdagar sakta blivit 

färre och färre genom åren. Vidare har han genom intervjuer kunnat påvisa att 

idrottslärare finner det svårt att tillämpa friluftslivet inom skolans ramar (Backman, 

2010) När vi såg pressmeddelandet och läste avhandlingen väcktes flera frågor och 

funderingar hos oss om friluftsliv. Hur ser idrottslärare egentligen på detta område? 

Är de negativa eller positiva till det? Och, vilken erfarenhet har de av friluftsliv 

sedan tidigare? 

 Det är just det som vi valt att undersöka för vår studie, vilka inställningar/attityder 

och erfarenheter lärare för idrott och hälsa har av friluftsliv. För att få ett resultat av 

dessa frågor använder vi oss av kvalitativa intervjuer. Respondenterna för 

intervjuerna är lärare för idrott och hälsa för grundskolans tidigare åldrar. Vi ville 

relatera våra egna värderingar och åsikter till respondenternas och visste att vi 

enklast kunde göra detta om respondenterna var inriktade till samma årskurser som 

vi, nämligen år 1-6.  
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2 BAKGRUND 

I det här kapitlet kommer vi att redovisa vad styrdokumenten som gäller för skolan 

säger om friluftsliv. Vi kommer även att definiera de olika begrepp som används 

kring ämnesområdet friluftsliv i skolan och begrepp för attityd då vårt syfte med 

studien är att försöka tolka och försöka förstå idrottslärarnas attityder och 

erfarenheter till arbetet inom området friluftsliv i skolan. Vi kommer även att 

presentera tidigare forskning som gjorts kring ämnet och som kommer att ligga till 

grund för vår egen studie. 

2.1 Styrdokument 

Det finns tre olika läroplaner för skolväsendet i Sverige. Under 2011 har de gamla 

läroplanerna reviderats och skrivits om. Läroplanerna för den fria skolformen 

(gymnasiet) och den för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen har blivit 

helt nya medan förskolans läroplan sedan 98 har reviderats. När vi i denna studie 

talar om läroplanen så avses Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och 

förskoleklassen 2011, det vill säga Lgr11 om inget annat nämns. 

2.1.1 Förändringar i läroplanen 

Backman (2008) framhåller att den förra läroplanen, Lpo 94 gav friluftslivsämnet ett 

mindre utrymme i undervisningen av idrott och hälsa. Detta i och med att målen för 

friluftslivet inte var tydliga vilket ledde till att idrottslärarna själva fick tolka målen. 

När idrottslärarna själva tolkade målen för ämnet idrott och hälsa kom deras egna 

tolkningar av vad friluftslivsundervisning borde innehålla med i planeringen och då 

blev undervisningen olika från skola till skola (Backman. 2008).   

Skolämnet idrott och hälsa har sedan den senaste revideringen av läroplanen fått 

tydligare mål för momenten inom friluftsliv. I Lgr11 har friluftslivet blivit ett av de 

tre centralbegreppen som utgör huvudmomenten för ämnet idrott och hälsa 

(Skolverket, 2011). Ur den tidigare läroplanen Lpo94 har det framkommit en uttalad 

otydlighet i anvisningarna som gäller vad det är som undervisningstillfällena i ämnet 

idrott och hälsa skulle innehålla. Men idag uppfattas anvisningarna som tydligare då 

de är uppdelade och inriktade till tre nivåer utifrån årskurserna, 1-3, 4-6 och 7-9 

(Backman, 2011). 

2.1.2 Dagens styrdokument   

I vår studie har vi valt att rikta in oss på grundskolans tidigare år. På grund av det här 

valet är det Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

som vi utgår ifrån. 

I Läroplanens första kapitel Skolans värdegrund och uppdrag, sjätte stycket Skolans 

uppdrag går det att läsa att man i all undervisning ska visa ett övergripande 

perspektiv för eleverna. Den tar upp olika perspektiv bland annat historiskt 

perspektiv och ett miljöperspektiv. Genom miljöperspektivet ska pedagogen ge 

eleverna en chans att ta ett ansvar för sin miljö som de själva kan påverka. De ska 

även få ett nära förhållningssätt till de miljöfrågor som är övergripande och globala 

för vår värld (Skolverket, 2011). 

Inledningen till kursplanen i Idrott och Hälsa lyder enligt nedan: 
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Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren 

har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. 

(Skolverket, 2011, s 51) 

Enligt kursplanen för ämnet idrott och hälsa i läroplanen är undervisningens syfte att 

eleverna ska utvecklas allsidigt i sin motorik och att ett intresse för att vistas i 

naturen och att fysiskt röra på sig väcks. Eleverna ska genom undervisningen få en 

förmåga att under olika årstider vistas ute i naturen och dess olika miljöer. De ska 

även få en förståelse för de värden som ett aktivt friluftsliv har. I undervisningen ska 

lärarna även ge eleverna kunskap om olika säkerhetsfaktorer och risker som kommer 

med fysiska aktiviteter samt hur man i en nödsituation ska verka (Skolverket, 2011). 

Det centrala innehållet i kursplanen är de mål en elev ska uppnå vid en specifik 

årskurs. De centrala begreppen är uppdelade i tre åldersgrupper som är årskurs 1-3, 

4-6 och 7-9 Varje ämne har egna centrala innehåll för just sitt ämne så väl 

idrottsämnet. 

I årskurserna 1-3 ska eleverna nå upp till dessa mål: 

Friluftsliv och utevistelse 

 Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som 

beskriver rumsuppfattning. 

 Lekar och rörelser i natur- och utemiljö. 

 Allemansrättens grunder. 

 Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och 

utevistelser.  

(Skolverket, 2011, s 52) 

I årskurserna 4-6 är det de här målen som gäller för eleverna: 

Friluftsliv och utevistelse 

 Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. 

Kartors uppbyggnad och symboler. 

 Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under 

olika årstider. 

 Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och 

utevistelser. 

 Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid 

vatten med hjälpredskap.  

(Skolverket, 2011, s 53) 
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2.2 Definitioner 

Eftersom den här studien har ett specifikt fokus på friluftsliv är det viktigt att 

särskilja begrepp som är av liknande karaktär då det annars kan ske misstolkningar 

och arbetet riskerar att bli inkonsekvent i sin karaktär (Patel R & Davidson B 2008). 

Här nedan kommer vi därför att presentera de olika begreppen vi finner relevanta för 

studien.   

2.2.1 Attityder 

Inställning som används i vårt syfte för studien är enligt Nationalencyklopedin 

synonymt med attityder. 

Utifrån den andra utgåvan av Encyclopedia of Sociology så definierar Delmater 

(2001) en attityd som ett inlärt förutbestämt sätt för en person att agera gentemot 

bestämda människor, föremål eller situationer. Varje attityd är uppbyggd av tre 

komponenter vilka är en tro, en fördelaktig eller en ofördelaktig värdering och en 

beteendemässig följd. Denna definition av begreppet attityd används av merparten 

som skriver om ämnet. Det finns dock ett antal som definierar att begreppet enbart 

består av de positiva och negativa värderingarna hos en person, ett föremål eller en 

situation (Delmater, 2001). 

2.2.2 Friluftsliv 

Johan Öhman som är forskare vid Örebro universitetet har skrivit en kort och konsist 

förklaring på vad han anser friluftsliv innebär och enligt honom innebär det helt 

enkelt att man genom aktiviteter lever i naturen (Öhman, 1999). 

Backman (2008) tolkar i sin artikel i Svensk idrottsforskning friluftsliv som ett 

kunskapsområde snarare än ett ämne då han menar att friluftslivets innehåll har 

förmågan att kunna involveras i andra områden (Backman, 2008).  

Universitetslektorn Hans Gelter från Luleå tekniska universitet har bidragit med en 

artikel till den Kanadensiska tidskriften, Canadian Journal of Environmental 

Education. Tidskriften har begreppet miljöutbildning i fokus. Artikeln som Gelter 

bidragit till tidskriften är, Friluftsliv: The Scandinavian Philosophy of Outdoor Life 

(2000). I den framhåller han begreppet friluftsliv och dess funktion samt historia. 

Begreppet friluftsliv är myntat i de skandinaviska länderna, framför allt Norge och 

Sverige. I Norge är friluftsliv en viktig del då den är djupt inrotad i befolkningens 

levnadssätt. I Sverige och Danmark har ordet friluftsliv för inte allt för länge sedan 

placerats i ett sammanhang som stämmer överens med deras kulturer. Till skillnad 

från Norges levnadsförankrade relation till friluftsliv är Sveriges och Danmarks 

relation till det samma snarare en teoretisk term för utomhusaktiviteter. De kulturella 

förbindelserna till friluftsliv för människor i Skandinavien är förknippade med en 

självbild om att vara ett naturälskande folk. Denna självbild kommer till uttryck i 

form av den oskrivna lagen ”allemansrätten” som finns i de Skandinaviska länderna. 

Allemansrätten framhåller att naturen inte är privat utan är till för alla och med detta 

följer ett ansvar som förutsätter att man aldrig förstör denna miljö (Gelter, 2000). 

Extrem sport och andra aktiviteter i naturen är i dagens samhälle och för stora delar 

av folket friluftsliv. Men enligt Gelter (2000) kan det genuina friluftslivet förlora sitt 

egentliga syfte. Den genuina innebörden av friluftsliv är att man vistas ute i den 

friska luften utom kontakt från aktiviteter som kan göras inomhus så som till 
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exempel inomhusklättring. Det är inte så att detta betyder att en aktivitet inte kan 

vara inom friluftslivets ramar om den inte genomförs ute i den orörda vildmarken 

men ju längre ifrån den vardagliga livsmiljön man tillämpar den desto större 

erfarenheter får man, menar Gelter (2000). Han lyfter fram det genuina friluftslivets 

förmåga att synkronisera och harmonisera människors fysik och tankeverksamhet. I 

dagens samhälle har det blivit att man skiljer på verksamheter som stimulerar fysisk 

aktivitet och verksamheter som stimulerar tankeverksamhet genom att förlägga dem 

på olika platser. De fysiska aktiviteterna äger rum på fabriker och gym, medan 

tankeverksamheten placeras på kontor och i soffan framför Tv:n. Hur friluftsliv 

kopplas samman till undervisning i skolor beror på hur man väljer att tillämpa 

ämnets betydelse. Det genuina friluftslivet satt i utbildningssammanhang skulle se ut 

på så sätt att vildmarken fungerar som lektionssal där lektionen går ut på att skapa 

djupa historiska och filosofiska kopplingar till naturen. Men friluftsliv satt i relation 

till läroplanen syftar mer på ett grundläggande lärande för naturupplevelser (Gelter, 

2000).  

Det övergripande målet med friluftsliv är att frigöra en hälsosam själ i en hälsosam 

kropp i ett hälsosamt samhälle i en hälsosam värld där respekt och ansvarsfullhet blir 

den nya normen. Gelter (2000) skiljer friluftsliv från begreppet utomhuspedagogik. 

Han menar att utomhuspedagogik är en verksamhet med specifika mål kopplade till 

en specifik plats. Friluftsliv fungerar inte på detta målstyrda sätt utan är mer som ett 

spel menar han och förklarar vidare att ett spel uppslukar sina deltagare om de tillåter 

sig att fritt föreställa och fantisera. Det man utvinner av detta är en ny nivå av 

medvetenhet (Gelter, 2000).      

Sett ur ett historiskt perspektiv uppkom friluftslivet som verksamhet under den 

senare delen av 1800-talet. Friluftslivet är idag omkring 100 år gammalt. Det var den 

Svenska Turistföreningen som uppmanade det svenska folket att lära känna sitt land. 

Denna uppmaning låg till grund till det vi idag kallar för friluftsliv. Friluftsliv 

handlade om intresset för de egna landskapen, att sträva mot en nationell enhet och 

att fastställa den egna omgivningen geografiskt samt att starta upp sällskap och 

föreningar som framhåller närmiljöns betydelse. I takt med att industrierna 

konstruerades i landet växte ett naturskyddsintresse upp hos den svenska 

befolkningen då industrierna orsakade landskapen skador (Sandell & Sörlin 2008). 

Redan under1980 infördes momentet friluftsliv i skolan under ämnet idrott och hälsa. 

Friluftslivsmomentet var redan då konstruerade att erbjuda elever tillfällen för 

naturupplevelser för alla sinnen, utvecklande av medvetenheter om egna ageranden i 

skog och mark, skapande av tillfällen för motions- och friluftsvanor samt upplevelser 

som man delar med andra (Eskilsson m.fl., 1981). 

2.2.3 Friluftsverksamhet 

Ett annat ämne men av liknande karaktär som friluftslivet är friluftsverksamheten 

vilken framhålls som ett antal tillfällen eller dagar som en skola förlägger det lärande 

arbetet utanför klassrummet (Eskilsson, m.fl., 1981).  

2.2.4 Utomhuspedagogik  

Gelter (2000) definierar utomhuspedagogik som en verksamhet som sker i en 

speciell miljö med ett specificerat mål, till skillnad från friluftsliv som inte är lika 

målstyrt. 
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Jane Brodin (2011) definierar begreppet utomhuspedagogik som en sammankoppling 

mellan lek, lärande och sinnesintryck från naturen. Utomhuspedagogiken har en 

särskild plats i förskolans läroplan där den syftar till att lära barnen genom aktiviteter 

utomhus. Brodin framhåller att utomhuspedagogiken hjälper enskilda individer att 

utveckla sina kunskaper om sig själva. Miljön utomhus stimulerar till fysisk aktivitet 

vilken i sin tur stimulerar till en gemenskap mellan deltagarna. I vardagligt tal när det 

handlar om utomhuspedagogik i förskola och skola så är denna arbetsform knuten till 

den traditionella undervisningen men tillskrivs andra möjligheter då den utspelar sig 

i en annan miljö (Brodin, 2011). 

Paisley, Furman, Sibthorp och Gookin (2008) framhåller att ett lärande utomhus 

anses vara äventyrligt då moment som väderförhållanden och ovan terräng blir 

bidragande inslag till undervisningen. Att omgivningen där man lär varieras i sin 

utformning och uppseende är beroende på olika förhållanden och dessa variationer 

stimulerar elever samt skapar ett intresse och engagemang för dem. Det traditionella 

klassrummets lärande är mer begränsat än det som sker i utomhusmiljön. Lärandet 

utomhus kan uppfattas som rikare än lärandet i det traditionella klassrummets då det 

finns långt fler möjligheter ute.  Undervisningar utomhus kan dock inte i lika stor 

utsträckning som undervisningen inomhus ha hela klasser men detta kompenseras 

genom att eleverna inom halvklasserna som är ute får chansen att lära känna 

varandra och mer aktivt ta del av varandras förhållningssätt. I det traditionella 

klassrummet kan man vara fler elever på samma gång eftersom de aktiviteter som 

genomförs där är av individuell karaktär medan undervisningen utomhus bär på en 

kollektiv anda (Paisley m.fl., 2008).   

2.3 Tidigare forskning 

Rivkin (1995) lyfter fram de samhällsförändringar som synliggjordes i slutet av 90-

talet och hur dessa påverkar den omgivande miljön med utgångspunkt i barns 

möjligheter för lek och lärande ute i det fria. Hon framhåller i sin bok att barns 

möjligheter till stimulering av utomhusaktiviteter blir hotade av samhällets 

expandering i form av människor, vägar och fordon. Det blir både mindre plats och 

farligare omgivning vid platser tänkta för utomhusaktiviteter för barn. Likt Rivkin 

(1995) reflekterar Backman (2011) över de samhällsföränderliga processer som 

påverkar våra möjligheter till utevistelser i sitt kapitel Friluftsliv, idrott och skola i 

förändring ur boken Friluftssport och äventyrsidrott. I kapitlet utgår Backman från 

de processer som påverkar människors sätt att leva och bete sig. Dessa 

samhällsföränderliga processer som pågår sammanfattas till ett postmodernt 

samhällsskick. Backman menar att friluftsliv kan vara ett alternativ för människors 

livsstil då det kan erbjuda naturupplevelser, miljöengagemang, enkelhet, folklighet 

och hälsomedvetenhet. Dessa erbjudanden är inte självklara i dagens moderna 

samhälle som är influerat av större antal människor och därmed fler och större vägar 

och byggnader vilket begränsar möjligheter till aktiviteter och moment i det fria. 

Vad finns det då för vinster med tillgång av utemiljöer? Rivkin (1995) menar att 

möjligheten att vara utomhus ger barn och ungdomar samt lärare en känsla av frihet 

då utemiljön bjuder på mer rörelseytor där det inte är fullt så mycket föremål som 

kan vara i vägen vilket det kan vara inomhus, samt att man utomhus inte behöver 

binda sig till regler och kontroll på samma sätt som inomhus. Lärares direktiv tonas 

ner då utomhusmiljön i regel är fysiskt säker. Hon menar vidare att utomhusvistelser 

öppnar barns möjligheter till förståelse som senare kan vidareutvecklas till 
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erfarenheter då hon framhåller att det är utomhus som saker sker. Waite (2011) 

skriver I sin artikel, Teaching and learning outside the classroom: personal values, 

alternative pedagogies and standards, att en del forskare menar att det händer minst 

lika mycket inomhus som utomhus. Argumentet för detta påstående är att en del 

ämnen eller lektioner anses vara konstruerade att utföras inomhus för att 

lärdommarna ska nå högsta möjliga resultat. Waite själv menar att utomhusmiljön 

skapar en naturlig möjlighet för inkludering av lek och frihet, inslag som hon 

värdesätter högt i frågan om inlärning. Moment som hon anser att utomhusmiljön 

kan erbjuda är taktil träning, det vill säga finkänslighet samt flexibla resurser vilka 

används för att på ett konkret sätt experimentera och utforska den verkliga världen. 

Dessa Moment leder till värden så som äkthet, d.v.s. en känsla av det som är äkta, 

samt kärlek till omgivning och fysisk rörelse (Waite, 2011). Rivkin (1995) menar 

vidare att ett aktivt bemötande av den stora miljön utomhus skapar möjlighet till att 

sätta in sig själv i ett större sammanhang och att bilda egna förhållningssätt till saker 

och ting. Backman (2011) förknippar momentet friluftsliv med en del värden och 

meningserbjudanden som exempelvis tillfällen för samarbeten, rörelseglädje, sinnlig 

utveckling, miljö- och hälsomedvetenhet.    

Backman (2004) har även skrivit ett kapitel Friluftsliv i grundskolan i boken Mellan 

nytta och nöje som består av en samling olika forskningsrapporter. I sitt kapitel 

redovisar han resultat för idrottslärares genomsnittliga fördelning av tiden till olika 

moment i ämnet idrott och hälsa. Här har han valt att förhålla sig till den tolkning av 

friluftsaktiviteter som även Öhman (1999) står för vilket är att friluftsaktiviteter 

borde bestå av lekar, övningar och spel i naturen som har inslag av idrott (Öhman, 

1999). 

Genom forskningen som Backman (2004) sammanställer i en tabell går det att utläsa 

att friluftsliv samt orientering enbart upptar 9% av alla idrott och hälsa timmar i 

skolan. Men enligt Backmans (2004)  slutsats utifrån vilka aktiviteter som eleverna 

provat på i samband med Öhmans (1999) tolkning av friluftsaktiviteter kommer han 

fram till att friluftsaktiviteter verkar finnas i skolan men i liten mån samtidigt som 

det är tveksamt om friluftsliv finns överhuvudtaget. Han ställer sig även kritiskt till 

om de där 9% i sitt resultat är tillförlitliga då det innerhåller både friluftsliv och 

orientering. När man ser vilka aktiviteter eleverna provat på tidigare så är det långt 

fler aktiviteter som inte hamnar innanför ramarna för genuint friluftsliv. Utan 

aktiviteterna är av mer idrottsligform exempelvis orientering. Då kan man fundera på 

om de där 9% verkligen ger en bild av hur mycket tid lärarna ägnar till friluftsliv. 

Backmans (2004) studie visar på att en del lärare i Idrott och hälsa bedriver 

undervisning i friluftsliv medan andra inte gör det. Han menar att en rimlig 

förklaring kan vara omgivningen kring skolan eller vilken utbildning läraren har. 

Utifrån studien drar Backman slutsatsen att det i skolan är vanligare förekommande 

med friluftsaktiviteter av idrottsliga slag än rent friluftsliv. Det här tror han har sin 

förklaring i de olika ramar som de olika skolorna har för sin undervisning. Han 

menar att de yttre ramarna både kan vara ett hinder så väl som en möjlighet för hur 

undervisningen ska bedrivas. En annan möjlig förklaring som Backman ger är att det 

kan finnas en osäkerhet i vad som egentligen är aktiviteter som räknas in under 

friluftsliv. Det kan även finnas en förutfattad mening om att friluftsliv är påtvingat 

och ska vara finare än vad det egentligen behöver vara. Med att det är finare än det 

behöver vara menar han att friluftsliv inte behöver vara så komplicerat som många 

tror (Backman, 2004). 
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I Arnegårds (2006) avhandling har utgångspunkten varit att de uttalanden om vilken 

njutning och glädje äventyrssport ger utövarna och att de uppstår för att utövarna 

måste klara nya utmaningar där man vid uppnående av ett mål flyttar målet framåt 

för det är själva upplevelsen som är den givande delen av äventyrssport. I kapitel tre i 

avhandlingen kommer Arnegård fram till fem olika dimensioner för att upplevelsen 

ska vara positiv (Arnegård, 2006). 

Den aktiva kroppen gav möjlighet till frihetskänsla och till en svårbeskrivbar 

förkroppsligad känsloupplevelse. Upplevelsen ökade också i takt med 

tillfredställelsen av att kunna övervinna och utöva kontroll över sig själv, sin 

egen rädsla och sina egna reflektioner samt tidspress i fordrande och tydliga 

utmaningar. Med andra ord kunde utövarna genom total fokusering behärska 

utövandet och, så långt möjligt var, kontrollera farorna i de riskfyllda momenten. 

Denna analytiska utmaning betonade utövarna som ytters väsentliga och bärande 

för äventyrssportens attraktionskraft. Denna psykiska och fysiska utmaning 

måste enligt utövarna mötas i interaktion med natur och naturkrafterna, det måste 

vara uteliv i naturen.  (Arnegård, 2006, s213) 

Utifrån det här säger Arnegård (2006) att det är relativt lätt att få ett sug efter just den 

här intensiva närvaro- och lyckokänslan eftersom längtan att få känna samma känsla 

igen är så pass intensiv. När Arnegård ser vilka det är som ägnar sig åt äventyrssport 

har alla en gemensam nämnare: Det är personer som i sina uppväxtår har fått möta på 

friluftsliv. Friluftsliv i dess enklare former och kärleken till naturen är de två saker 

som ha bidragit till att äventyrssportarna ha valt att hålla på med just äventyrssport. 

Han säger även att det kan finnas andra förklaringar till att man väljer att sysselsätta 

sig med äventyrssport men att hans syfte har varit att se uppväxt- villkorens roll i 

valet att bli äventyrssportare. När det kommer till kopplingen mellan 

äventyrsidrottare och skolelever har den fysiska aktiviteten en stor roll. Den 

koncentration som framkallas hos äventyrsidrottarna när de utövar sin idrott och ta 

hänsyn till riskerna kan enligt Arnegård jämföras med den koncentration som 

eleverna får igenom fysisk aktivitet och rörelse. Han talar om att det är lättare att få 

med sig elever i praktiska ämnen som innerhåller fysisk aktivitet än vad det är i mer 

teoretiska ämnen (Arnegård, 2006). 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik presenteras de utgångspunkter vi har valt att använda oss av för 

studien. De valda utgångspunkterna är idrottsdidaktiskt perspektiv och erfarenheter. 

När vi i vår studie diskuterar och försöker förstå lärarnas intervjuutsagor kommer vi 

att relatera dessa till idrottsdidaktiskt perspektiv och erfarenheter 

2.4.1 Idrottsdidaktiskt perspektiv 

När vi i vår studie behandlar intervjuutsagorna från lärarna för ämnet idrott och hälsa 

har vi utgått från idrottsdidaktiska teorier som rör undervisning för idrott och hälsa 

för att urskilja hur de intervjuade lärarna arbetade med friluftslivet.   

Annerstedt (1991) lyfter fram två aspekter vilka syftar till att leda mot grundläggande 

kunskaper inom idrott och hälsa. Den ena aspekten rör undervisningsformer inom 

ämnet idrott och hälsa då de har utvecklats på så vis att de behandlar viktiga 

innehållsliga moment, som konditionsträning, intervallträning, cirkelträning samt 

varianter av allsidiga aktiviteter, införlivat i musikprogram. I den andra aspekten av 

grundläggande idrottskunskaper fokuseras grundövningar som konstruerar 
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tillvägagångssätt för övriga övningar. Dessa grundövningar är väsentliga för 

idrottsämnet och för den enskilda elevens motoriska utveckling. Grundövningarna 

kan exempelvis vara att gå, springa, hoppa, krypa, balansera och rulla. Beroende på 

vilket tillvägagångssätt och vilket innehåll idrottslärare har i sin undervisning 

påverkas deltagarnas uppfattningar och inställningar. Moment som vanligen influerar 

idrottsundervisningar uppfattas i regel i positiv bemärkelse av deltagare då de blir 

tilldelade grundläggande förhållningssätt och handlingsalternativ. Exempel på 

moment som influerar idrottsundervisningens innehåll är övningar och lekar som bär 

på element som innebär presterande, gestaltande, kämpande och behärskande 

(Annerstedt, 1991).   

Schenker (2011) framhåller tre dimensioner gällande undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa i sin avhandling, På spaning efter idrottsdidaktik. Idrottsundervisningens 

dimensioner är, om-dimensionen, genom-dimensionen och i-dimensionen. Om-

dimensionen för fysisk aktivitet handlar om att som ledare sätta sig in i centrala 

begrepp och regler. Genom-dimensionen för undervisning i idrott och hälsa fungerar 

på så vis att aktiviteten som genomförs används för att skapa utveckling av social, 

intellektuell, känslomässig och moralisk karaktär för utövarna. I-dimensionen för 

undervisning i idrott och hälsa Innebär att man aktivt måste delta i aktiviteten för att 

tillgodoräkna sig de kvalitéer den avser att tillföra (Schenker, 2011). 

2.4.2 Erfarenhet och lärande 

Den andra teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för att tolka  och försöka 

förstå de intervjuade lärarna för ämnet idrott och hälsa är erfarenhetsbegreppet. 

Begreppet erfarenhet kommer att definieras utifrån Illeris (2007).  

Illeris (2007) menar att det finns tre dimensioner för lärande. Dessa dimensioner är 

innehålls-, drivkrafts- och samspelsdimensionen. Dimensionerna integreras i flera 

lärobegrepp; ett av dessa som Illeris framhåller är erfarenhetsbegreppet. Den 

innehållsliga dimensionen för lärande kommer till uttryck i erfarenhetsbegreppet när 

det hos den enskilda individen skapas förståelse över det man anser vara 

betydelsefullt för en själv. Den drivkraftsdimensionella faktorn för lärande ryms i 

erfarenhetsbegreppet i form av känslomässigt och motiverande engagemang i det 

som avses läras in. Samspelsdimensionen för lärande ter sig till erfarenhetsbegreppet 

på så vis att den enskilda individens inlärning kopplas samman med det socilala och 

samhälleliga. Den enskilda individen sätter sig i relation till sin omgivning genom 

det man har lärt sig (Illeris, 2007).  

Ett centralt perspektiv av erfarenhetsbegreppet som Illeris (2007) lyfter fram är det 

reformpedagogiska eller även kallat det progressiva perspektivet som utvecklades i 

USA i början av 1900-talet där filosofen och pedagogen John Dewey var en av 

forskarna. Illeris menar att Dewey använde erfarenhetsbegreppet i ett övergripande 

sammanhang där den harmonierade till den vardagliga betydelsen; erfarenheter och 

upplevelser sker hela tiden men när det handlar om att avgöra om dessa är av 

pedagogisk karaktär tittar man på kvaliteterna. Man skiljer på erfarenheter som är av 

uppfostringsmässig, pedagogisk betydelse och de som inte är det (Illeris 2007).  

Så utifrån de tre dimensionerna för lärande som Illeris (2007) nämner gör vi försök 

att analysera idrottslärarnas intervjuutsagor för att kunna belysa och svara på de 

frågeställningar som vi ställt för studien. 
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3 SYFTE 

Undersökningens övergripande syfte är att tolka och förstå några idrottslärares 

erfarenheter av och inställningar/attityder till arbetet inom området friluftsliv i 

skolan. 

För att kunna undersöka det syfte som ligger till grund för studien har tre 

frågeställningar bildats som lyder: 

 Hur beskriver idrottslärarna sitt arbete inom området friluftsliv i skolan? 

 Vilka erfarenheter har idrottslärarna i arbetet inom området friluftsliv i 

skolan? 

 Hur skulle idrottslärarna vilja utveckla arbetet inom området friluftsliv i 

skolan? 

Studiens vetenskapliga nytta gå att finna i att idrottslärare kan se hur andra ser på och 

arbeta med friluftsliv samt att man på lärarutbildningen kan se vilka dilemman 

lärarna på fältet har med friluftsliv och således arbeta med de olika dilemman i 

förebyggande syfte. 
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4 METOD 

I starten av arbetet användes boken Forskningsmetodikens grunder, att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning av Patel och Davidson (2008) som 

metodkälla för att se hur vi skulle kunna lägga upp arbetet från start till slut (Patel & 

Davidsson, 2008). Litteratursökningen startade vid universitetsbiblioteket i Kalmar 

där ämnesböcker och avhandlingar i bokform letades fram för att fungera som 

källhänvisningar till vidare forskning kring det valda området som bearbetats i det 

här arbetet. Sökmotorer som har legat till grund för insamlandet av den valda 

litteraturen har i huvudsak varit de internationella systemen ERIC och Google 

Scholar samt de nationella sökmotorerna Libris, LibHub och SwePub. Litteraturen 

har valts utifrån syftet med studien. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Metoden som vi valde att tillämpa för vår undersökning var kvalitativa intervjuer. 

Den kvalitativa intervjun syftar på att ta reda på hur människor tänker och känner 

alltså vilken inställning och erfarenheter den har av ett ämne (Trost, 2005).  

Kvalitativa intervjuer är konstruerade på så vis att de intervjuade personerna tilldelas 

öppna och övergripande frågor inom det område som i den här studien berör dem i 

deras arbete. Valet av denna sortens undersökningsmetod grundar sig i att en 

kvalitativ intervju syftar till att identifiera egenskaper och synsätt hos en specifik 

målgrupp kring ett specifikt ämne. Frågorna i en kvalitativ intervju ska inte locka 

fram ett enkelt svar utan i stället locka fram ett tillfälle för samtal och diskussion där 

man får vrida och vända på frågornas betydelse (Patel & Davidson, 2008). 

 

Eftersom vårt syfte med studien är att se just idrottslärares inställningar till och 

erfarenheter av friluftsliv i skolan gjordes valet att kvalitativa intervjuer var lämpligt 

då de ämnar att undersöka just det hos människor. Formatet som vi valde att 

användas för vår kvalitativa studie är ett halvstrukturerat format.  

 

Att en intervju är halvstrukturerad innebär som ordet talar om för oss att den har en 

del som är strukturerad och en del som är ostrukturerad. Den strukturerade delen 

innebär att samma frågor ställs till de personer som intervjuas, frågorna har 

genomgått en process för att säkert vara frågor som har rätt fokus på ämnet och 

frågorna har följdfrågor som kan ställas ifall någon av de intervjuade inte nämner 

någon av de specifika sakerna som är viktiga punkter för studien. Den delen i en 

halvstrukturerad intervju som är mindre strukturerad känns igen genom att frågorna 

är öppna och att intervjuaren använder sig av sonderade frågor ifall bedömningen 

görs att det finns mer att berätta vid ett visst tillfälle i intervjun (Gillham, 2008). 

 

För en kvalitativ intervju som undersökningsmetod framhåller författarna Patel och 

Davidson (2008) att det är fördelaktigt och för undersökningen betydelsefullt om 

området som skall undersökas är bekant och påläst av skribenterna (Patel & 

Davidson, 2008). 

En halvstrukturerad modell valdes för att vi hade specifika punkter som vi ville ha 

svar på men samtidigt ville vi få med så mycket som möjligt av lärarens egna tankar. 

Genom en halvstrukturerad modell gav vi med öppna frågor läraren möjlighet att på 
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eget initiativ ta upp och beröra ämnet friluftsliv. Till våra öppna frågor gjordes 

följdfrågor utifall det skulle vara så att en lärare inte berörde någon av de specifika 

saker vi ville ha med för studiens skull. 

4.2 Undersökningsgrupp 

I kvalitativa studier är det inte helt ovanligt att den statistiska representationen av 

urvalet är ointressant medan det i den kvantitativa studien är väldigt viktigt att 

urvalsprocessen blir så att undersökningsgruppen är statistiskt signifikant. När det 

kommer till frågan hur många som ska ingå i en undersökningsgrupp skiljer det sig 

även här emellan kvantitativa och kvalitativa studie då den kvantitativa studien 

sträva efter att bli statistisk signifikant medan man i kvalitativa studier ofta söker 

svaret på en inställning, uppfattning eller dylikt. Den kvalitativa studiens 

undersökningsgrupp vid intervjuer kan därför bli mindre. Trost (2005) skriver i sin 

bok att han skulle föreslå att man till en kvalitativ studie använder sig av cirka fem 

intervjuer då det med många intervjuer ofta blir alldeles för svårt att få en överblick 

på resultatet (Trost, 2005).  

För att personerna i urvalsgruppen skulle vara representativa för vår studie satte vi 

upp ett par olika variabler som skulle hjälpa oss att välja ut personer till 

undersökningsgruppen. Variablerna som legat till grund för urvalsprocessen i den här 

studien är lärare med behörighet i ämnet idrott samt att de jobbar i grundskolans 

tidigare år.  Utifrån det som tidigare skrivits i det tidigare stycket från Trost (2005) 

valde vi att hålla vår undersökningsgrupp ganska liten då vi inte hade som mål att få 

fram ett statistiskt signifikant resultat och med ett mindre antal intervjuer lättare 

skulle få en överblick enligt (Trost 2005). 

När vi skulle få tag i personer till vår undersökning hade vi som sagt två variabler 

som skulle vara uppfyllda. För att få tag i lärare som uppfyllde de här kraven så 

skickade vi ut mail till rektorer på elva olika grundskolor i två mellanstora 

kommuner i södra Sverige (se bilaga 1). Valet av regionerna gjordes igenom 

bekvämlighetsprincip, det vill säga det närområde där vi befann oss. I mailet 

presenterade vi oss och berättade om vår studie. Av dessa mail fick vi tillbaka fem 

svar där rektorerna hade lärare som uppfyllde våra variabler och godkände att vi 

intervjuade lärarna samt där lärarna själva ville ställa upp på att bli intervjuade. 

Rektorerna hade alla varsin anställd idrottslärare som levde upp till kraven och 

frivilligt ställde upp på att bli intervjuade till vår studie. Alltså blev det fem 

intervjuer. 

4.3 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

Vi bokade en tid som passade lärarnas schema. Vi meddelade att intervjun skulle ta 

max en halvtimme och var mycket tydliga med att de själva fick känna efter och säga 

när det skulle passa dem att vi kom och intervjuade. När intervjutillfället var bestämt 

åkte vi ut till skolan där läraren arbetade för att underlätta för läraren. Under själva 

intervjun så hade vi på samtliga ställen ett rum för oss själva där vi kunde sitta ostört 

med läraren under intervjun.  

Vi började med att presentera oss själva och vad det var vi gjorde för någon 

undersökning. Lärarna blev även förfrågade en gång till om de godkände att 

intervjun spelades in med ljudupptagning. Sedan genomfördes intervjun med hjälp 

av tre stora öppna frågor som hade flera mindre följdfrågor som användes olika på 
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intervjuerna beroende på hur mycket lärarna själva formulerade sina svar och 

berörde olika ämnen (se bilaga 2). När vi avslutade intervjun talade vi om för lärarna 

att de gärna fick en kopia på vårt arbete när det var slutfört om de ville. 

4.4 Databearbetning 

Enligt Kvale (1996) så är det ultimata sättet att analysera en kvalitativ intervju i nuet, 

det vill säga att under intervjuns gång så ska analysprocessen redan vara igång, 

intervju och analys sker under samma tidsram (Kvale, 1996). Men enligt Gillham 

(2008) är transkribering att föredra och den skall helst göras direkt efter intervju eller 

dagen efter. (Gillham, 2008) Det finns alltså olika sätt att se på hur man ska gå 

tillväga med databearbetning för kvalitativa intervjuer. 

 Trost (2005) talar i sin bok om att flera olika sätt att analysera kvalitativa intervjuer 

går att kombinera, en transkribering kan göras i samband med att man analyserar det 

man hör på ljudfilen. På så vis behövs inte allt skrivas ut utan den som analysera 

materialet kan välja att skriva ut det som enbart är nödvändigt i fulltext och sen göra 

en sammanfattning på det delar som har mindre relevans till studiens syfte (Trost, 

2005).  

Väldigt förenklat kan man säga att transkribering av en intervju är en översättning 

som sker när intervjun görs om från ljudfiler till en skriftlig version. Under 

transkribering av intervjuer finns det delar av intervjun som kan gå förlorade. En av 

de här sakerna är röstens semantiska egenskaper (röstens tonläge, tempo, pauser, 

betoningar) vilket kan ändra innebörden av orden. Oftast går det med vår ordkunskap 

och kunnighet i språket att förstå vilken innebörd ordet ska ha men med tanke på 

denna förlust är det viktigt att originalljudfilerna sparas som bevis för studien. 

Gillham (2008) skriver även att när transkriberingen skrivs ut är det att föredra att 

den skriv ut med stora mellanrum så att den som analyserar materialet kan föra 

anteckningar direkt i texten (Gillham, 2008). Det sistnämna är en punkt som även 

Patel och Davidsson (2008) tar upp i sin bok då slutprodukten av en analys oftast 

består av en text där egna kommentarer varvas med direkta anteckningar från 

intervjun (Patel & Davidson, 2008). 

Transkriberingen som gjordes på intervjumaterialet av den här studien gick till så att 

allt som sades under intervjuerna skrevs ner ordagrant genom avlyssning av 

ljudupptagningarna. Ljudupptagningarna sparades för att man skulle kunna gå 

tillbaka i ljudupptagningen och höra intervjuarens tonfall och dylikt. På det här sättet 

försökte vi minska risken att lärarens tonfall, betoning och liknande som kan vara 

avgörande skulle gå förlorad vid transkriberingen. Transkriberingen skrevs även på 

ett sådant vis att egna kommentarer och markeringar gick att utföra i texten även det 

för att underlätta analysen av den insamlade data. 

Efter att våra data var färdigtranskriberade skrevs transkriberingen ut för att vi lätt 

skulle få överblick över all data. Våra data kategoriserades systematiskt genom att vi 

strök över text med överstrykningspennor i olika färger, för de olika kategorierna vi 

kunde finna. Under kategoriseringen antecknades även kommentarer och dylikt för 

att komma fram till vilka olika kategorier vi väljer för vår studie. 

4.5 Etik 

Ett etiskt förhållningsätt är någonting som ska genomsyra hela studien och processen 

fram till studiens resultat. I litteratursökningen ska författaren av en studie inte 
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medvetet välja bort sådan forskning som inte gynnar den egna studien. När man går 

vidare från litteratursökningen till planeringen av hur datasamlingen skall gå till och 

själva genomförandet av datainsamlingen möts man av olika situationer där man 

måste tänka på etiken. Det är både när man väljer ut vilka som ska delta i 

undersökningen samt vid intervjuer vilka frågor de som intervjuas skall svara på. I 

analysfasen både hos kvalitativa och kvantitativa studie finns det olika metoder för 

att analysera data och om man som forskare söker efter ett specifikt resultat får man 

vara noggrann med att inte vinkla och betona dataresultatet så att det man vill ska 

komma fram betonas medan andra saker som kom fram igenom studien och bortse 

från annat (Hassmén & Hassmén, 2008). 

I den här studien har vi försökt hålla oss till det etiska förhållningssättet genom att 

under litteratursökningen sökt all tidigare forskning kring ämnet friluftsliv och inte 

bara välja ut den forskning som påvisar det vi själva tycker om ämnet. Under 

planeringen av datainsamlingen och urvalet av undersökningsgrupp har vi valt lärare 

som vi inte sedan tidigare vet vilken syn de har på friluftsliv för att inte vinkla vår 

studie. De frågor som ställdes under intervjuerna var väl genomarbetade och vi hade 

lagt stor vikt vid att lärarna inte skulle känna att någon fråga var stötande eller för 

känslig. När det kommer till analysen av insamlade data har vi haft med allt som 

kommit fram som ett resultat och inte bara det som vi vill lyfta fram. 

Vetenskapsrådet (2002)  talar om de forskningsetiska principerna. Dessa etiska 

principer byggs upp av fyra krav vilka som i sin tur är uppbyggda av ett antal regler. 

Kraven för de etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravets regler handlar om 

att ge korrekt information om undersökningen som önskas genomföras för de 

personer som berörs. Den information vi gav till informanterna för undersökningen 

rörde vilka vi var, varför vi ville ha kontakt och vad vi önskade få reda på. 

Samtyckeskravets regler handlar om att de personer som blir tillfrågade om ett 

deltagande för en undersökning, själva ska få möjligheten att avgöra om man vill 

delta eller inte och att ett avstånd från medverkan inte leder till repressalier. 

Konfidentialitetskravets regler handlar om att inte tillkännage en informant för en 

studie. Detta har vi i vår undersökning tagit fasta på då våra informanters namn 

ersatts av siffror samt att deras uppgifter som de delgivit undersökningen med har 

avkodats, det vill säga gjorts opersonliga för att personidentifikation utifrån vad som 

står i texten inte ska kunna ske. Nyttjandekravets regler handlar om att man inte får 

använda det insamlade materialet för något annat än till den föreliggande studien. 

Materialet vi har fått av våra informanter har inte använts och kommer inte att 

användas i något annat sammanhang än till vår egen undersökning (Vetenskapsrådet, 

2002).  

4.6 Metodkritik 

Vanlig kritik som riktas mot studier som ämnar undersöka människors attityder är att 

det används dåliga mätinstrument och att de teoretiska ramverken är för vaga. Ofta 

anses även att den tid undersökningen har skett på är för kort. Begreppsuppfattning 

anses även det som ett problem då det ofta finns många begrepp som går in i 

varandra (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). I vår studie har vi försökt att på bästa 

sätt övervinna de här momenten som anses som riskmoment för studiens validitet. 

Det har vi gjort genom att välja halvstrukturerade kvalitativa intervjuer för att få 

fram så mycket som möjligt av respondenternas attityder. Sen har vi försökt att bena 
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upp de olika begreppen som forskare i den tidigare forskningen använder sig av. 

Begreppen är någonting som har gjort det svårt att analysera idrottslärarnas attityder 

då de mixar ihop olika begrepp. 

4.6.1 Validitet och Reliabilitet 

Med validitet menas att man mäter det som undersökningen ämnar mäta. I vår 

undersökning blir det att vi verkligen undersöker idrottslärares attityder till och 

erfarenheter av friluftsliv i skolan och inte exempelvis bollsport i skolan. 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten i en studie bygger på att om man gör om studien 

så ska man kunna få samma svar och resultat. Både validitet och reliabilitet 

härstammar från ett kvantitativt förhållningssätt då man bland annat vill uppnå ett 

statistiskt signifikant resultat. Det blir därför lite svårt att direkt tillämpa de här två 

granskningssätten direkt på en kvalitativ studie. I en kvalitativ studie kan man istället 

tala om att data skall vara relevant och trovärdig (Trost, 2005).  

Vi har under processen med att få fram frågor till intervjun utgått från studiens 

frågeställningar och varit noggranna med att få frågor på det vis att de kan hjälpa oss 

att få svar på det som vår studie ämnar undersöka. På så vis har vi försökt få vår 

studie relevant genom att frågorna ämnar undersöka det vi vill få svar på. Vi har 

sedan genom vår analys av insamlad data försökt att förhålla oss opartiskt och 

redovisa all den relevanta data som intervjuerna bidragit till. Vi har i resultatet av vår 

studie visat både det sammanfattade resultatet samt utdrag ur den insamlade data för 

att öka trovärdigheten av resultatet. 
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5 RESULTAT 

I det här kapitlet kommer vi att redovisa resultatet av de intervjuer som gjorts i 

studien. För att kunna få en överblick på intervjusvaren har vi med hjälp av våra 

frågeställningar kategoriserat in intervjusvaren i tre huvudrubriker med tillhörande 

underrubriker. De huvudrubriker vi har valt är: Arbetet med friluftsliv, Erfarenheter 

av och inställningar till friluftsliv samt Utveckling av arbetet med friluftsliv. 

5.1 Arbetet med friluftsliv 

I det här avsnittet kommer vi att presentera de kategorier som tar upp de tankar 

respondenterna uppvisade kring arbetet med friluftsliv i skolan. Genom de olika 

kategorierna får vi en bild av hur lärarna arbetar med friluftsliv samt hur de relaterar 

det till målen i läroplanen och ställer sig till dessa. 

5.1.1 Teoretiskt förberedande 

Samtliga av de intervjuade lärarna talade om den teoretiska biten av friluftsliv. Alla 

använde sig av teoretiska inslag i sin undervisning. Det momentet som alla lärarna 

gick igenom teoretiskt på något sätt var allemansrätten. Flertalet av lärarna använde 

sig även av teorigenomgångar när det gäller säkerhet vid vatten under sommartid och 

vintertid. Att teorigenomgångar skedde i just dessa moment var för att lärarna ansåg 

dessa vara två så viktiga moment för undervisningen i friluftsliv. 

Ja det är självklart det är någonting som man tjata om för det är jätte viktigt. /…/  

För det första har filmer och det är efter vi har pratat med barnen, vi har tester, vi 

har skolsköterskan, vi har räddningstjänsten, vi har många som är aktiva under 

årets gång för att hjälpa mig berätta och förklara vikten av detta. (Idrottslärare 5) 

Ja vi brukar ha det på idrotten vi har sådana där små bra häften vad de nu heter 

som tar upp olika isvett, badvett och sådana grejer. Livräddning kommer in ännu 

mer sedan i mellan när man är i simhallen. Och så blir det mer på mellan när de 

kommer dit. (Idrottslärare 4) 

5.1.2 Ämnesintegration 

Under intervjuerna berörde alla lärare ämnesintegration som en metod att kunna 

arbeta med friluftsliv i skolan på ett effektivt sätt och kunna bidra till att friluftsliv 

blir en mer naturlig del i skolan. Dock var det enbart två av lärarna som kände att de 

arbetade ämnesintegrerat. De här två lärarna arbetade inte bara som idrottslärare utan 

även som klasslärare och fann det då naturligt att arbeta över ämnenas gränser. Hos 

lärarna som enbart arbetade som idrottslärare kunde vi se att just strävan efter att 

arbeta ämnesintegrerande fanns där, men att även en känsla att de inte fick någon 

respons från kollegor fanns. 

Det kan vara att vi gå en promenad bort till skogen och där kanske jag har 

förberett några aktiviteter, kan vara några lappar där det kan stå lägg talet 32 

med hjälp av kottar. Och så mycket samarbetsövningar exempel två stockar som 

man ska gå balansgång och hålla handen /…/ Försöker ta lite av varje både 

svenska, matte, no och rörelse. (Idrottslärare 3) 

Det är ju skolans stora brist egentligen att vi, vi ska ju samarbeta över ämnen så 

och man skulle kunna göra jättemånga vinster och man skulle kunna slå ihop 

många mål i olika ämnen säg om det är matte, svenska, bild, idrott så. Men då 

ska man också ha möjlighet att sitta och planera ihop det här och det har man 

inte alltid. Man sitter ofta själv så. /…/ Någon gång hade vi matteuppgifter, jag 
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har ju för fasen hela friidrottsdagen som vi hade. Alla har sina egna längdhopp, 

eller sina egna 60 meter eller sina egna höjdhopp eller någonting. Använd dem, 

gör tabeller, plussa ihop alltså det måste vara tusen gånger roligare än att läsa en 

bok med resultat än att använda sina egna. Men där är vi inte tillräckligt bra än 

känner jag på vår skola. (Idrottslärare 1) 

5.1.3 Friluftsverksamhet 

Utifrån intervjuerna med lärarna kan vi se att friluftsdagar förekommer på alla skolor 

om så under olika benämningar. Vilka aktiviteter som görs under friluftsdagarna var 

hos merparten av lärarna stående från år till år, de ansågs vara som någon slags 

tradition som hände varje år på skolan. Aktiviteterna var oftast av det slag som 

tidigare forskning i studien benämnt som friluftsaktiviteter och då inte i form av det 

rena genuina friluftslivet. De här dagarna ansågs av lärarna vara de dagar då de fick 

hjälp av alla sina kollegor att bedriva undervisning av friluftsliv i skolan men de fick 

inte så mycket hjälp att planera dem. 

Vandring är någonting som de har som en stående kringaktivitet här på skolan. 

Det är ju också sådana saker, cykeldag när man också är ute där man kan få in 

natur och sådant också. Men mer att man bryter kanske en hel dag /…/ Man 

älgar inte iväg med 25 stycken själv. (Idrottslärare 4) 

Nä det blir ju enskilda dagar om man säger med femmorna här, då har de ju 

liksom en lektion där jag går igenom när de lär sig använda hanteringen av ett 

triangelkök och så vidare och sedan blir det ju en friluftsdag, men den sker inte i 

något tematiskt med andra ämnen utan det är också en sådan där grej som gör att 

man bli lite själv.  (Idrottslärare 2) 

5.1.4 Del av idrottsämnet 

När det kommer till hur stor roll friluftsliv får under idrottslärarnas undervisning 

skilde det sig en del från de olika skolorna men samtidigt var alla enade om att 

friluftsliv var en liten del av idrottsundervisningen. Och det som lärarna räknade in 

som friluftsliv var inte enbart det genuina friluftslivet utan även det som vi utifrån 

tidigare forskning skulle benämna som friluftsverksamhet, utomhuspedagogik och 

friluftsaktiviteter. 

Just denna termin har det inte varit så regelbundet förut hade jag en dag eller inte 

en dag en förmiddag eller eftermiddag som vi alltid försökte vara ute oavsett 

väder. Men den här terminen jag vet inte har blivit lite splittrat, haft 

lärarkandidater och lite så men ska väll inte skylla på det men det har inte blivit 

så regelbundet. (Idrottslärare 3) 

Det blir framme i Oktober då brukar jag gå in och sedan i krokarna kring Maj så 

går jag ut. /…/ Då blir det ju en hel del friidrott på hösten av olika anledningar 

och sedan blir det mer friluftsliv, scoutgrejen och orientering och sådant på 

våren. (Idrottslärare 2) 

Trots att respondenterna räknade upp ett flertal aktiviteter som de ansåg tillhöra 

friluftsliv ser man tydligt avsaknaden av det så kallade genuina friluftslivet och att 

aktiviteterna de räknar upp har mer idrottsliga inslag än vad tidigare forskare anser 

att friluftsliv skall innefatta. Då kan man tänka sig att det genuina friluftslivet har en 

ännu mindre del av idrott- och hälsatimmarna då idrottslärarna ofta binder ihop 

genuint friluftsliv med andra begrepp. Även läroplanen verkar göra denna 

sammankoppling mellan flera begrepp för ämnet friluftsliv, begrepp som enligt 

forskare inte räknas som genuint friluftsliv. Gelters (2000) definition av det genuina 

friluftslivet har en filosofisk prägel som syftar till att utövare vistas i skog och mark 
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långt bort från det vardagliga. Som mål under friluftsliv står bland annat orientering 

och simning som enligt tidigare forskning borde benämnas med friluftsverksamhet 

eller friluftsaktiviteter och det är två moment som samtliga lärare räknar upp att de 

gör som friluftsliv i sin undervisning. 

Ja simning då inne då, skridskor om det finns is vi spolar ju, nu har vi fått en 

allaktivitetsplan här nere. Ja vad tänker jag mer att vi gör? Friidrott tycker jag 

ändå om man tänker på det och lite sådär vi springer ju slingan i skogen. 

(Idrottslärare 5) 

Orienteringen den har vi järnkoll på den biten, friluftsbiten är ganska tydlig och 

den har vi en struktur på på vår skola. Och jag har alla eleverna och jag har en 

jätte bra plan på hur jag jobbar med de små från skolmiljö alltså från 

klassrummet till gympasalsorientering till och så och vi har kartkunskap och 

tecken. Är inte den biten av friluftsliv vi missar. (Idrottslärare 1) 

5.1.5 Läroplanen   

Under hösten har det som sagt kommit ut en ny läroplan för grundskolan. Hur 

idrottslärarna har tolkat friluftslivets roll här var i stort sett liknande. Det var bara en 

idrottslärare som inte ansåg sig själv vara insatt i den. Resterade idrottslärare ansåg 

att det egentligen inte var så stora förändringar gällande friluftsliv gentemot den 

gamla läroplanen. De förändringar som de kunde se var att man fokuserar mer på 

friluftsliv nu då det är ett av de centrala begreppen för ämnet idrott och hälsa i 

skolan. Men i det stora anser idrottslärarna att det inte förändrats speciellt mycket. 

….. men  visst att det kanske står ut lite mer än innan men jag ser liksom inte 

någon jätte skillnad  ser jag inte, utan det trycktes ju på det redan i de gamla 

läroplanen också så att det står ju inte exakt vad man ska göra vid de olika 

grejerna vad friluftsliv och så vad det är utan man får konstruera själv så det är 

inte en jättestor skillnad jag ser, det är det inte. (Idrottslärare 2) 

5.2 Erfarenheter, upplevelser och attityder 

Under denna huvudrubrik har vi fokuserat på de intervjuade idrottslärarnas 

erfarenheter, upplevelser och attityder som de har gentemot ämnet friluftsliv. Till 

denna rubrik anser vi att kategorierna: påverkan på eleverna, Personliga attityder, Ett 

krävande men givande ämne och personlig utbildningsbakgrund hör till. Genom 

kategorierna får vi både svar på vilka attityder respondenterna har på friluftsliv ur ett 

skolperspektiv och ur ett personligt perspektiv.   

5.2.1 Påverkan på eleverna 

I den här kategorin kommer vi att presentera den påverkan respondenterna anser 

friluftslivsaktiviteter ger på eleverna. Samtliga av de intervjuade idrottslärarna såg 

positivt på den påverkan friluftslivsaktiviteter har på deras elever. Alla lyfte fram 

olika exempel på vinster som de ansåg friluftslivsaktiviteter kunde bidra till. Bland 

vinsterna fanns allt ifrån bättre sammanhållning, motoriska färdigheter och kunskap 

om vår historia. De trodde att det eleverna fick lära sig igenom friluftsliv var en 

kunskap som de behåller resten av livet och senare kan föra vidare till nästa 

generation. 

Alltså jag tror att jag sade i början att man kan få en del att se sina förmågor som 

man kanske inte ser i ett klassrum. Barn som har svårt att sitta still och allt 

kanske får glänsa och kanske till och med går på mullor och sträva och allting 

och har kanske jättekoll på det. De kanske mår bra av att vara ute, så finns det ju 

den här klicken som har svårt att vara ute, som mår bra av att vara i ett fyrkantigt 



19 

 

 

klassrum. För de har svårigheter men för dem så är det också tryggheten så är det 

ju också. Men jag tror också att man kan se förmågor hos barn som man inte kan 

upptäcka i ett klassrum, det tycker jag ju så klart (Idrottslärare 4). 

De tycker ju det är roligt framförallt, dem trivs ju att va ute man ser ju att de blir 

glada. Och sen när man väl kommer in efter att vara ute så har de ju lite mer 

energi och lite mer ork om man varit ute på förmiddagen eller om man ser på 

eftermiddagen, man ser att här är de för trötta. Vi går ut så kan det fungera bättre 

än om vi suttit inne och läst (Idrottslärare 3). 

5.2.2 Personliga attityder 

Utifrån intervjuerna har vi kunnat se respondenternas egna attityder till ämnet 

friluftsliv. Med den egna attityden menar vi idrottslärarnas personliga attityd, det vill 

säga den attityd de har till friluftsliv utanför skolans värld. Vi kunde se att samtliga 

idrottslärare som deltog i studien var positiva till ämnet friluftsliv och vad det 

innebär för människan. Idrottslärarna såg friluftsliv som var ett naturligt inslag i 

deras liv. 

För mig är det positivt jag är ganska mycket ute på fritiden. Ute och springer, ute 

och cykla, ute och plocka svamp i naturen, bär och så alltså allt med naturen 

tycker jag är positivt. (Idrottslärare 3) 

Vi kunde även se att den personliga attityden gentemot friluftsliv påverkade deras 

attityd till friluftslivet i deras yrke och vad som enligt de själva ingår i idrottslärarens 

roll. 

Jo jag har ju positiv inställning, kan inte säga något negativt för det är något som 

tillhör det svenska samhället och något man ska kunna och det är självklart att 

eleverna ska göra detta och vem annars om inte jag som idrottslärare? 

(Idrottslärare 5)  

5.2.3 Ett krävande men givande ämne 

Under denna kategori lyfter vi fram de upplevelser som respondenterna har av ämnet 

friluftsliv, det vill säga hur de uppfattar tillämpningen av ämnet i sin undervisning. 

Två av de intervjuade lärarna var så kallade klasslärare och hade därmed en specifik 

klass i alla ämnen och såg inga direkta svårigheter att tillämpa friluftslivsaktiviteter 

då de kunde planera och integrera undervisningsmomenten med de andra ämnena 

som det passade. 

Nja, jag tycker inte det är mer planering för att vi ska gå ut men viss planering 

kräver det så man se att det funkar, vad ska man säga, att det inte svävar ut för 

mycket så att dem försvinner i för mycket lek. Man vill ju att det ska ge dem lite 

kunskap och lite mot målen så att säga men samtidigt ska de kunna ha roligt och 

ha lek. Men jag tycker inte att det är mycket mer planering än för en lektion 

inomhus (Idrottslärare 3).  

De resterande tre lärarna som intervjuats undervisar enbart i ämnet idrott och hälsa 

och menar att man då till viss del behöver kämpa för sitt eget ämne vad gäller 

planering, tid och ibland även ekonomi. De påtalar att det är någonting som alla 

lärare får göra i skolan, slåss för sina egna ämnen. Men att de som idrottslärare kan 

vara extra svårt då man vill få med sig kollegor och liknande i projekt. 

Respondenterna tror att det beror på att idrott ses som ett ploj ämne lite i jämförelse 

med exempelvis mattematik och svenska. 

….. på grund av olika faktorer som det här med tiden, att man är själv, lite 

ekonomi och sådana grejer. Att få loss ungarna till längre pass och så vidare. Så 

att de är ju de problematiska grejerna (Idrottslärare 2) 
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Samtidigt som flera fann det krävande fann samtliga idrottslärare som intervjuats 

friluftslivsaktiviteter som någonting givande. De va införstådda att allt arbete innan 

och efter var nödvändigt då de ansåg det givande för eleverna. 

Det här i läroplanen, att man ska ju försöka skapa ett intresse för saker och ting 

och att de förstår värdet av det här aktiva friluftslivet, att det är positivt så jag ser 

visst en vinning. Att kunna förevisa lite grann om vad man kan göra i skog och 

mark och att det är trevligt och skönt på alla sätt och vis, så jag ser visst en 

vinning i det, det gör jag (Idrottslärare 2).    

Det ger mycket minnen och erfarenheter, dofter, smaker alltså sånna saker. Man 

pratar ju mycket i skolorna om så, livslånga kunskaper och friluftsliv är ju en sån 

sak liksom. Man gör saker som du kan, idrotten är ju egentligen sån, om man lär 

sig simma och man kan det hela livet, lär dig åka skridskor och du kan det hela 

livet, lär dig att vara ute i naturen du kan vara där hela livet alltså sånna saker 

sånna livslånga kunskaper. Så friluftsliv är ju egentligen en väldigt bra sak så. 

Och det du lär dig själv det lär du dina barn. Kan mamma och pappa inte simma 

nä då lär dem inte sina barn simma. Kan dem inte åka skridskor så åker man ju 

inte till ishallen och åker med sina barn. Är man inte ute i skogen då tar man ju 

inte med sig sina barn liksom, ja fikar och ha det mysigt i skogen (Idrottslärare 

1). 

5.2.4 Personlig utbildningsbakgrund 

Utbildningsbakgrunden hos respondenterna för ämnet friluftsliv såg olika ut och 

skilde sig en hel del. En del av idrottslärarna hade i sin lärarutbildning ett eller flera 

inslag av friluftslivsrelaterade moment medan andra inte hade det. Samtliga av de 

intervjuade idrottslärarna hävdade att de var viktigt för undervisningen att bedriva 

friluftslivsmoment i skolan. De hade även en önskan om att vara något mer insatta i 

ämnet. Säkerheten till utförandet av friluftslivsaktiviteter skiljde sig emellan lärarna 

och berodde på hur den enskilda utbildningsbakgrunden såg ut. 

Ja, jag är ganska så trygg men det skulle inte skada om det fanns kurser eller 

någon man kanske kunde lura på uppåt Kalmar. Att man skulle fortbilda sig lite 

grann och få mer idéer liksom och kanske göra mer på hemmaplan. Vi har ju lite 

skog här och sådana saker. Så någon fortbildning hade jag tänkt ta mig för, det 

skulle inte sitta fel. (Idrottslärare 2) 

De idrottslärare som hade fått friluftsliv i sin lärarutbildning kände sig tryggare med 

att undervisa i friluftsliv. Utifrån vår insamlade data kunde vi se att den idrottslärare 

som kände sig tryggast i att undervisa friluftsliv till sina elever var den idrottslärare 

som fått mest av friluftslivskurser i sin utbildning och via fortbildningskurser.   

Jag har gått jättemycket utbildningar med avancerat friluftsliv, vinter och 

sommar som finns på högskolan och lite sådana extrakurser som jag tycker är 

skitkul (Idrottslärare 1). 

5.3 Utveckling av arbetet med friluftsliv 

Under den här rubriken kommer det följa två kategorier som belyser hur 

respondenterna har svarat på hur de vill förändra friluftslivet i skolan. De här 

kategorierna hjälper oss att förstå vilka attityder idrottslärarna har till ämnet genom 

att få reda på hur de skulle vilja arbeta med det. 

5.3.1 Nöjda 

Idrottslärarna var i det stora hela nöjda med sina insatser för friluftslivsaktiviteter 

utifrån de yttre ramar de hade för sitt arbete. Med de yttre ramarna menar vi 
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förutsättningar som idrottsläraren själv inte kan bestämma över. Det som då faller in 

under de yttre ramarna är sådana saker så som tid, lokaler, pengar och så vidare. 

Dock var det två som kände att det inte fanns så mycket som man skulle kunna ändra 

på mer än sitt personliga engagemang då det fanns så mycket i skolan som är viktigt 

för eleverna. 

Nä det jag vill göra ute med barnen tror jag att jag kan göra. Det är väll det att 

man ska ta sig själv i kragen och göra det och inte tänka att nu missar vi den och 

den sidan i boken utan att det dem lär sig där ute är också viktigt va och det 

kommer in både svenska och matte där. (Idrottslärare 3) 

5.3.2 En önskan om mer 

Någonting som idrottslärarna uttryckte en viss förtvivlan över var ramarna som 

begränsar dem i sitt arbete. Det fanns en strävan hos merparten av idrottslärarna att 

friluftsliv skulle få en större roll i skolan. Med större roll menas att friluftsliv ska 

vara någonting som man ska arbeta med kontinuerligt och inte enbart ska bestå av 

friluftsverksamhet i form av olika friluftsdagar. Tid verkar enligt svaren vara det som 

i störst utsträckning motverkar idrottslärarnas önskan om mer friluftsliv. Förutom tid 

kan man även se andra saker som idrottslärarna önskar sig mer av. Det man kan läsa 

av ur intervjuerna är material, resurser, samarbete och kompetens. 

Men man skulle absolut kunna lägga mer tid och vad som kanske är fel, samma 

med orientering är att man gör det på hösten sen är det klart sen gör man det nån 

gång på våren medans många andra moment gör man man blir inte klar med det. 

Är det ett bollspel så gör man inte en lektion volleyboll sen kör du inte 

volleyboll om fem månader för då kan man inte lära sig för man måste nöta in 

det så behöver man ju göra i friluftsliv också egentligen. Och det är kanske 

bristen man gör. Kanske som på vår skola, det är lite stöd- punktinsatser då och 

då sen kommer det en friluftsdag där man betar av det eller kanske ett helt år 

senare och så föreväntar man sig att de ska kunna det. (Idrottslärare 1) 

5.4 Sammanfattning 

I den här undersökningen har vi fått fram resultat till studiens frågeställningar, hur 

idrottslärarna beskriver sitt arbete med friluftsliv i skolan, vilka erfarenheter de har 

av det och hur de skulle vilja arbeta med det. Det framkom att idrottslärarna arbetade 

en hel del med friluftsliv enligt sitt eget tycke. Idrottslärarna beskrev att de arbetade 

med olika moment som de räknade in under friluftslivet så som orientering, 

vandringar och allemansrätten. Tankar kring erfarenheterna med friluftsliv i skolan 

som idrottslärarna berättar om i intervjuerna och som redovisas i resultatet är att det 

är krävande på flera olika plan. Det som lyste igenom mest i intervjuutsagorna var 

den ekonomiska delen och tiden som krävs för planering, genomförande och 

efterarbete. Utifrån hur idrottslärarna arbetar och de erfarenheter de har kring 

friluftslivet har idrottslärarna berättat om sina funderingar som berör hur de skulle 

vilja arbeta. De förändringar som idrottslärarna skulle vilja genomföra när det gäller 

friluftsliv är att de skulle vilja har mer tid och mer resurser till momenten. Även ett 

samarbete med sina kollegor och en önskan om fortbildning har kommit fram i 

resultatet. 
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6 DISKUSSION 

De resultat vi har fått genom undersökningen kommer att diskuteras i detta kapitel. I 

diskussionen har vi kopplat resultaten till tidigare forskning som tagits upp i studiens 

bakgrundskapitel. Kopplingar kommer även att dras till våra tidigare erfarenheter 

och tankar kring ämnet friluftsliv. Vi kommer även med hjälp de teoretiska 

utgångspunkterna försöka tolka och förstå idrottslärarnas intervjuutsagor. 

6.1 Arbetet med friluftsliv 

6.1.1 Teoretiskt förberedande 

Utifrån vårt resultat vad gäller idrottslärarnas tillvägagångssätt under lektionerna fick 

vi fram att de med vissa moment arbetade teoretiskt. När det gäller att de arbetade 

teoretiskt var det oftast i förebyggande syfte för att senare öva praktiskt eller som i 

största delen förebyggande i den bemärkningen att undvika olyckor och kunna hjälpa 

personer vid olyckor.  

Även allemansrätten gjordes mycket teoretiskt fast under former av praktisk träning. 

För allemansrättsmomentet gick man gärna igenom ämnets innehåll för eleverna och 

skapade diskussioner kring det under exempelvis tipspromenader.  

För momenten rörande säkerhet vid vatten arbetade man i en del fall med häften där 

eleverna fick läsa sig till kunskaperna och i andra fall visade man filmer där eleverna 

kunde ta till sig information visuellt. Även genomgångar för hantering av 

säkerhetsredskap vid vatten så som hansalina, livboj och isdubbar ingick i de 

teoretiska förberedelserna för att övergå till ett praktiskt tillämpande av dem. Att 

genomgångar av friluftslivsmomentet säkerhet vid vatten i störst utsträckning skedde 

teoretiskt berodde på olika omständigheter så som tillgänglighet av badplatser, 

pengar till transportmedel, stora elevgrupper och brist på tid. I skolverkets (2011) 

läroplan som våra idrottslärare arbetar utifrån står det att eleverna ska få en kunskap 

om just de här sakerna, säkerhet vid vatten och hantering av nödsituationer. Vi kan se 

att de yttre ramar som lärarna har emot sig i sin undervisning kan vara en bidragande 

faktor till att de här delarna blir teoretiska. Av egna erfarenheter vet vi att de yttre 

faktorerna styr mycket i skolansvärld för hur man som lärare lägger upp sin 

undervisning. Men vår tolkning av intervjuerna är att det inte enbart är de yttre 

ramarna och möjligheten att bedriva undervisningen praktiskt som bidrar till att det 

bli teoretiskt. Vi kan även se ett samband mellan det lärarna upplever extra viktigt 

och de teoretiska genomgångarna. Allemansrätten, säkerhet och hantering av 

nödsituationer är tre moment som alla har tunga roller i undervisningen enligt 

idrottslärarna. I intervjusvaren kunde vi utläsa varför lärarna fann de här momenten 

viktiga, det var för att säkerhet och nödsituationer kan rädda liv och allemansrätten 

för att det är en del av den svenska kulturen. Det är just det här med kulturen som 

Gelter (2000) talar om när det kommer till begreppet friluftsliv. När han talar om 

friluftslivs begreppet talar han om ett skandinaviskt synsätt på oss själva som ett 

naturälskande folk. Han menar att det är allemansrätten som har bidragit till att det 

här synsättet lever så starkt i den skandinaviska kulturen (Gelter, 2000). Vi anser att 

det här med kulturen kan vara en stark bidragande faktor till att man som 

idrottslärare väljer att informera om allemansrätten på det viset som man gör. Kanske 

är det för att vi vill att kulturen och självbilden ska föras vidare till nästkommande 

generation som vi trycker lite extra på allemansrätten i skolan. 
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6.1.2 Ämnesintegration 

Utifrån vårt resultat gällande idrottslärares möjligheter att tillsammans med andra 

lärare integrera ämnet friluftsliv i andra ämnen och tvärt om, kunde vi urskilja de 

idrottslärare som är ämneslärare, det vill säga är specifikt inriktade till att undervisa 

ämnet idrott och hälsa och idrottslärare som är klasslärare, det vill säga att de utöver 

idrott- och hälsa undervisning även har hand om majoriteten av de övriga 

ämnesundervisningarna för en specifik klass. De intervjuade idrottslärarna som 

specifikt hade idrott och hälsa undervisning på sina arbetsplatser uttalade en saknad 

av förståelse och en brist på samarbete från de andra lärarna. Alla lyfte fram 

ämnesintegration som ett bra och effektivt sätt att tillämpa friluftslivsämnet då de 

också menade att det här ämnet var ett av de mer krävande i idrottsundervisningen 

både i fråga om planering, tid och ibland även ekonomi. Eftersom 

friluftslivsaktiviteter uppfattas som svårtillämpliga av ämneslärarna med specifik 

inriktning till idrott och hälsa så kan vi se att samarbeten mellan andra ämneslärare 

vore betydelsefullt.  

Vid intervjuerna tog vi även del av olika integreringsmöjligheter för ämnet friluftsliv 

som några av idrottslärarna lyfte fram. Ämnena biologi, naturkunskap och geografi 

är kanske de mer självklara alternativen bland skolämnen som kan tänkas integreras 

till friluftslivet. Biologin tar upp moment så som kunskaper om kroppens funktioner 

och vad den behöver för att vara hälsosam vilka är naturligt förbundna till 

friluftslivet för att inte tala om kunskaper om olika arter bland växter och djur. 

Momentet geografi kan exempelvis tillämpas i friluftslivsundervisningen då man 

arbetar med kartor och kunskaper om olika sorters terräng vilka är naturliga innehåll 

för friluftslivsaktiviteten orientering. Men tänker man större så kan man även 

integrera ämnen som är mindre självklara att kombinera till friluftsliv. I ämnet 

matematik exempelvis kan en integrering av friluftsliv tar sig till uttryck som 

utomhusmatematik eller svensklektioner som genomförs ute i det fria kan skapa 

tillfällen för skrivande av naturdagböcker eller årstidsdikter. Klasslärare verkar 

tydligare ta vara på dessa integreringsmöjligheter emellan olika skolämnen men det 

här beror antagligen på att de inte behöver kämpa för att ett specifikt ämne ska kunna 

genomföras. Behovet av att kämpa för sitt eget finns hos ämneslärare då de inte vill 

riskera att deras ämne ska hamna på andra plats i skolornas prioriteringslista.  

Tidigare i bakgrundskapitlet har vi lyft fram Backmans (2008) tolkning av 

friluftslivet. Han tolkar snarare friluftslivet som ett kunskapsområde än ett ämne då 

han menar att friluftslivets innehåll kan vara svårt att tillämpa om det inte passar in 

till de rådande föreställningarna till vad som är idrottsliga aktiviteter på den enskilda 

skolan. Att friluftslivet ses som ett kunskapsområde enligt Backman motiveras 

utifrån att det inte är bundet till någon specifik aktivitet utan har förmågan att fritt 

och övergripande kunna involveras i olika aktiviteter (Backman, 2008). Utifrån 

denna beskrivning av friluftslivets karaktär får vi en förståelse över de intervjuade 

idrottslärarnas uttalade ansträngning för tillämpningen av ämnet. Idrottslärarna blir 

uppmanade till att dela upp friluftslivets innehåll och inkludera dem i andra 

aktiviteter. Utifrån intervjuerna av ämneslärarna med inriktning till idrott och hälsa 

uppfattade vi en strävan om att uppfylla en högre grad av friluftslivets potential. 

6.1.3 Friluftsverksamhet 

Utifrån Eskilsson, Magnusson och Carlquist (1981) nämns begreppet 

friluftsverksamhet och definieras i relation till skolans värld som ett tillfälle där hela 
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skolans elever eller elever från en bestämd årskurs gör friluftslivsaktiviteter. De 

intervjuade idrottslärarnas definition av friluftsverksamhet uttalades av dem som 

friluftsdagar. Friluftsdagar är dagar i skolan som är tillägnade för 

friluftslivsaktiviteter. De intervjuade idrottslärarna berättar alla att i deras 

undervisning använder man sig av friluftsdagar och det är just under dessa dagar som 

stora delar av friluftslivs undervisning sker.  

Om man ska ta fasta på att det ska vara undervisning i friluftsliv på de här dagarna så 

ska det enligt Gelter (2000) enbart vara aktiviteter i naturen som inte går att gör 

någon annan stans än i naturen, för att vara genuint friluftsliv men att de inte blir 

faller utanför ämnet friluftsliv enbart för att de går att göra någon annan stans 

(Gelter, 2000). Men vad vi kan utläsa ut intervjuutsagorna så ser idrottslärarna att 

friluftsverksamhet är en det som även Öhman (1999) talar om, lekar och andra 

aktiviteter i naturen. (Öhman, 1999). Vanliga aktiviteter på dessa friluftsdagar är 

orientering och vandring. Men ibland benämns även andra idrottsliga aktiviteter 

under specifika dagar som friluftsdagar. Vi ser att lärarna här är lite otydliga i sin 

användning av ordet friluftslivsdagar, det kan betyda dagar då de ägnar sig åt 

friluftslivsaktiviteter men kan även innebära att det är dagar som innehåller andra 

idrottsliga aktiviteter utomhus. Visst ser vi gärna att mycket av idrottsundervisningen 

sker ute i naturen men vi funderar även på om det bli som Gelter (2000) talar om att 

man glömmer bort det genuina friluftslivet och anser att man ha ju någonting som 

heter friluftsdagar så då har man ju haft friluftsliv i skolan. Kanske bidrar det till en 

förvirring när man använder sig av begreppet friluftsdagar i verksamheten. Att det 

inte behöver vara just friluftsliv under dessa dagar är förankrat i begreppet 

friluftsverksamhet men vi ser att användandet av ordet friluftsdagar kan bidra till att 

man har mindre genuint friluftsliv i skolan eftersom det är just det här som lärarna 

under intervjuerna räknar upp som största del de lägger på friluftsliv i sin 

verksamhet. 

6.1.4 Del av idrottsämnet 

Utifrån vårt resultat gällande hur stor del av idrott- och hälsa undervisningen som 

tillägnades friluftslivet kunde vi se att det var en relativt liten del. Men det beror på 

vad man uppfattar som friluftslivsaktiviteter. Tittar man i läroplanen, Lgr 11 på 

friluftslivsämnet för idrott- och hälsa undervisningen så står moment som 

allemansrätt, orientering och säkerhet vid vatten uppskrivna. Dessa moment ansåg de 

intervjuade idrottslärarna att de hade god koll på i sin undervisning men de hade nog 

en annan uppfattning om vad ämnet friluftsliv innebar än vad läroplanen uppger. 

Majoriteten av de intervjuade idrottslärarna såg vandring och kunskaper om 

lägerbyggen och hur man anordnar brasor och lagar enkel mat på stormkök som 

genuina moment för ämnet friluftsliv. I bakgrundskapitlet framhöll vi Gelters (2000) 

definition av genuint friluftsliv samt även hans definition av friluftsliv i dagens 

moderna samhälle då han påvisar viktiga skillnader emellan dessa begrepp. För att 

tillämpa ett genuint friluftsliv menar Gelter (2000) att verksamheten inte ska vara i 

kontakt med det vardagliga utan ska helst vara beläget ute i vildmarken. Detta för att 

den sortens utövande av friluftsliv skapar förmågan hos deltagarna att synkronisera 

och harmonisera sin fysik till tankeverksamheten (Gelter, 2000). Men att i skolans 

värld tillämpa ett sådant genuint friluftsliv som Gelter (2000) talar om är i näst 

omöjligt då det inte finns resurser eller tid till det i de ramar som skolan har.  
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Efter våra intervjuer så ser vi samma företeelser som Backman (2004) ser, att 

friluftsämnet har en liten del av den totala undervisningstiden i ämnet idrott och 

hälsa. Vi ser även precis det som han talar om i när han säger att de aktiviteter som 

lärarna räknar in i friluftsliv kanske inte solklart skulle falla under friluftsliv då de 

inte är genuint friluftsliv (Backman, 2004). En anledning till att det ser ut så här tror 

vi är att i läroplanen står sådana moment som enligt forskningen i vårt bakgrund 

kapitel inte räknas till det genuina friluftslivet som bland annat orientering, som kan 

ske i olika miljöer och inte bara orörd natur benämnt som friluftsliv (Skolverket, 

2011). Eftersom idrottslärarna arbeta utifrån läroplanen så tror vi att de kan vara så 

att de ta till sig exakt det som står i läroplanen angående friluftsliv. Men 

idrottslärarna verkar ha något större visioner om vad som är friluftslivsmoment än 

vad läroplanen har och ser då en del komplikationer i ett fulländat tillämpande av 

ämnet.  

Slutsatsen när det kommer till friluftslivets del av idrottsämnet blir att idrottslärarna 

under den lilla del som tilldelas friluftsliv i skolan inte bara används för friluftsliv 

utan även för exempelvis utomhuspedagogik som Brodin (2011) benämner som en 

undervisningsform som är knuten till den traditionella undervisningen men sker i en 

annorlunda miljö, i det här fallet alltså inte inne i idrottshallen. 

6.1.5 Läroplanen 

Utifrån vårt resultat gällande idrottslärares åsikter till målen för ämnet friluftsliv i 

läroplanen Lgr 11, kunde vi se att samtliga idrottslärare som intervjuats för studien 

ansåg att det inte har skett några större förändringar sedan läroplanen, Lpo 94. Några 

av de intervjuade idrottslärarna påpekade dock att målen för friluftslivet har blivit 

tydligare än tidigare. De förklarade vid intervjutillfällena att man tydligare kunde 

utläsa hur man mer praktiskt skulle tillämpa friluftslivsmomenten för att nå de 

önskade målen i Lgr 11.  

Tidigare i studiens bakgrundskapitel har vi lyft fram Backmans (2008) framhållning 

om att den förra läroplanen, Lpo 94 gav friluftslivsämnet ett mindre utrymme i 

undervisningen av idrott och hälsa. Detta för att Lpo 94 uppmanade idrottslärare till 

ett större ansvar till att tolka och förstå mål och begrepp för sitt ämne (Backman. 

2008). Läroplanen Lgr 11 som är gällande idag för de svenska skolorna har enligt 

idrottslärarna som har intervjuats för studien givit friluftslivet en mer central roll för 

ämnet idrott och hälsa. 

6.2 Erfarenheter, upplevelser och attityder 

6.2.1 Påverkan på eleverna 

Utifrån vårt resultat gällande idrottslärares uppfattningar hur vidare deras elever 

påverkas av ämnet friluftsliv kan vi se att samtliga idrottslärare som har intervjuats 

för studien är positivt ställda till de inverkningar friluftslivet verkar ha på deras 

elever. Inverkningarna som friluftslivet gav på idrottslärarnas elever enligt 

idrottslärarna handlade exempelvis om gemenskap, ett stimulerande till rörelse, en 

ökad koncentrationsförmåga, ett stärkande av den enskilda individens förmågor och 

ett behärskande av livslånga kunskaper så som att veta hur man ska bete sig ute i 

naturen. De effekter som friluftslivet verkade ha enligt idrottslärarna stärks av den 

tidigare forskningen. Där bland annat Brodin (2011) säger att enskilda individer 

stärks, Paisley m.fl. (2008) att det skapar ett intresse och engagemang hos utövarna, 
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Arnegård (2006) talar om att det bidrar till ett livslångt intresse och lärande, Waite 

(2011) menar att att det kan leda till en äkthetskänsla och kärlek till fysisk rörelse 

och natur, Rivkin (1995) menar att både lärare och elever får en känsla av frihet, och 

enligt Gatzemann m.fl. (2008) undersökning så bidrar den fysiska aktiviteten i 

friluftsliv till ett bättre lärande i andra ämnen. Så enligt både den tidigare forskningen 

och de intervjuade idrottslärarna finns det många positiva effekter av friluftslivet i 

skolan. Men allting har två sidor och kan inte enbart vara positivt, då även friluftsliv 

i skolan. För en del elever är säker de här positiva effekterna underbara men vi tror 

även att det finns elever i skolansvärld som inte enbart får uppleva de positiva 

effekterna utan som kanske även upplever det negativt. Det kan bland annat vara en 

elev som mår bra av att ha klassrummet fyra väggar som ram för att klara behålla sin 

koncentration. Självklart ska man arbeta på olika sätt i skolan och det är nog viktigt 

att vara uppmärksam på hur man ska anpassa undervisningen för den enskilda eleven 

så att alla kan få positiva erfarenheter och lära sig någonting utav undervisningen. 

Vid en av intervjuerna som genomförts talades det om att friluftslivets innehåll är 

viktigt för eleverna att ha med sig när de växer upp. Elevers erfarenheter till ett ämne 

utvecklas i relation till de tre lärandedimensionerna: innehålls-, drivkrafts- och 

samspelsdimensionen (Illeris, 2007). Utifrån den innehållsliga dimensionen vad 

gäller elevers erfarenhetsskapande till ämnet friluftsliv så tar eleverna till sig det de 

anser vara av betydelse för dem själva. När det kommer till elevers 

erfarenhetskapande till friluftslivet utifrån drivkraftsdimensionen så skulle det handla 

om elevernas egna känslor och motivationer rörande det som ska läras in som 

exempelvis allemansrätt, kartläsning i orientering eller kunskaper om att rädda liv. 

Den samspelsdimensionella faktorn för elevers erfarenhetsskapande till ämnet 

friluftsliv handlar om att eleverna får möjligheten att sätta in sig själva i ett nytt 

sammanhang. 

6.2.2 Personliga attityder 

Begreppet attityd har tidigare definierats i studiens bakgrundskapitel utifrån 

Delmater (2001). En attityd är ett inlärt förutbestämt sätt för en person att agera 

gentemot en person, ett föremål, ämne eller situation (Delmater, 2001). Som framgår 

av vårt syfte för studien är det idrottslärares attityder till ämnet friluftsliv som det 

fokuseras på, med andra ord idrottslärares inlärda och förutbestämda sätt att agera 

gentemot ämnet friluftsliv. 

Utifrån vårt resultat gällande idrottslärares egna attityder till friluftslivet kan vi se att 

samtliga idrottslärare som intervjuats för studien är positiva till ämnet. De tycker det 

är skönt att vistas i skog och mark och att röra sig utomhus.  

Hur ens attityd eller inställning ser ut för ett specifikt ämne beror på vilken relation 

man har till det tidigare, med andra ord hur ens erfarenheter ser ut. Erfarenhet är ett 

begrepp som genom tre dimensioner rör lärandet (Illeris, 2007). De tre 

dimensionerna för lärande är innehålls- drivkrafts- och samspelsdimensionen. Den 

innehållsliga dimensionen för erfarenhetsskapande ter sig på så vis att man tar 

lärdom av det man själv anser vara betydelsefullt (Illeris, 2007). En av de intervjuade 

idrottslärarna nämnde sin relation till friluftslivet vilken var att vistas ute i skogen 

och plocka svamp och bär. Denna friluftslivskunskap hade just denna person tagit 

fasta på. Drivkraftsdimensionen för erfarenhetsskapande ter sig genom att man 

tillägnar ett känslomässigt och motiverande engagemang till det man avser att lära 

sig (Illeris, 2007). En av de intervjuade idrottslärarna menade att vistelser i skog och 
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mark är trevligt på alla vis då atmosfären är lugn och skön. Personen i fråga hade 

erfarenhet av att vistelse i skog och mark gav en inlevelse av lugn och harmoni. 

Samapelsdimensionen i erfarenhetsskapandet kommer till uttryck när man kopplar 

samman det som önskas läras till det sociala och samhälleliga (Illeris, 2007). En av 

idrottslärarna som intervjuades hade erfarenheten av att friluftslivet var ett ämne som 

vid tillämpning erbjöd aktiviteter som stimulerar rörelse. Man såg vinning med 

ämnet i relation till synen på samhället. Vid intervjun påpekades det att det är bra om 

man blir van vid att vara ute och röra sig så man inte bara sitter inne hemma framför 

datorn. 

6.2.3 Ett krävande men givande ämne 

Utifrån resultaten gällande vad idrottslärare uppfattar som krävande med friluftsliv 

kan vi se ett antal faktorer som upplevs problematiska. Dessa problematiska faktorer 

ställer ett visst krav på den enskilda idrottslärarens tillämpning av friluftslivet. Tre av 

de intervjuade idrottslärarna uttalade sig om att ämnet friluftsliv kräver mycket 

planering och förberedelser innan ett genomförande kan ske samt att när väl 

friluftslivsmomenten ska genomföras så kräver dessa mycket tid. De framhåller även 

ekonomi som en problematik för friluftslivstillämpningen då det ibland finns en 

önskan att genomföra friluftslivsmoment på andra platser eller med nya redskap. En 

av dessa idrottslärare lyfter även fram tillgängligheten av elevgrupper vid större 

friluftslivsmoment som problematiskt då andra ämneslärare upplevs kämpa för att 

dennes lektioner inte ska hinnas med om klassen åker iväg för att vandra eller 

liknande. De övriga två idrottslärarna är klasslärare och såg därför inga större 

bekymmer med tillämpandet av friluftslivsmomenten då de kunde genomföra dessa 

som de kände att det passade dem. Men problemet med ekonomi var gemensamt hos 

alla de intervjuade och det är någonting som vi själva har upplevt när vi varit ute i 

skolor på verksamhetsförlagd utbildning. De ekonomiska ramarna i skolan är inte så 

stora och idrott och hälsa är ett ämne som är dyrt då det kräver ganska mycket 

redskap och material. Då det inte enbart är friluftsliv som ingår i ämnet så måste 

pengarna prioriteras och delas upp och många av de olika sakerna i idrottsämnet är 

material krävande. Backman (2011) talar om just det vi och idrottslärarna upplever 

som hinder för undervisningen nämligen tid, ekonomi, plats och gruppstorlek. Så 

även att viljan finns så upplevs det som krävande och svårt att leva upp till de mål 

man skulle vilja. De faktorer som upplevs störst problematiska bristen på tid då det 

krävs mycket planering och lång tid att utföra samt den ekonomiska delen. Trots allt 

det här såg vi i resultatet att alla idrottslärarna ansåg friluftsliv vara någonting givade 

för sina elever. Vi har  då utifrån tidigare forskning på området friluftsliv tagit fasta 

på att ämnet uppfattas som nyttigt och i en del fall nödvändigt för människors 

personliga utveckling i synnerhet i denna moderna tid vi lever i (Brodin, 2011), 

(Gatzemann m.fl, 2008), (Waite 2011) (Backman 2011) och (Rivkin, 1995). Av vårt 

resultat att döma vad gäller idrottslärares uppfattningar till vad som är givande med 

ämnet friluftsliv så nämner de intervjuade idrottslärarna goda minnen och 

erfarenheter samt sinneliga kunskaper så som känsel, dofter, utseenden och smaker. 

Samt att de menar att det är trevligt och rofyllt att vistas i skog och mark för såväl 

elever som för lärare.  

Utifrån ett didaktiskt perspektiv har vi granskat idrottslärarnas intervjuutsagor. Det 

didaktiska perspektivet som vi utgått ifrån är det som i bakgrundskapitlet framhållit 

av Annerstedts (1991). Det består av två spår för grundläggande idrottskunskaper i 

undervisningen av idrott och hälsa. Vi kan urskilja friluftslivets moment i särskild 
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relation till ett av de två spåren för grundläggande idrottskunskaper. Det här spåret 

fokuserar på grundövningar som är väsentliga för idrottsämnet i helhet så som att gå, 

springa, hoppa, krypa, balansera eller att rulla. Utifrån dessa grundövningar 

konstrueras tillvägagångssätt till övningar av mer avancerad karaktär (Annrestedt, 

1991). Att vi relaterar friluftsliv till det här spår av idrottsämnets grundläggande 

kunskaper är för att vi utifrån tidigare forskning och material från intervjuer tagit 

fasta på att ämnet uppfattas som en kunskap som kan utvecklas till en 

livslångkunskap, en kunskap som man har nytta av hela livet.  

Det livslånga lärandet talar bland annat Arnegård (2006) om när han beskriver att de 

som senare i livet ägnar sig åt exempelvis äventyrssport i naturen redan i tidiga åldrar 

blivit introducerade för friluftsliv och friluftslivsaktiviteter (Arnegård, 2006). Även i 

skolverkets (2011) läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet talas 

det om det livslånga lärandet, då positiva upplevelser kan leda till att man senare i 

livet väljer att vara fysisk aktiv.  

Idrottslärarna lyfte fram att deltagandet under de här lektionerna var viktigt för 

eleverna. I-dimensionen för fysisk aktivitet handlar om att när man aktivt delta i en 

aktivitet tillgodoger man sig de kvalitéer den avser att tillföra utövaren i sin 

utveckling (Schenker, 2011). En av idrottslärarna som intervjuats för studien 

påpekade just vikten av en existerande kontinuitet för friluftslivsmomenten då 

reflektioner av en ny aktivitet är nödvändigt för att de nyförvärvda kunskaperna inte 

ska gå förlorade. Utifrån intervjuerna kan vi se att eleverna är engagerade och 

intresserade av att delta i friluftslivets olika moment. De intervjuade idrottslärana 

lyfte fram elevers glädje för vistelser utomhus. Därigenom kan man anta att 

friluftslivsmomenten trots komplikationer är värdefulla för eleverna. 

Vi tror precis som idrottslärarna har sagt i intervjuerna att friluftslivets 

grundläggande moment kan tillämpas på mer avancerad nivå än vad som framgår av 

läroplanen Lgr11. Materialet från intervjuerna med idrottslärarna lyfter fram 

friluftslivsmoment som kan uppfattas som mer avancerade så som läger- eller 

vindskyddsbyggen, eldstadshantering och tillagning med stormkök. I 

bakgrundskapitlet har vi lyft fram Gelters (2000) definition av ett genuint friluftsliv 

och tolkar de friluftslivsmoment av mer avancerad karaktär som exempel på genuina 

aktiviteter för friluftslivet. 

6.2.4 Personlig utbildningsbakgrund 

Utifrån vårt resultat vad gäller idrottslärares utbildningsbakgrund för ämnet 

friluftsliv kunde vi se att majoriteten av de intervjuade idrottslärarna inte hade någon 

form av tidigare utbildning för ämnet men uttryckte en önskan om att någon gång i 

framtiden gå någon form av fortbildningskurs inom sitt ämne. De menade att de inte 

kände sig helt trygga i sin egen tillämpning av friluftslivsmomenten i 

undervisningen. Tidigare i studien har vi framhållit ett centralt perspektiv av 

erfarenhetsbegreppet vilket är det progressiva perspektivet där Dewey var en av 

forskarna som myntade det (Illeris, 2007). Illeris lyfter fram Deweys perspektiv av 

erfarenhetsbegreppet då han menar att den hör ihop med den vardagliga betydelsen 

för erfarenhet vilken betyder att erfarenhet är något som sker hela tiden. Men det 

finns olika erfarenheter. Det finns de som är av pedagogisk karaktär och de som inte 

är det. För de idrottslärare i studien som saknade utbildningsbakgrund för friluftsliv 

och som önskade att fortbilda sig på området i framtiden saknade därmed en del av 
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de pedagogiska erfarenheterna till ämnet. De hade alla en personlig erfarenhet till 

friluftslivet men saknade den av Illeris (2007) uttalade pedagogiska erfarenheten. 

6.3 Utveckling av arbetet med friluftsliv 

6.3.1 Nöjda 

Utifrån vårt resultat rörande hur vidare nöjda idrottslärare är med sin egen insats till 

ämnet friluftsliv kunde vi se att korespondenterna var relativt nöjda. Som tidigare 

nämnts uttryckte en del av de intervjuade idrottslärarna vissa problematiska faktorer 

med tillämpningen av ämnet men de menade samtidigt att det krävande arbetet som 

ligger bakom i slutändan kommer att kompenseras då både de själva och deras elever 

får mycket ut av det hela. Under intervjuerna märktes det på idrottslärarna vilka av 

friluftslivsmomenten som de var särskilt nöjda med. Momenten allemansrätt och 

orientering uttrycktes av några lärare som väl planerade och utförda i sina 

undervisningar. Att de lärare som upplevde dessa moment på det viset förklarades 

med att de var tydliga att undervisa utifrån läroplanen. 

Tidigare i bakgrundskapitlet har vi nämnt de tre dimensionerna för undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa som Schenker (2011) lyfter fram i sin avhandling. 

Dimensionerna är om-dimensionen, genom-dimensionen och i-dimensionen för 

fysisk aktivitet. Om-dimensionen handlar om att idrottsläraren sätter sig in i centrala 

begrepp för aktiviteten som önskas genomföras (Schenkker, 2011). En av de 

intervjuade idrottslärarna kände sig särskilt säker på friluftslivsmomentet orientering. 

För att vara säker på ett moment så behöver man vara väl medveten om momentets 

centrala begrepp, i orienteringens fall handlar det om begrepp som exempelvis 

symbolavläsning, olika sorters terräng och kompasshantering. Därigenom kan man 

anta att om-dimensionen är viktig för att läraren ska känna sig säker i undervisning 

av friluftsliv. 

Genom-dimensionen för fysisk aktivitet handlar om att skapa utveckling av social, 

intellektuell, känslomässig och moralisk karaktär för utövarna (Schenkker, 2011). 

Allemansrätten och miljömedvetenhet är exempel på inslag i friluftslivet som stärker 

utövares uppfattning om miljö och natur på ett känslomässigt och moraliskt plan då 

de genom dessa moment blir uppmärksammade på vilka rättigheter man har samt 

vilket ansvar som tillkommer vid vistelser i skog och mark. 

I-dimensionen för fysisk aktivitet handlar om att man aktivt måste delta i en aktivitet 

för att tillgodoräkna sig de kvalitéer den avser att tillföra utövaren i sin utveckling 

(Schenker, 2011). En av idrottslärarna som intervjuats för studien påpekade just 

vikten av en existerande kontinuitet för friluftslivsmomenten då reflektioner av en ny 

aktivitet är nödvändigt för att de nyförvärvda kunskaperna inte ska gå förlorade. 

Utifrån intervjuerna kan vi se att eleverna är engagerade och intresserade av att delta 

i friluftslivets olika moment. De intervjuade idrottslärana lyfte fram elevers glädje 

för vistelser utomhus. Därigenom kan man anta att friluftslivsmomenten trots 

komplikationer är värdefulla för eleverna. 

6.3.2 Önskan om mer 

Utifrån vårt resultat gällande idrottslärares önskningar angående ämnet friluftsliv kan 

vi särskilt hos de tre ämneslärarna som intervjuats se en strävan efter att få 

genomföra aktiviteter som omfattas mer av friluftslivet. Aktiviteter så som läger- och 
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vindskyddsbyggen och eldstadshantering verkade vara önskade inslag för 

friluftslivsundervisningen, aktiviteter vars innehåll skulle kunna relateras till vad 

Gelter (2000) menar är genuint friluftsliv. Men av samma lärare kunde vi också 

urskilja frustrationer då de såg administrativa komplikationer med tillämpandet av 

genuina friluftslivsmoment. Backman (2011) menar att aktiviteter av mer omfattande 

karaktär ofta stöter på dilemman så som brist på tid, ekonomi och utrymme. De 

intervjuade idrottslärarna som enbart hade idrott och hälsa som ämne önskade mer 

tid för att kunna utföra mer avancerade friluftsmoment samt ekonomi för exempelvis 

bussresor och utrustning. Ett samarbete mellan olika ämnen där inget av dem tar mer 

plats än de andra skulle vara en lösning på det uttalade problemet om att ständigt 

vara på sin vakt för att försvara sitt eget ämnes undervisningar. Genom ett gott 

samarbete mellan olika ämnen skulle även andra problem som brist på tid, ensamt 

ansvarstagande och egen planering kunna lösas. Med mer tid skulle idrottsläraren 

kunna arbeta med friluftslivet mer kontinuerligt vilket också är en av önskningarna 

som tagits upp utifrån intervjuerna. Man menade att om en nyvunnen kunskap inte 

repeteras så får den ingen chans till att utvecklas hos den enskilda individen utan 

kommer att glömmas bort. 

6.4 Avslutande analys 

En avslutande analys visar på att de intervjuade idrottslärarna generellt har en positiv 

attityd gentemot friluftslivet. När vi ser på idrottslärarnas intervjuutsagor utifrån 

Delmaters (2001) definition på attityder så ser vi att det inlärda förutbestämda sättet 

som idrottslärarna ser på friluftsliv är just positivt. Friluftsliv är en del av det ämne 

(Idrott och Hälsa) som de har valt att ha som sitt yrke. Vi tror att det kan vara en 

bidragande faktor till att alla våra respondenter mer eller mindre har en positiv 

inställning gentemot friluftslivet. Vår fundering stärks av förklaringen Delmater 

(2001) ger, att attityder påverkas av bland annat social tillhörighet och utbildning 

(Delmater, 2001). Eftersom våra respondenter alla har utbildning som idrottslärare så 

har de en snarlik utbildning beroende på vilken högskola/vilket universitet de läst 

och eftersom de alla arbetar som lärare har de en gemensamhet som är en social 

tillhörighet.  

Men i vår studie är det inte enbart positiva attityder som framkommit även negativa 

saker har kommit fram. Att både negativa och positiva delar framkommit finner sin 

förklaring i att idrottslärarna har en positiv grund attityd till friluftslivet mer ser mer 

negativt på alla problematiska ramar och de problematiska faktorerna kring arbetet 

med friluftsliv. Där bland annat de har lyft fram integrering och samarbete med andra 

lärare samt de faktorer som tidigare lyfts fram, så som tid, resurser och så vidare 

(Backman, 2011). 

Idrottslärarnas attityder är starkt samman kopplade med vilka erfarenheter de har av 

ämnet. Det här då den innehållsliga dimensionen av erfarenhet bidrar till att man 

skapar sig en förståelse för det man som enskild individ finner betydelsefullt. Den 

drivkraftsdimensionella faktorn i ett lärande i erfarenhetsbegreppet är de som igenom 

det känslomässiga och motiverande engagemang en person har för det som ska läras 

in (Illeris, 2007). Alltså så har idrottslärarnas erfarenheter av friluftsliv bidragit till 

vilken attityd de nu har gentemot friluftslivet. Efter idrottslärarnas personliga 

erfarenheter och erfarenheter i yrket av friluftsliv har då deras nuvarande attityd till 

friluftsliv bildads.  
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6.5 Vidare forskning 

Genom att har genomfört denna studie har nya tankar och funderingar väckts. 

Intressant vore att genomföra en snarlik studie med lärare som inte är idrottslärare 

för att se vilka attityder de har gentemot friluftsliv?  

Vidare forskning kring hur vida idrotten har en lägre status än andra ämnen i skolan 

vore intressant att undersöka efter den här studien som visar på att idrottslärarna 

känner att de får kämpa lite mer än andra för sitt ämne. Även forskning kring hur 

integrering av ämnet friluftsliv fungerar då det berör så många olika skolämnen. Man 

skulle kunna undersöka om arbetet med friluftsliv, både integrerat och enbart i 

idrottsämnet skiljer sig mellan en skola på landsbygden och en stadsskola. 
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BILAGA 1 

Hej. 
  
Vi är två lärarstudenter som studerar på Lärarprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Nu i höst håller vi på med vårt examensarbete som har sin inriktning på 
friluftsliv och skola. Syftet med vår studie är att tolka och förstå några 
idrottslärares erfarenheter av och inställningar/attityder till arbetet inom 
området friluftsliv i skolan. 
Det vi nu undra om ni vill hjälpa oss med är ifall det finns någon lärare som 
har behörighet i idrott i årskurserna 1-6 hos er. Om det gör det är våran 
fråga ifall denna skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju med oss 
kring sina inställningar/attityder till friluftsliv samt hur arbetet med friluftsliv 
bedrivs. Självklart ska det vara ett frivilligt val från lärarens håll om de vill 
vara med eller inte och det kommer vara helt anonymt. Det är enbart vi 
intervjuare som kommer veta vilken lärare som har sagt vad och materialet 
från intervjuerna kommer att förstöras efter studiens preskriberingstid. 
 

  
Tack på förhand! 
 

Vänliga hälsningar 
Josephine Jönsson och Filip Kroon 



 

 

 

BILAGA 2 

Intervjufrågor. 

Öppningsfrågor: 
 Vilka klasser har du? 

 Hur länge har du jobbat som idrottslärare? 

Övergripande frågor med följdfrågor: 

 Kan du berätta vilken inställning du har till friluftslivet i skolan? 

 Hur ser din relation till ämnet ut positiv/negativ? Varför? 

 Har du någon utbildning/bakgrund i friluftsliv? 

 Givande/Krävande? På vilket sätt? 

 Kan du berätta hur du arbeta konkret med friluftsliv? 

 Läroplanens mål svåra/lätta att tolka? 

 Hur stor del i undervisningen uppskattar du att du lägger på 

friluftsliv? 

 Vad gör du för moment när du arbeta med friluftsliv? 

 Vilka resultat ser du med friluftslivet i skolan? 

 Är det något du skulle vilja göra annorlunda med ämnet friluftsliv i 

din undervisning? 

 Mer eller mindre av någonting? 

 Givande/Krävande? På vilket sätt, för vem? 

 


