
 
 

 

 

 

 

"Är friluftsundervisning möjlig utan 

tillgång till svensk skog, snö och isar?"  

- En kvantitativ studie om friluftsundervisning i 

svenska skolor utomlands 

 

 

 

Sofia Harlin 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete grundnivå 17:2016 

Fristående kurs Idrott III 

Handledare: Karin Söderlund 

Examinator: Jane Meckbach 



 
 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur friluftsliv tolkas och bedrivs inom svenska skolor utomlands, detta 

med hänsyn till länders olika klimatförhållanden och avsaknad av svensk allemansrätt. 

 

Frågeställningar 

 Överensstämmer friluftslivsundervisningen som bedrivs i de utomlandssvenska skolorna med 

läroplanens riktlinjer kring friluftsliv och hur kan detta gestaltas? 

 Hur kan friluftslivsundervisningen skilja sig mellan skolor i Sverige och svenska skolor 

utomlands? 

Metod 

En kvantitativ metod användes för att besvara studiens syfte; en enkät med både fasta- och öppna frågor. 

Enkäten riktades till lärare i idrott och hälsa verksamma på svenska skolor utomlands. Totalt av 19 

existerande svenska skolor utomlands, valde 15 av dessa skolor att delta i studien och därmed besvara 

enkäten, varav fem manliga lärare och 10 kvinnliga lärare. 

 

Resultat 

Resultatet visade på att undervisningen skiljer sig mellan svenska skolor utomlands och skolor i Sverige. 

Framförallt skiljer sig innehållet för lektionerna men även upplägget av friluftsundervisningen. 

Friluftslivsundervisningen i de svenska skolorna utomlands stämmer för det mesta överens med 

läroplanens riktlinjer. Var femte lärare (20%) angav att de bortsåg från moment ifrån kursplanen med 

argument för svårigheter i genomförandet p.g.a. materialbrist eller tillgång till ett visst klimat.   

 

Slutsats 

Lärare i idrott och hälsa, verksamma i svenska skolor utomlands tolkar läroplanen och tillhörande 

kursplan i idrott och hälsa (Lgr11) generellt på ett sådant sätt att det hade passat för undervisning i Sverige 

med tillgång till svenska skogar snö och isar. Samt tillgängligheten av skalenliga kartor för orientering och 

rättigheter för specifika aktiviteter i naturen i och med allemansrätten. Dock anpassas undervisningen i de 

svenska skolorna utomlands med alternativa lösningar, en stor del (80%) av lärarna menar att kursplanen i 

idrott och hälsa kan följas fullt ut medans resterande andel av lärarna angav att vissa undantag till 

kursplanen måste tas i beaktande. 
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Inledning 

1.1 Introduktion 

Jag är en lärarstudent som läser sista terminen vid Gymnastik- och idrottshögskolan och gör min 

sista VFU-period vid en svensk skola i Spanien. Mitt intresse för svenska skolor utomlands 

väcktes i och med min antagning av praktikplats i Spanien. En nyfikenhet över allt ifrån hur 

organisationen fungerar vid en svensk skola utomlands jämfört med organisationen vid skolor i 

Sverige till hur lektionsupplägg och lektionsinnehåll eventuellt skiljer sig trots att de följer 

samma kursplan (Lgr11). Då klimatet skiljer sig mellan olika länder ansåg jag det vara intressant 

att undersöka hur svenska skolor i utlandet bedriver friluftslivsundervisningen i grundskolan 

(Lgr11) för ämnet idrott och hälsa. Både med de länder som har liknande klimat som i Sverige 

och de som har ett betydligt varmare klimat. Det finns redan många uppsatser om 

friluftslivsundervisning men endast från skolor belägna i Sverige. Samt att det finns betydligt 

färre undersökningar generellt om svenska skolor i utlandet. Den nya kunskap som skulle kunna 

genereras skulle kunna vara till användning för alla verksamma lärare i idrott och hälsa. Bland 

annat skulle inspiration kunna hämtas från lärarna i idrott och hälsa utomlands som bedriver sin 

undervisning trots en avsaknad av svensk friluftslivs miljö. 

 

Tidigare studier av svenska skolor i Sverige, har visat på att närheten till naturen anses vara en 

viktig faktor som påverkar hur friluftslivsundervisningen utformas och bedrivs. Det har t.ex. 

visats sig att skolor som är lokaliserade i storstäder bedriver mindre undervisning i friluftsliv i 

jämförelse med skolor belägna på landsorten som visar tendenser på  att bedriva mer 

undervisning i friluftsliv. (Backman 2010, s. 16f; Svenning 2001, s. 16) Därmed skulle denna 

studie kunna komma till nytta för de idrott och hälsa lärare i Sverige som arbetar vid skolor och 

anser sig sakna klassiska "friluftslivsmiljöer" då de är belägna i en storstad eller med avsaknad av 

en vinter med snö/is och de därmed ser det som ett hinder i sin undervisning.   

 

1.2 Bakgrund 

Det finns idag 19 svenska skolor i utlandet, verksamma i 11 länder: Belgien, England, Frankrike, 

Kenya, Mocambique, Portugal, Ryssland, Saudi-Arabien, Spanien, Tyskland och Österrike. För 
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att en skola i utlandet ska få rätten att kalla sig för en svensk utlandsskola krävs det ett beviljat 

beslut om rätten för stadsbidrag. I samband med detta beslut krävs det även att elevantalet anses 

vara tillräckligt och förutspås vara stabilt över en längre tid för att skolan ska få rätten att sätta 

betyg enligt svensk lagstiftning. (Skolverket 2016) På samma sätt som för skolor i Sverige 

granskas de svenska utlandsskolorna av statens skolinspektion. Det är en statlig myndighet med 

uppdraget om att bedöma ansökningar om att driva fristående skolor samt att granska befintliga 

skolor. Skolinspektionen granskar skola, fritidshem, förskola, vuxenutbildning samt annan 

pedagogisk verksamhet (Skolinspektionen 2015). Kravet för de svenska skolorna i utlandet är att 

de håller samma standard som skolorna i Sverige och att undervisningen därmed ska anses som 

likvärdig med den undervisningen som sker i Sverige och självklart då går i linje med läroplanen 

och dess olika kursplaner. Det är Skolverket (2016) som hanterar ansökningarna från 

förskoleklasser till och med åk 6 om stadsbidrag från svenska utomlandsskolor. Från åk 7 till åk 9 

är samt gymnasieutbildningen är det Sveriges regering som tar beslutet om tillståndet.  

(Skolverket 2016) 

 

Det är inget som talar emot att bedriva en svensk skolverksamhet och undervisning som är i linje 

med läroplanen oberoende av om det sker i Sverige eller i något annat land. Genom sin 

profession som lärare skall en korrekt bedömning göras av elevernas kunskaper. Trots tolkningar 

av vad som står i kursplanerna, är det samma förmågor och kunskaper som ska bedömas på ett 

likvärdigt sätt. Dock kan detta leda till olika tolkningar av de olika förmågor som eleverna ska nå 

och det centrala innehållet som ämnet ska omfatta och därmed kan lektionsinnehållet skilja sig åt 

och därav kan vägen till betygsättningen se olika ut. (Skolverket 2011, s.1) Det som skiljer de 

flesta utomlandsskolorna ifrån de svenska skolorna är lokaliseringen och därmed klimatet. De 

flesta av dessa länder har mildrare vintrar än vad Sverige har och får därför ingen snö eller isar. 

Dock kan det finnas konstgjorda alpinbackar och isrinkar utomlands. Det intressanta är dock hur 

de verksamma lärarna i idrott och hälsa tolkar det centrala innehållet för friluftslivet och dess 

betygskriterier. Jag har därför valt att fokusera på hur friluftsliv och utevistelse bedrivs i svenska 

utlandsskolor samt om det finns någon skillnad i undervisningen kontra den som bedrivs i 

Sverige.  

 

Den nuvarande kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan består utav cirka 11 sidor och 
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med tre huvudrubriker: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Under det centrala innehållet 

har friluftsliv tilldelats en egen rubrik ”Friluftsliv och utevistelse” tillsammans med ”Rörelse” 

och ”Hälsa och livsstil”. Dessutom omnämns friluftsliv även i syftet med ämnet och bland 

kunskapskraven. (Skolverket 2011) I och med detta har friluftsliv fått en mer framträdande roll i 

ämnet. Ytterligare en skillnad som gjordes vid revideringen av kursplanen från Lpo-94 till Lgr-11 

var att uppnåendemålen ersattes med kunskapskrav för åk 6 och åk 9. Samt att betygsskalan 

utökades till en sexgradig skala istället för en fyrgradig skala. Nedan presenteras en del av det 

centrala innehållet för grundskolan (Lgr 11)  åk 7-9 samt kunskapskrav för åk 7-9 som kan 

kopplas till friluftsliv.   

 

Centrala innehållet för grundskolan (Skolverket 2011, s.1) åk 7-9: 

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

• Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

• Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 

• Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med 

alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen. 

 

Kunskapskravet för betyg E för grundskolan (lgr 11) åk 7-9:  

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, 

miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och 

använder då kartor och andra hjälpmedel. Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt 

förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade 

med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med 

alternativa hjälpredskap under olika årstider. 

I kursplanen för drott och hälsa (Lgr11, 2011) lämnas ett stort utrymme för tolkning av 

styrdokumenten till läraren. Göran Linde (2012) menar att istället för att betrakta läroplanen som 

en alltstyrande faktor kan lärare se den som en del av det hela som styr utformningen av 

undervisningen och därmed kan undervisningen anpassas och formas efter de förutsättningar som 

råder. Linde (2012) menar såväl att varje enskild situation i undervisningen är en unik tolkning 
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av kursplanen. Detta genom att läroplanens text först går från skrift till tolkning av lärare för att 

sedan förmedlas till eleverna genom undervisningen. Därmed ser all undervisning olika ut 

beroende på hur lärare tolkar läroplanen. Genom att lärare  är öppen för förändringar och tar 

hänsyn till olika förutsättningar i sin planering kan läraren undvika moment som innebär 

problem. Undervisningen kan inte alltid bli som man tänkt sig men trots detta kan undervisningen 

ändå bli lyckad!  (Linde 2012, s.55 ff) 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Friluftslivsundervisning i svenska skolor i Sverige 

Forskaren Erik Backman vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har genomfört flera 

studier om hur friluftslivsundervisningen bedrivs i svenska skolor i Sverige. Lärare i idrott och 

hälsa väljer olika innehåll för sin undervisning. Det har visats sig finnas stor variation mellan 

skolor inom struktur, organisation och utformning av styrdokumenten enligt Backman (2008, 

s.38). I och med det stora tolkningsutrymmet som finns i styrdokumenten, menar Backman 

(2008, s.40) att lärare tilldelas stort ansvar för att tolka begrepp och mål, som sedan på många 

skolor, resulterat i en nästintill obefintlig undervisning i friluftsliv.  

 

Tidigare var friluftsdagar reglerade i läroplanerna men i och med att läroplanen Lpo-94 infördes 

togs de obligatoriska friluftsdagarna bort ifrån styrdokumenten. Det blev istället upp till varje 

skola att reglera dessa dagar. Elever under aktuell skolgång med rådande läroplan Lpo-94   

uppgav att de har en liten eller ingen alls kunskap inom friluftsliv. Detta menar Backman (2008, 

s.38) har kopplingar till avsaknaden av reglerade friluftsdagar i läroplanen.  På senare tid kom 

den nuvarande läroplanen för grundskolan (Lgr-11), kursplanen i idrott och hälsa utökades då 

från cirka 4 sidor till cirka 11 sidor i jämförelse med Lpo94.  

 

1.3.2 Friluftsundervisning internationellt 

I en studie (Collado, Staats & Corraliza 2013, s.40ff.) studerades hur spanska ungdomars 

inställning till natur och miljö påverkades av ett sommarläger under ett par veckors tid. I och med 

naturupplevelserna stärktes  ungdomarnas känslomässiga band till naturen samt deras tankesätt 

och vilja om att leva miljövänligt.  
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En artikel om friluftslivsundervisning i Nya Zeeland är skriven av tre forskare, Mikaels, 

Backman & Lundvall (2015), alla tre verksamma vid Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm. Syftet med artikeln är att utforska och problematisera hur lärare i friluftsliv talar om 

friluftslivsundervisningen i Nya Zeeland. I artikeln uppmärksammas vad en lärare kan säga, hur 

en lärare förmedlar detta och de diskursiva effekter av ett sådant tillvägagångssätt. 

Undersökningen bygger på analyser av transkriberade intervjuer baserade på semi-strukturerade 

intervjuer från åtta friluftslivslärare som arbetar vid högtadieskolor i Nya Zeeland. (Mikaels, 

Backman & Lundvall 2015, s. 1) Friluftslivsundervisning har funnits med i Nya Zeelands 

undervisning i över 150 år och äventyr var det som främst präglade ämnet. Detta speglar sig i 

bosättningar och migrationshistorier. Fram till och med 1940-talet lades ämnets fokus på 

rekreation i utomhusmiljö. På den här tiden fanns ingen fristående läroplan för friluftsliv. Syftet 

har ändrats flera gånger genom tiderna. Det har argumenterats för att ett skifte i ämnet gjordes 

under 1970-talet från ett miljöorienterat ämne till ett mer materialorienterat ämne. Denna 

förskjutning av fokus berodde på en övergripande förändring i utbildningssystemet på Nya 

Zeeland. Utbildningen skulle vara av värde för en anställningsbarhet och resultera i kunskaper 

och lärande med nyliberala ideologier. På senare tid antogs begreppet "Education outside the 

classroom" (EOTC), alltå: utbildning utanför klassrummet, av Nya Zeelands avdelning för 

utbildning år 1980. EOTC fungerade som en ämnesplan som antog flera ansatser och kopplade 

erfarenheter av friluftslivsundervisning genom hela skolans läroplan. Utbildning utanför 

klassrummet ansågs även vara till fördel för elevers sociala och personliga utveckling. År 1992 

införde Nya Zeeland för första gången en mer detaljerad kursplan men det var inte förrän år 1999 

som friluftsliv fick en officiell plats i läroplanen och därmed fick utrymme tillsammans med sex 

andra punkter inom ämnet idrott och hälsa. Den nationella läroplanen blev reviderad i början av 

år 2000 och en ny läroplan gavs ut år 2007. I och med friluftslivsundervisningen tog plats i 

kursplanen för idrott och hälsa innebar det att lekioner som följer efter varandra skall också 

bygga på varanda, en progression skall ske likt en pedagogisk planering där varje lektion har ett 

syfte. Vanligt förekommande aktiviteter är numera exempelvis mountain-biking och kayak 

paddling. Då läroplanen och kursplanen för idrott och hälsa ansetts sakna en tydlighet och viktiga 

detaljer valde många skolor att erbjuda andra kurser i friluftsliv. (Mikaels, Backman & Lundvall 

2015, s. 3)  
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Friluftslivet är en central del av skolans ämne idrott och hälsa i Sverige men även i 

idrottsundervisningen i Norge. Det har visats sig i norska studier att motionsformen som 

vanligast utövas av vuxna är de aktiviteter som är utan krav på prestation, exempelvis 

promenader ute i naturen. Det har i dessa studier visats att de aktiviteter som vi bedriver som 

unga är de som också återupptas vid vuxen ålder.  (Mytting & Bischoff 1999, s.12) 

I Danmark har undervisningen i friluftsliv gått från att endast innebära att leva ute i naturen till ett 

mer aktivitetsorienterat ämne i naturen med fler instruktioner och professionell pedagogik. 

Dessutom ska undervisningen behandla eventuella risker och faror i samband med vistelse i 

naturen samt personlig utveckling. (Fisker 2005, s.) 

 

1.3.3 Faktorer som kan påverka lärares undervisning i friluftsliv 

En studie genomförd av Erik Backman (2009, s.14ff.) beskrivs synen på friluftsliv och 

undervisning i friluftsliv. Där presenteras olika faktorer som kan påverka friluftsundervisningen i 

skolor. De yttre faktorer som visade sig påverka undervisningen i friluftsliv var tidsbegränsade 

lektioner och scheman samt tillgången till utrustning i syfte att bedriva undervisning om 

friluftsliv. (Backman 2009, s.16). I en annan studie, genomförd av Gustav Axelsson och Tina 

Jonsson (2008) där slumpmässigt utvalda lärare i ämnet idrott och hälsa från olika län besvarade 

en enkät. I denna studie fick forskarna fram ett resultat som tyder på att elever, andra lärare och 

skolledningen påverkar friluftslivsundervisningen. Dessutom visade det sig även här att schemat 

har en påverkansfaktor. (Axelsson & Johansson 2008, s. 22f.). I likhet med Axelsson & Jonssons 

studie fick även Göran Patriksson (1984, s.65) fram att tidsbegränsade lektioner och tillgången av 

friluftslivsutrustning har en påverkan på undervisningen. Andra likheter Patricksson (1984, s.49) 

kom fram till var att eleverna och andra lärare påverkar friluftslivsundervisningen. Dessutom 

kom han fram till att läroplaner och ramfaktorer påverkar undervisningen (Patricksson 1984, 

s.53).  

Vad gäller tidsbegränsningarna kan en upplevelse av tidsbrist påverka undervisningen och kan så 

även upplevas som ett hinder för att komma ut och vistas i naturen. Avståndet till naturen ses 

alltså som ett problem och kan förhindra att friluftsliv genomförs i önskad utsträckning. (Glanz, 

Grahn & Hedberg, 2007, s. 174). Flera av ovanstående forskare menar att närheten till 
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naturområden är av största vikt för mängden utövad friluftsliv. Lärare som har nära tillgång till 

naturen bedriver i regel mer undervisning i friluftsliv i jämförelse med de lärarna som arbetar på 

skolor med en längre distans till naturområden (Fredriksson 2009, s.35). Det har en stor betydelse 

för barn att skogar och naturområden finns tillgängliga i städer för att skapa en tidig naturkontakt 

(Sandberg 2009; 2012). I en amerikansk studie Kruger, Nelson, Klein, McCurdy, Pride, & Ady 

2010) poängterades vikten av att skolor erbjuder eleverna möjligheter för naturkontakt. 

Ansvariga för utomhusaktiviteter skulle exempelvis kunna vara idrottslärare, miljöpedagoger 

eller fritidspedagoger.  I en studie (Day & Wager 2010) om skottska barn och ungdomars 

möjlighet till natur och utevistelse i stadsmiljö kom författarna fram till ett ojämnlikt resultat. Det 

visade sig att möjligheterna till trivsam natur och trivsamma utevistelser skiljde sig beroende på 

hur väl skötta naturområdena var. Ungdomarna besökte sällan de dåligt skötta naturområdena. 

Därmed påvisar studien vikten av välskötta grönområden för att ungdomarna skulle få med sig en 

positiv syn på naturen och naturupplevelser. (Day & Wager 2010, s. 516) Detta kan också vara en 

faktor som spelar roll, inte bara närheten till naturen utan också skötseln av naturområdet.  

 

En av de mest avgörande faktorerna för friluftslivsundervisningen är skolans ekonomi, då denna 

avser olika aktiviteters möjligheter eller begränsningar (Glanz, Grahn & Hedberg 2007, s. 175).  

I en studie (Kimbro, Brook-Gunns & McLanahan 2011) jämfördes barns utomhusaktiviteter 

mellan olika bostadsområden och den socioekonomiska statusen. Det visade sig i studien att både 

bostadsområdet men också den socioekonomiska statusen var en faktor som påverkar barns lust 

till vistelse utomhus och i natur, där starka socioekonomiska familjer var noggrannare med hur 

mycket tid deras barn spenderade  i naturen. 

 

En annan faktor som påverkar utformningen av friluftslivsundervisningen är självklart läraren i 

fråga. Lärarens kunskaper inom ämnet, säkerhet kring vid utövandet av friluftsliv, samt tidigare 

erfarenheter av friluftsliv kommer att påverka undervisningsupplägget. (Axelsson & Jonsson 

2008, s.22f.) För en del lärare i idrott och hälsa kan de upplevda riskerna i samband med 

friluftslivsutövande anses vara ett hinder för att känna sig trygg i att undervisa inom detta 

område. (Backman 2009, s.17) Sammanfattningsvis kan detta avsnitt beskrivas som att lärares 

generella intresse för friluftsliv påverkar utformningen av undervisningen i friluftsliv 

(Fredriksson 2009, s.35). 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur friluftsliv tolkas och bedrivs inom svenska skolor 

utomlands, detta med hänsyn till länders olika klimatförhållanden och avsaknad av svensk 

allemansrätt.  

 

Frågeställningar 

 Överensstämmer friluftslivsundervisningen som bedrivs i de utomlandssvenska skolorna 

med läroplanens riktlinjer kring friluftsliv och hur kan detta gestaltas? 

 Hur kan friluftslivsundervisningen skilja sig mellan skolor i Sverige och svenska skolor 

utomlands? 

 

1.5 Hypotes 

Hypotesen är att friluftslivsundervisningen som bedrivs i svenska skolorna utomlands stämmer 

överens med läroplanens riktlinjer.  
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2 Metod 

Då studien syftar till att undersöka idrottslärare verksamma i svenska skolor utomlands, valde 

författaren att använda sig av webb-enkät (Bilaga 2) som metod och därmed genomföra en 

kvantitativ studie. När många försökspersoner ingår i studien innebär det en bredare förståelse 

och en högre grad av generaliserbarhet. Däremot blir den informationen som fås av lärarnas 

enkätsvar ytliga, vilket gör det svårt att göra en fördjupning av det aktuella forskningsområdet. 

Författaren har haft med både frågor med öppna svar, för att eventuellt få djupare svar samt 

kryssfrågor i enkäten för att senare kunna jämföra lärarnas svar med varandra. De öppna frågorna 

är mer tolkningsbara medan kryssfrågorna troligtvis skulle ge samma svar vid ett re-test 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 85 ff.) Detta metodval ansågs av författaren vara det bästa 

tillvägagångssättet under rådande förhållande och inom ramen för uppsatsarbetet.  

 

2.1 Urval 

Urvalet bestod av lärare i idrott och hälsa verksamma i svenska skolor utomlands. Därmed var 

skolorna begränsade då endast 19 svenska skolor är verksamma i utlandet. Alla dessa 19 skolor 

kontaktades via e-post med önskan om att vidarebefordra länken med enkäten till aktuell lärare i 

idrott och hälsa. Alla skolor svarade inte på e-post meddelandet men de som svarade lovade att 

vidarebefordra länken till aktuell lärare. Därefter började enkätsvar droppa in alltifrån samma dag 

och upp till en vecka efter utskickat e-post. Det slutliga urvalet bestod av enkäter ifyllda av 15 

idrottslärare verksamma i svenska skolor utomlands.   

 

2.2 Bearbetning av data 

Samtliga ifyllda enkäter samlades in, beräknades och presenteras genom text och figurer 

framtagna från datorprogrammet Excel. Korstabeller togs fram i datorprogrammet SPSS Statistics 

och presenteras i text. 

 

2.3 Procedur 

Först efter en grundläggande genomsökning av litteratur och forskning formulerades uppsatsens 

syfte med frågeställningar. Det fanns mycket tidigare forskning om friluftslivsundervisning i 

Sverige men ingen tidigare forskning hittades om friluftslivsundervisning i svenska skolor 
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utomlands. Vid sökning av internationell forskning blev författaren tipsad av sin handledare 

Karin Söderlund om en artikel om friluftsundervisning i Australien. Vidare fann författaren 

tidigare forsning om Sveriges grannländer Norge och Danmark vilket författaren ansåg vara 

intressant att jämföra med i sin studie då klimatet i dessa länder påminner om klimatet i Sverige.  

En webbaserad enkät ansågs vara mest lämpad för denna studie där 16 frågor formulerades och 

sammanställdes till en enkät. Alla svenska skolor utomlands kontaktades genom e-post där 

författaren presenterade sig själv, studien syfte samt förfrågan om verksamma idrottslärare kunde 

medverka i studien. I e-post meddelandet informerades skolorna om hur enkäten gick till samt 

skolans och de medverkandes rättigheter angående anonymitet. Samma information skickades via 

e-post till alla skolor, detta i försök till att standardisera undersökningen så mycket som möjligt.  

Efter detta steg var det endast att invänta ifylla enkäter. 

2.4 Pilotstudie 

Enkäten utökades med ytterligare två frågor efter revidering och därefter ansågs enkäten vara 

redo för en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes på en svensk skola i Spanien då författaren för 

tillfället genomförde sin vfu-praktik på denna skola och kände därför idrottslärarna som då fanns 

lättillgängliga och gärna ställde upp. Resultatet från pilotstudien visade på att enkäten tog cirka 5-

10 min att genomföra och att inga korregeringar var nödvändiga och därmed fastslogs den 

slutliga versionen av enkäten (se bilaga 2).  

 

2.5 Bortfall  

Alla svenska skolor utomlands, 19 stycken totalt, kontaktades i önskan om att delta i studien och 

det var 15 skolor som valde att delta i studien. Varför resterande skolor inte valde att delta i 

studien kan bero på exempelvis ett ointresse hos skolan eller respondenten eller att e-mailet 

författaren skickade aldrig mottogs av skolan p.g.a. tekniken och därmed aldrig fick förfrågan att 

delta.  

 

2.6 Validitet 

Då enkät valdes som metod stärks validiteten i och med att flera lärare uttalade sig i ämnet i 

jämförelse med om författaren skulle valt att intervjua exempelvis fyra lärare. Det är av stor vikt 

att välja rätt metod beroende på syfte och frågeställningar (Holme & Solvang 1997, s.14). Alla av 
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lärarna som deltagit i denna studie undervisar i ämnet idrott och hälsa i en svensk skola 

utomlands vilket var av undersökningens inklusionskriterier. Det är viktigt att frågorna i enkäten 

motsvarar undersökningens syfte och kan besvara studiens frågeställningar då enkätens 

utformning skall möjliggöra att mäta det som är avsett att mätas. Därmed stärks validiteten i 

undersökningen. (Trost 2007, s. 64 f.). Fråga 16 kan anses vara känslig då det kan uppfattas som 

att klaga på sitt jobb genom att svara att det skulle vara lättare att undervisa i ämnet om skolan 

befann sig i Sverige. Trots detta valde författaren att ta med denna fråga då den ansågs vara 

väsentlig för studien. Det var svårt att finna någon liknande studie om svenska skolor i utlandet. 

Däremot fanns det mycket tidigare forskning om friluftslivsundervisning i Sverige. Det hade varit 

intressant att jämföra resultaten med hur forskning ifrån samma länder i utlandet. Någon sådan 

forskning hittades inte, troligtvis då dessa undersökningar är skrivna på landsspråken. Författaren 

valde därför forskning om friluftsliv från Sveriges grannländer Norge och Danmark då författaren 

kan läsa och förstå de skandinaviska språken. 

2.7 Reliabilitet 

Genom att standardisera undersökningsvertyget ökar tillförlitligheten för resultaten och 

minimerar riskerna för att missuppfattningar uppstår (Trost 2007, s. 64f.). Efter pilotstudien 

kunde ett uttalande göras av respondenterna om huruvida frågorna var tolkningsbara eller inte. I 

detta fall beslöt författaren att inga korregeringar behövdes göras. Genom att informera 

respondenterna, i detta fall idrottslärarna vid svenska skolor utomlands, om deras anonymitet vid 

deltagande i studien ökar chansen för sanningsenliga svar på enkätfrågorna. 

 

2.8 Etiska aspekter  

Enkäten var utformad så att undersökspersonerna var anonyma, svaren kan inte kopplas ihop med 

den lärare som besvarat den specifika enkäten. Studien följer vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidetialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 7 ff.). I samband med utskicket av enkätlänken 

informerades skolorna och lärarna om enkäten genom ett missivbrev, att det var högst frivillig att 

delta i studien och att de närsomhelst hade rätt att avbryta eller dra sig ur undersökningen.   
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3 Resultat 

 

3.1 Resultatdisposition  

Undersökningens resultat redovisas utifrån vilka temaområden enkätfrågorna har berört. Först 

redovisas den övergripande bakgrundsinformationen som ger en uppfattning om studiens 

respondenter. Sedan följer en resultatpresentation kring området som berör respondenternas 

uppfattning om friluftsliv, denna del innehåller endast öppna svar. Efter detta redovisas 

respondenternas svar angående val av kursinnehåll för friluftsliv, denna del innehåller mestadels 

slutna frågor med angivna svarsalternativ samt några kompletterande öppna frågor. Därefter 

presenteras respondenternas uppfattning om eventuella skillnader i att undervisa i en svensk skola 

utomlands i jämförelse med att undervisa i en svensk skola i Sverige, denna del består endast av 

öppna svar.  

 

3.2 Deltagande 

Av de totalt 15 respondenterna var fem män och tio kvinnor och varit verksamma på en svensk 

skola utomlands i genomsnitt 2,5år. Av respondenterna har 10 stycken tidigare arbetat som lärare 

på en svensk skola i Sverige medans fem stycken endast arbetat som lärare på en svensk skola i 

utlandet. Totalt har nio av respondenterna en heltidstjänst och resterande sex har en halvtidstjänst. 

Klasserna som respondenterna undervisar i varierar alltifrån 12-29 elever per klass. Sex stycken 

av respondenterna angav att de har närhet till naturen medan nio stycken respondenter angav att 

de inte har närhet till naturen.     
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3.3 Tolkning av friluftsliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Friluftslivets privata betydelse. 

På denna öppna fråga angående vad friluftslivet betyder för respondenterna personligen visade 

det sig att alla respondenter är överens om att friluftsliv är någonting som sker ute i naturen. 

Dock menar åtta av respondenterna (n=8) att det endast krävs att vistas i naturen för att kalla det 

för friluftsliv medan övriga (n=7) menar att det är något mer än att bara vistas i naturen, det skall 

vara en aktivitet också.  Därav kategoriseringarna; vistelse i naturen och aktiviteter i naturen.  

Vistelse i naturen. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer som syftar på att det 

privata friluftslivet betyder att "bara vara" i naturen. Ungefär hälften av svaren menar på att 

vistelse utomhus bidrar till bl.a. avkoppling, återhämtning och njutning. En av lärarna uttrycker 

sig på följade sätt " Friluftsliv betyder mycket för mig privat. I Sverige kretsade mitt friluftsliv 

mycket kring skogen. Här är det havet, stranden och strandnära skog som är min utgångspunkt. 

Det blir också många utflykter i landet och då ges möjlighet att uppleva många olika naturtyper". 

En annan av respondenterna säger "Att vara ute i skogen, berg, hav". En tredje respondent säger " 

Friluftsliv betyder för mig att vara ute i naturen så mycket som möjligt". En fjärde respondent 

beskriver det privata friluftslivet som "Avkoppling, återhämtning". Ytterligare en respondent 

uttrycker det privata friluftslivet som "Att njuta av naturen utan krav på prestation". 
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Aktiviteter i naturen. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer som syftar på att 

det privata friluftslivet betyder att utföra någon slags aktivitet ute i naturen. Respondenterna 

uttrycker alltså friluftslivets betydelse för dem privat är kopplat till någon form av aktivitet ute i 

naturen. En av lärarna uttrycker sig på följade sätt "Mycket, kanot segla skridsko". En annan 

respondent säger "Utevistelse med en kombination av rörelse och olika aktiviteter". En tredje 

uttrycker sig "Mycket. Trivs där. vandrar fiskar motionerar. Har fritidshus i jämtlandsfjällen 

etc..." En fjärde säger "Någon form av fysisk aktivitet i naturen". 

 

 

Figur 2 - Friluftslivets betydelse i skolans värld.  

Denna fråga besvarade respondenterna med öppna svar. Alla respondenter menade att friluftsliv i 

skolan är något som sker ute i naturen. De flesta menade på att friluftsliv i skolan är endast att 

vistas i naturen (n=6) eller att utföra aktiviteter i naturen (n=6). Tre av respondenterna menade 

dock att friluftslivet i skolan, till skillnad från privat, är att låta eleverna inhämta kunskaper om 

naturen. Därav en kategorisering har gjorts i denna fråga med kategorierna; vistas i naturen, 

aktiviteter i naturen och kunskaper om naturen.   
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Vistelse i naturen. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer som syftar på att 

friluftslivets betydelse i skolans värld innebär att endast ta sig ut och vistas i naturen. På samma 

sätt som det privata friluftslivet innebar avkoppling, njutning och återhämtning för 

respondenterna, syftar hälften av kommentarerna i denna kategori till detsamma. Respondenterna 

menar alltså att friluftsliv är en bidragande faktor för att må bra. En av lärarna uttrycker sig på 

följade sätt "När det gäller skolans undervisning är det också där främst stranden och de parker 

som finns i närheten som utnyttjas. Vid några tillfällen/år har vi friluftsdagar då vi tar oss till 

andra miljöer, främst skog av olika typer". En annan yttrycker "Att kunna vara utomhus i en 

park". En tredje respondent säger "Jag värderar friluftsliv högt då forskning visat på att de 

människor som fortsätter vara aktiva även senare i livet är de som vistats mycket i naturen". 

 

Aktiviteter i naturen. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer som syftar på att 

friluftslivets betydelse i skolans värld innebär att utföra aktiviteter ute i naturen. En av lärarna 

uttrycker sig på följade sätt "Det är viktigt att låta eleverna ta del av friluftsliv och uteaktiviteter 

likväl som aktiviteter inne". En annan uttrycker "Att eleverna får lära sig att vistas i naturen och 

får uppleva olika typer av idrott och fysisk aktivitet utomhus". En tredje lärare säger "Någon 

form av fysisk aktivitet i naturen". En fjärde säger "Att få mina elever till att skapa ett livslångt 

intresse för friluftsliv, att de inhämtar kunskaper för att känna sig säkra och trygga med att utöva 

olika aktiviteter i naturen". 

 

Kunskaper om naturen. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer som syftar på att 

friluftslivets betydelse i skolans värld innebär att inhämta kunskaper om naturen. Kommentarerna 

syftar på vikten av att få eleverna uppmärksamma på naturens betydelse för människan och på så 

sätt skapa en relation till naturen. En av lärarna uttrycker sig på följade sätt "Friluftsliv betyder att 

göra eleverna medvetna om naturen och dess betydelse för människan". En annan lärare uttrycker 

följande "Vill gärna få in så mycket friluftsliv som möjligt i min undervisning. Anser att 

kunskaper om vistelse i naturen är väldigt betydelsefullt för idrott och hälsa". En tredje säger "Jag 

vill att eleverna ska känna sin närmsta omgivning, uppleva årstidsväxlingar samt se sin del i att 

bevara naturen. Att det är en resurs värd att bevara" 
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Figur 3 - Tolkning läroplanen. Figuren uttrycker svaren i antal. 

På denna öppna fråga angående hur respondenterna tolkar friluftslivet, dess betydelse och 

innehåll, svarade nio att det rör kunskaper om naturen. Tre svarade att det handlar om att ta med 

eleverna ut och vistas i naturen och två av respondenterna tolkar utevistelse och friluftsliv från 

kursplanen som att utöva aktiviteter i naturen samt lämnade en respondent (n=1) denna svarsruta 

tom, alltså är det ett bortfall på denna fråga.  Därav kategoriseringarna; vistelse i naturen och 

aktiviteter i naturen. 

 

Vistas i naturen. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer som syftar på att de 

tolkat friluftslivet från läroplanen som att ta med eleverna ut i naturen och visa eleverna 

möjligheten att ta sig till olika platser och vistas utomhus. En av lärarna uttrycker sig på följade 

sätt  "Friluftsliv tycker jag är att kunna vistas i naturen på ett naturligt sätt. Många barn idag är 

sällan ute i riktig natur utan de besöker tillrättalagda platser. Vi svenska är bortskämda med att 

kunna vara i naturen, den möjligheten är begränsad utomlands och vi får försöka hitta så 

"vildvuxna" tillgängliga områden som möjligt.". En annan lärare uttrycker sig så här "Låta 

eleverna ta del av och lära känna sin omgivning". 

Aktiviteter i naturen. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer som syftar på att de 

tolkat friluftslivet från läroplanen som att låta eleverna genomföra aktiviteter i naturen. En av 

lärarna uttrycker sig på följade sätt  "Eleverna ska kunna anpassa sina rörelser till olika miljöer i 
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naturen, bland annat vatten. Jag ser det som rätt betydelsefullt". En annan lärare uttrycker sig på 

följade vis "Finns nog bara som mål i idrotten men med bra fantasi kan man få med mål i 

hemkunskap genom att laga mat ute, no genom att undersöka, bygga mm, slöjd osv... Viktigt att 

flera pedagoger gillar det för att det ska bli bra. Barnen gillar det är min upplevelse. Bra sätt att 

bygga grupper, öva samarbete" 

 

Kunskaper om naturen. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer som syftar på att 

de tolkat friluftslivet från läroplanen som att eleverna ska inhämta kunskaper om och i naturen. 

tio av respondenterna menade på att friluftsliv i skolan är mer än att bara utföra aktiviteter, att det 

innebär att undervisa eleverna i syftet att eleverna inhämtar kunskaper om olika aktiviteter i 

naturen  

En av lärarna uttrycker sig på följade sätt  "Upplysa eleverna kring våra rättigheter och 

skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, 

idrott, natur- och utevistelser.". En annan uttrycker sig så här "Att de får kunskap om att värna, 

skydda och bevara naturen och hur man kan utnyttja naturen och njuta utav den under hela året.". 

En tredje lärare säger "Allemansrätten är också viktig att lära barnen om, då vi vistas i en miljö 

med mycket slit- och släng- mentalitet.". En fjärde lärare uttrycker sig så här "Att få elever att 

förstå så mycket som möjligt om aktiviteter i naturen och använder detta för att förbli friska och 

skapa en förståelse/respekt för rätten till tillgången. Innehållet i läroplanen är lite vag och anger 

inte exakt vad som ska uppnås av eleverna men det är en viktig del av kursen". 
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3.4 Undervisningsinnehåll  

 

Figur 4 - Aktiviteter lärare använder som innehåll för undervisning i friluftsliv.  

På frågan om vilka aktiviteter respondenterna använder sig av i undervisningen i friluftsliv 

svarade 13 av respondenterna att de utövar aktiviteten vandring. Näst vanligast förekommande 

aktivitet var att göra upp eld (n=9). Även aktiviteter så som kanotpaddling (n=6) och stand up 

paddle (n=6) visade sig vara vanligt förekommande aktiviteter. Aktiviteter som förekom mer 

sällan var skridskor (n=5), kajakpaddling (n=4), tältning (n=4), segling (n=4) och rullskridskor 

(n=4). De svarsalternativ som angavs minst antal gånger var utförsåkning (n=3), längdfärdsskidor 

(n=1) och rullskidor (n=1). På denna fråga kunde respondenterna fylla i flera svarsalternativ, 

vilket medför att antalet svar överstiger den totala mängden respondenter. Som en följdfråga till 

ovanstående fick respondenterna svara på en öppen fråga angående om de ansåg sig vilja 

inkludera någon av ovanstående aktiviteter men upplever att det inte går p.g.a. att respondenten 

undervisar i en svensk skola utomlands. Vanliga förekommande svar på denna fråga var tältning 

och göra upp eld med motiveringen avsaknad av allemansrätten. Samt skridskor och skidor då 

dessa kräver snö och isar som många av skolorna inte har tillgång till i det land de undervisar i.    
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             Figur5 - När och var undervisning sker om allemansrätten.  

 

På frågan om när och var undervisning om allemansrätten sker svarade åtta att detta sker vid 

varje lektionstillfälle i friluftsliv samt angav tio av respondenterna svarade att detta sker både 

inomhus och utomhus. Tre svarade att detta sker endast vid enstaka tillfällen och två svarade att 

undervisningen om allemansrätten endast sker utomhus. Inga respondenter svarade att de aldrig 

undervisar om allemansrätte eller att de endast undervisar om allemansrätten inomhus. På denna 

fråga kunde respondenterna fylla i flera svarsalternativ, vilket medför att antalet svar överstiger 

den totala mängden respondenter. 
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Figur 6 - Aktiviteter lärare använder sig av vid undervisning om säkerhet.  

På frågan om vilka aktiviteter som används för undervisning om säkerhet i och vid vatten svarade 

tolv av respondenterna stabilt sidoläge , HLR (hjärt- och lungräddning) (n=11) och livräddning i 

pool (n=11). Sedan var svarsalternativet livräddning i sjö/hav (n=4) vanligast. Minst vanligast var 

isvaksträning (n=2) samt svarsalternativet annat (n=2). På denna fråga kunde respondenterna 

fylla i flera svarsalternativ, vilket medför att antalet svar överstiger den totala mängden 

respondenter.  
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Figur 7 - Om lärare gör skillnad i sin undervisning i friluftsliv mellan sommar- och 

vinterhalvåret.  

I denna figur sammanfattas resultatet från den öppna frågan som undersökte respondenternas 

undervisning i friluftsliv, om det skiljer sig något i undervisningen beroende på årstid. 

Kommentarerna från den öppna frågan har kategoriserats utifrån förekommande svar och bildar 

figuren ovan med kategorierna: Ja, undervisningen skiljer sig år och Nej, ingen skillnad i 

undervisningen.  

 

Ja, undervisningen skiljer sig åt beroende på årstid. Respondenterna i denna kategori har 

förklarat att de spenderade lektionerna utomhus under sommarhalvåret och att det är varmt i 

vattnet under sommarhalvåret och därav har de valt att lägga undervisningen i och nära vatten 

under sommarhalvåret. Andra ansåg att det blir för varmt på sommarhalvåret att göra tyngre 

fysiska aktiviteter och har därför valt att göra exempelvis vandringar under vinterhalvåret. En av 

lärarna uttrycker sig på följade sätt  "De flesta utomhusaktiviteter utförs under sommarhalvåret". 

En annan lärare uttrycker sig så här "Vinterundervisningen använder jag för att undervisa om 

risker och faror för vistelse i naturen, medan sommaren fokus ligger på aktiviteter av olika sort". 

En tredje lärare säger "Här i utlandet blir det mer fokus på utevistelse under sommarhalvåret. Blir 

lite mer begränsad under nov, dec, jan då vi brukar vara inomhus" En fjärde uttrycker "Än så 

länge har jag bara haft friluftsliv under sommarhalvåret". En femte lärare säger " Vi är ute under 

vår och tidig höst". En sjätte lärare säger "Vi lägger utomhus aktiviteterna under den varmare 
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tiden".En sjunde lärare säger "Simundervisningen sker under den varmare delen av halvåret". En 

åttonde lärare säger "Det är mer fokus på utomhusvistelse under Maj-Juni då spenderar vi mycket 

tid i parken där vi tränar orientering men vi åker även och simmar". En nionde lärare säger 

"Aktiviteter kring vatten utförs under sommarhalvåret och de flesta teorilektioner infaller på 

vinterhalvåret". En tioende lärare säger "Säkerhet vid, på och kring vatten lägger jag in på 

sommarhalvåret då vi genomför detta utomhus", "På sommaren bedriver jag friluftsliv närmare 

kusten för aktiviteter på och i vatten" En elfte lärare säger "Eftersom vi bor på en ö med varmt 

klimat blir friluftslivet främst under höst och vinter när det är något svalare vilket i huvudsak är 

vandringar i bergen med övernattning i hus i bergen. Jag har även försökt att få tillstånd att få 

sova under bar himmel på stranden men detta är tyvärr förbjudet. Likaså har friluftslivet under 

vintern varit en lyxigare variant av skidåkning i alperna där de även här får träna på kartläsning". 

Ytterligare en trettoende lärare säger "Under vinterhalvåret väljer jag att undervisa i frilufsliv i 

skogen genom att exempelvis vandra och undervisning i att göra upp eld." 

Nej, undervisningen skiljer sig inte beroende på årstid. Två respondenter anser att det inte är 

någon skillnad i undervisningen beroende på vinterhalvår eller sommarhalvår. En av lärarna 

uttrycker sig på följade sätt  "Nej" och en annan lärare säger "Här i utlandet är det ingen skillnad. 

Det vi behöver tänka extra på är solskyddsfaktor, keps/hatt och dricka under den varma årstiden." 

  

 

 

Figur 8 - Uppfattning om hur klimatet påverkar undervisningen i friluftsliv.  
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Denna fråga besvarades av respondenterna med öppna svar. Tretton svar menade att klimatet 

påverkar undervisningen genom de höga temperaturer och en omöjlighet i att genomföra 

vinteraktiviteter så som skidor och skridskor p.g.a. det klimat som råder  i de länder som 

respondenterna arbetar i. Tre av respondenterna svarade att klimatet inte har någon påverkan på 

undervisningen då det endast alltid innebär att anpassa sin undervisning till de lokala 

förhållandena. En kategorisering har gjorts i denna fråga med kategorierna: Ja, klimatet påverkar 

och Nej, klimatet påverkar inte. 

Ja, klimatet påverkar. I denna kategori svarade respondenterna att klimatet påverkar 

undervisningen då hänsyn måste tas till det varma klimatet och därmed även avsaknad av typiska 

vinteraktiviteter. En av lärarna uttrycker sig på följade sätt "Ibland är det så varmt att barnen 

tappar tålamodet och behöver pausa väldigt mycket.". En annan lärare uttrycker sig 

"Utomhusaktiviteterna måste anpassas efter rådande temperatur, det är svårt att engagera elever i 

40 graders värme.". En tredje lärare säger "Absolut! När terminen startar har vi 35 grader och vi 

gör då de flesta vattenaktiviteter såsom segling, kayak, kanot, livräddning, simning, 

beachvolleyboll etc. Likaså i maj när terminen tar sitt slut!". En fjärde lärare säger "Ja, jag 

försöker anpassa min undervisning efter klimatet. Jag vill undervisa i de aktiviteter som är typiskt 

för det rådande klimatet då det är mest troligtvis att just dessa aktiviteter utförs. Till exempel 

undervisar jag om säkerhet kring simning under sommarhalvåret.". En femte lärare säger "Då det 

råder ett varmare klimat här är det omöjligt att genomföra aktiviteter så som skridskor eller 

skidor.". En sjätte lärare säger "Inga aktiviteter som kräver snö eller is genomförs. Innehållet 

anpassas alltså efter klimatet.". Ytterligare en sjunde lärare säger "Vi har ingen riktig vinter 

innebärande att det inte är möjligt med exempelvis skidåkning." 
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Nej, klimatet påverkar inte. Respondenterna i denna kategori menade att klimatet inte har någon 

påverkan på undervisningen. En av lärarna uttrycker sig på följade sätt "Nej, Mer lokaliseringen 

på skolan. Vi har relativt närhet till stranden, därav jag valt att genomföra all säkerhet kring 

vatten där.". Två andra lärare uttrycker endast "Nej" och "Nej.". 

 

3.5 Jämförelse med svensk skola i Sverige 

 

               

Figur 9 - Hur uppfattningen ser ut angående möjligheten att följa svensk kursplan.  

Denna fråga besvarades av respondenterna med öppna svar. Åtta av respondenterna svarade att 

kursplanen går att följa fullt ut utan problem. Fyra respondenter angav att de kan följa kursplanen 

men inte problemfritt, utan måste vara kreativ och uppfinningsrik med undervisningen. Tre 

respondenter svarade att det inte går att följa svensk kursplan och utför inte alla moment som står 

med i kursplanen. En kategorisering har gjorts i denna fråga med kategorierna: Ja - fullt ut, Det 

går - men inte problemfritt och Nej - undantag måste göras.  

 

Ja - fullt ut. Två av lärarna uttrycker sig på följade sätt "Ja" och "Ja, det går". En annan lärare 

säger "Det är inga problem." 
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Det går - men inte preoblemfritt. En av lärarna uttrycker sig på följade sätt "Ja, men inte utan 

problem. Man får köra stadsorientering, livräddning i pool, skridskoåkning på konstbana med 

besvärliga öppettider och utan hjälmar...". En annan lärare säger "improviserar och skapar miljöer 

för att på ett bra sätt närma mig läroplanens mål". En tredje lärare säger "Ja dock är det lite 

klurigt vid undervisning i orientering då det inte finns kartor som i Sverige att få tag i. Samt är 

det svårt att sätta in teori/praktik om allemansrätten i ett verklighetsperspektiv då den inte gäller i 

detta land.". Ytterligare en fjärde lärare säger "Det går att följa kursplanen men man får lov att 

vara kreativ och uppfinningsrik. Anpassa undervisningen efter rådande förhållanden." 

Nej - undantag måste göras. En av lärarna uttrycker sig på följade sätt "Ja det tycker jag även om 

det inte blir så utförligt som i en Svensk skola. Ett kunskapskrav för högstadiet är att eleverna ska 

kunna planera en fritidsaktivitet och sedan utföra den. Jag brukar låta dem att planera den men 

sen blir det svårt att kunna genomföra den tillsammans. Sedan är orienteringsmomentet svårt, då 

det inte finns orienteringskartor i utlandet som i Sverige. Eleverna ska enligt kursplanen kunna 

orientera i okänd mark. Vi kör orientering på fältet utanför skolan men blir lite basic och inte 

okänd mark och inte heller skalenligt, då vi inte har de möjligheterna att ta fram en 

orienteringskarta.". En annan lärare säger "Inte helt! Det är svårt att genomföra utevistelser efter 

olika miljöer och förhållanden då vi har sol 300 dagar om året och bor på en liten ö. Så säkerhet 

vid vatten vintertid är tex något vi aldrig gör!". En tredje lärare uttrycker "Vissa delar bortser jag 

från.". 
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Figur 10 - Hur lärare anser att innehållet för friluftsliv skiljer sig jämfört med 

friluftslivsundervisning i Sverige. 

Denna fråga, angående om hur respondenterna anser hur friluftsliv utomlands skiljer sig i 

jämförelse med i Sverige, besvarade respondenterna med öppna svar. Detta resultat tyder 

generellt på att respondenterna har en gemensam uppfattning om att undervisningen i friluftsliv i 

Sverige ser annorlunda ut jämfört med undervisningen i de svenska skolorna i utlandet. 

Majoriteten svarade antingen att det finns färre möjligheter till att bedriva friluftsliv utomlands 

(n=4) eller att det bedrivs färre aktiviteter specifikt i skogsmiljö i utlandet (n=4). Därefter var det 

mest förekommande svaret (n=3) att det inte går att genomföra vinteraktiviteter så som skridskor 

i länder som saknar ett kallt klimat. Ett annat svarsalternativ som förekom (n=2) var att det beror 

endast på lokala förhållanden, oberoende om skolan är placerad i Sverige eller inte. Bortfall på 

denna fråga var två (n=2).  Denna fråga har kategoriserats; färre möjligheter för friluftsliv, färre 

aktiviteter för friluftsliv i skogsmiljö, färre vinteraktiviteter ex. skridskor och beror endast på 

lokala förhållanden.  
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Färre möjligheter för friluftsliv. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer som 

syftar på att den största skillnaden är att det är färre möjligheter att bedriva friluftsliv i utlandet 

jämfört med att undervisa i Sverige och därmed blir det ett smalare undervisningsinnehåll i 

friluftsliv vid svenska skolor utomlands. En av lärarna uttrycker sig på följade sätt "Troligtvis 

eftersom de ofta har möjligheter med närheten till naturen.". En annan lärare säger "Ja de kan 

vara ute på vintern. Jag kan inte det eftersom det aldrig blir "riktig" vinter här.". En tredje lärare 

säger "Möjligen att man har lättare att nå naturen och att man känner sig tryggare där. Vi måste 

t.ex.ha låsta skolor.". En fjärde lärare säger "Jag tror att det är lite mer varierad utevistelse där 

man kombinerar både sjö och land i sin utevistelse samt lite mer av ett Robinson Crusoe-äventyr 

där stora möjligheter till överlevnadsteknik kan gås igenom." 

 

Färre aktiviteter för friluftsliv i skogsmiljö. I denna kategori uttrycker respondenterna 

kommentarer som syftar på att friluftsundervisningen i Sverige inkluderar mer aktiviteter i 

skogsmiljö jämfört med undervisningen i utlandet. En av lärarna uttrycker sig på följade sätt  

"Kanske mer fokus på orientering och idrottsdagar i skogsmiljön. Även göra upp eld, tältning och 

"hajk" aktiviteter känns mer aktuellt i Sverige.". En annan lärare säger "Inte förutom det som jag 

har sagt att de tex kan tälta med eleverna, göra upp eld och ha en bättre orienteringsundervisning 

än vi har.". En tredje lärare säger "Ja. Jag har tex svårt med friluftsliv i vintermiljö samt i skog 

och mark.". En fjärde lärare säger "Vissa aktiviteter känns mer naturliga att genomföra i Sverige 

så som tältning och göra upp eld." 

Färre vinteraktiviteter ex. skridskor. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer som 

syftar på att friluftsundervisningen i Sverige inkluderar vinteraktiviteter som kräver snö och isar. 

En av lärarna uttrycker sig på följade sätt "Eventuellt, beroende på var skolan är placerad samt 

resurser i skolan. Har skolan tillgång till skridskor för alla elever i en klass tror jag att 

skridskoåkning är något som utförs på skolor i Sverige men inte här.". En annan lärare säger "Ja, 

kanske de gör fler vinteraktiviteter i snö som vi inte kan göra.". En tredje lärare säger "Ja. De 

använder troligtvis annat innehåll vid vintertid då det finns snö och isar." 

 

Beror endast på lokala förhållanden. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer 

som syftar på att friluftsundervisningen inte nödvändigtvis behöver skilja sig i innehåll. Den 
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beroende faktorn i denna kategori menar respondenterna är de lokala förhållandena. En av lärarna 

uttrycker sig på följade sätt "Det är säkert inte enhetligt i Sverige. Allt handlar om anpassning. 

Jobbar du i Kiruna ser säkert din undervisning i friluftsliv annorlunda än om du jobbar i Malmö. 

Samma sak ser den annorlunda ut om jag jobbar i Lissabon eller Rijad.". En annan lärare säger 

"Ja, det är lättare att undervisa om ett svenskt friluftsliv i Sverige. Men anpassas undervisningen 

efter det land man befinner sig i så är det samma." 

 

 

Figur 11 - Uppfattar om svårighetsgraden i att undervisa om friluftsliv utomlands.  

Denna fråga besvarades av respondenterna med öppna svar. De flesta svar (n=10) ansåg att det 

skulle vara lättare att undervisa i friluftsliv om skolan befann sig i Sverige. Fyra ansåg att det inte 

var någon skillnad i svårighetsgrad att undervisa om friluftsliv i Sverige. En respondent menade 

att det är lättare att undervisa i friluftsliv i utlandet jämfört med Sverige. En kategorisering har 

gjorts i denna fråga med kategorierna: Svårare, Ingen skillnad och Lättare. 

Svårare. I denna kategori uttrycker respondenterna kommentarer om att det skulle vara lättare att 

bedriva friluftslivsundervisning om skolan befann sig i Sverige. Många anser att närhet till 

naturen som finns i Sverige men inte på den plats de undervisar i nu då skolorna tycks befinna sig 

mitt i städer och därför inte har tillgång till skog utanför skolan.  En av lärarna uttrycker sig på 
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följade sätt "Vi skulle ha helt andra möjligheter till utrustning i idrottshallar samt 

utomhusanläggningar. Skolan befinner sig i en storstad med allt vad det innebär. Schemamässigt 

kan det vara svårt att ta sig till exempelvis en skog då vi i princip måste avsätta en hel dag till 

det.". En annan lärare säger "Idag arbetar jag i en stad där naturen inte är lika lättillgänglig som 

den var när jag arbetade på en skola i Sverige". En tredje lärare säger "Ja, jag har alltid haft nära 

tillgång till skog. Svårt nu.". En fjärde lärare säger "Lättare för att man är van ett arbetssätt men 

det är roligt och lärorikt att prova nya spår som det innebär att arbeta i ny miljö med små 

resurser.". En femte lärare säger "Lättare på grund av att man har närmare till naturen än i en 

storstad och det är lättare att praktisera allemansrätten i praktiken ute i skogen nära skolan.". En 

sjätte lärare säger "Ämnet är absolut lättare att undervisa i i Sverige. Naturen, säkerhetsläget och 

klimatet påverkar i allra högsta grad.". En sjunde lärare säger "Ämnet friluftsliv är lättare att 

undervisa i Sverige där vi har mer varierat klimat och miljö samt allemansrätten. Men vi har nog 

fler uteaktiviteter här nere än vad man har i Sverige, tror jag, även om de ser annorlunda ut.". En 

åttonde lärare säger "Enklare, öppna ytor skulle vara lättare att komma åt eftersom skolan är i 

center av en storstad, därav är det svårt att bedriva den undervisning jag vill på grund av att 

kostnaderna för resor samt restid.". En nionde lärare säger "Det skulle vara lättare för mig då jag 

är van vid den lättillgängligheten till naturen.". En tioende lärare säger "Lättare, då det finns så 

mycket mer "serverat" inom friluftsliv i Sverige." 

 

Ingen skillnad. . I denna kategori uttrycker respondenterna att det inte skulle vara någon skillnad i 

svårighetsgrad att undervisa om friluftsliv i Sverige. En av lärarna uttrycker sig på följade sätt  

"Det skulle varken vara lättare eller svårare. Det gäller att anpassa sin undervisning.". En annan 

lärare säger "Nej. Bara annorlunda. Aktiviteter som är lättare att genomföra här skulle vara 

svårare att genomföra i Sverige och vice versa.". En tredje lärare säger "Det är inte så stor 

skillnad!". En fjärde lärare säger "Tycker inte det skulle vara lättare, det är bara att ta vara på 

möjligheterna som finns." 

Lättare. En respondent svarade att det är lättare att undervisa i friluftsliv i en svensk skola 

utomlands då det finns fler tillgångar av aktiviteter. En lärare uttrycker sig på följade sätt  "Jag 

tycker att idrott och hälsa är lättare att undervisa här i utlandet då vi har tillgång till fler 

aktiviteter, såsom vandring, klättring, ridning osv." 
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3.6 Jämförelse mellan de som endast arbetat utomlands och de som 

tidigare arbetat på en skola i Sverige 

Totalt var det fem lärare som endast arbetat på en svensk skola utomlands och 10 lärare som 

tidigare arbetat på en svensk skola i Sverige men nu är verksamma på en svensk skola i utlandet.  

 

Alla de lärare som aldrig tidigare arbetat på en svensk skola i Sverige, utan endast arbetat på en 

svensk skola i utlandet ansåg att det går att följa den svenska kursplanen från utlandet. En 

respondent angav dock ett längre svar med förklaringar om problem som uppstår i och med att 

följa svensk kursplan, dock menade respondenten att det fortfarande går att följa svensk kursplan 

genom att finna lösningar till dessa problem och vara kreativ. De lärare (60%) som aldrig tidigare 

arbetat på en svensk skola i Sverige att det varken skulle vara lättare eller svårare att undervisa i 

friluftsliv i Sverige. Dock angav 40 procent av dessa respondenter att det skulle vara lättare att 

undervisa i ämnet om skolan befann sig i Sverige. Anledningen till detta var framförallt en 

uppfattning om lättillgängligare natur i Sverige i jämförelse med utlandet. Av dessa 40 procent 

hade alla angivit att deras skola inte har närhet till naturen.   

 

Av de lärare som tidigare varit verksamma på en svensk skola i Sverige, var det 30 procent som 

svarade att det inte går att följa den svenska kursplanen fullt ut ifrån en svensk skola i utlandet, 

detta ansåg respondenterna bero på andra förutsättningar i jämförelse med Sverige. Bland de 

resterande 70 procent bland lärare som tidigare arbetat på en svensk skola i Sverige och angivit 

att det går att följa den svenska kursplanen ifrån utlandet var det 30 procent av dessa som angav 

en viss problematik i och med detta. Det var 80 procent av de lärare som tidigare arbetat på en 

svensk skola i Sverige som ansåg att det skulle vara lättare att undervisa i friluftsliv i en skola i 

Sverige. En mindre andel (10%) angav att det inte skulle vara någon större skillnad och 10 

procent angav att det skulle vara svårare att undervisa i friluftsliv i en skola i Sverige då denne 

respondent ansåg det finnas färre möjligheter för friluftsaktiviteter i Sverige i jämförelse med 

utlandet. 
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3.7 Jämförelse mellan den privata uppfattningen om friluftsliv och hur 

de ser på möjligheten att bedriva friluftsliv enligt svensk kursplan 

Alla lärare angav en positiv attityd till sin privata uppfattning av friluftsliv. Av denna total var det 

fem lärare som angav att friluftsliv är en stor del av deras privata liv och att de är mycket aktiva 

friluftsmänniskor medans övriga tio inte angav ett djupare privat intresse för friluftsliv.   

 

Det var liknande spridning av svar ifrån båda grupperna vad gäller möjligheten i att följa svensk 

kursplan ifrån en skola utomlands. Dock var det hela 80 procent av de lärare som hade en positiv 

inställning till friluftsliv som angav att det var lättare att bedriva friluftsliv ifrån en svensk skola i 

Sverige i jämförelse med den andra gruppen med lärare som inte uppgett ett lika stort intresse för 

det privata friluftslivet, där endast 60 procent angav att det skulle vara lättare att bedriva 

friluftsliv ifrån en svensk skola i Sverige.  
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4 Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur friluftsliv tolkas och bedrivs inom svenska skolor 

utomlands, detta med hänsyn till länders olika klimatförhållanden och avsaknad av svensk 

allemansrätt. Med frågeställningarna: Överensstämmer friluftslivsundervisningen som bedrivs i 

de utomlandssvenska skolorna med läroplanens riktlinjer kring friluftsliv och hur kan detta 

gestaltas? Hur kan friluftslivsundervisningen skilja sig mellan skolor i Sverige och svenska 

skolor utomlands? 

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Överensstämmer friluftslivsundervisningen som bedrivs i de 

utomlandssvenska skolorna med läroplanens riktlinjer kring friluftsliv och hur kan 

detta gestaltas? 

En majoritet svarade utan tvekan att det går att följa den svenska kursplanen för 

friluftslivsundervisningen fullt ut, medan en mindre andel angav att det går att följa svensk 

kursplan men inte helt problemfritt. Dessa problem angav dock lärarna sig kunna lösa och 

därmed kan de följa den svenska kursplanen för friluftsliv. Vanliga kommentarer som svar på 

denna fråga var att improvisera, vara kreativ och uppfinningsrik för att på så sätt kunna bedriva 

en undervisning som går i linje med den svenska kursplanen. Mer specifika svar syftade på 

svårigheter i att orientera utan lättillgänglighet av kartor eller tillgång till att orientera i okända 

miljöer samt att det är svårt med allemansrätten, att sätta teori och praktik in i ett 

verkighetsperspektiv. En mindre grupp syftade på att det inte går att följa den svenska kursplanen 

för friluftsliv ifrån en svensk skola utomlands. Dessa lärare menar att vissa delar ifrån kursplanen 

inte går att följa. Exempelvis är orienteringsmomentet inte optimalt då det är svårt att finna 

skalenliga orienteringskartor samt områden att orientera i okänd mark. Samt att klimatet påverkar 

valet av undervisningen genom ett klimat som innebär stark sol den största delen av året och om 

kursplanen tolkas som att undervisningen ska anpassas efter årstiderna kan det bli svårt med 

tanke på att olika årstider inte existerar naturligt.  



 

33 
 

Resultatet stämmer delvis med studiens hypotes som var att lärare i idrott och hälsa, verksamma i 

svenska skolor utomlands följer den svenska läroplanen. De lärare som angett att de följer 

läroplanen utan problem och de som angett att de följer läroplanen men med en del problem som 

de måste lösa har anpassat sin undervisning så pass mycket att det fungerar med den svenska 

läroplanen. Genom att tolka läroplanen efter rådande förutsättningar och förhållanden kan 

undervisningen anpassas så att undervisningen överensstämmer med kursplanen. Varje 

undervisningssituation är unik och ibland uppstår förändringar och då gäller det att som lärare 

ställa om sig och rätta sin undervisning efter de rådande förutsättningarna. (Linde 2012, s.55). 

Även i svenska skolor i Sverige har det visats sig finnas en stor variation mellan skolor vad gäller 

struktur, organisation och utformning av styrdokumenten vad gäller friluftsliv (Backman 2008, 

s.38). Detta som en följd av det stora tolkningsutrymme som lärare i idrott  och hälsa står inför. 

Som en följd på de vaga riktlinjerna i kursplanerna har friluftslivsundervisningen hamnat i 

skymundan på vissa skolor  (Backman 2008, s.40). Istället för att se kursplanen som ett hinder 

och gnälla över dess tolkningsutrymme kan detta tolkningsutrymme istället nyttjas av lärarna och 

ses som en möjlighet i att bedriva och forma en undervisning som är anpassad efter situationen. 

Till exempel skulle en alternativ undervisning om risker i samband med isar vara att genomföra 

isvaksträning i en pool eller liknande. På samma sätt kan undervisning inom allemansrätten 

arbetas med praktiskt genom att måla upp en fiktiv värld för eleverna där dessa lagar gäller och 

eleverna får lära sig om att visa hänsyn till denna vid vistelse och aktivitet i naturen.  Vidare kan 

lärare i idrott och hälsa ta tillvara på de möjligheter som den skola de undervisar vid alltifrån 

klimat till material, lokaler, kultur och natur. Resultatet visade att bland de lärare som endast 

arbetat i en svensk skola i utlandet angav alla att det går att följa svensk kursplan ifrån utlandet. 

Detta kan bero på att dessa lärare inte har någon annan skola i Sverige att jämföra med utifrån 

egna erfarenheter. Alltså anpassas undervisningen utefter de förutsättningar som råder runt och på 

den skolan de är verksamma i just nu och inte utifrån tidigare erfarenheter av svensk skola de 

arbetat på tidigare. 

 

4.1.2 Hur kan friluftslivsundervisningen skilja sig mellan skolor i Sverige och 

svenska skolor utomlands? 

Alla lärare i idrott och hälsa, verksamma i svenska skolor utomlands menar att friluftsliv i 

skolans värld innebär att vistas i naturen på ett eller annat sätt. Detta går i linje med den svenska 
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kursplanen samt forskningen som visat på att det har stor betydelse för eleven att skapa en 

relation tidigt med naturen (Sandberg 2009; 2012). Samt att denna kontakt kan erbjudas av 

exempelvis idrottslärare (Kruger, Nelson, Klein, McCurdy, Pride, & Ady 2010). 

 

I resultatet framkom det även att de flesta lärare ansåg antingen att friluftsliv i skolans värld 

innebär att endast vistas i naturen eller att vistas i naturen och dessutom genomföra aktiviteter i 

naturen. Denna uppfattning stämde även överens med den privata uppfattningen av friluftsliv. En 

liten mindre andel menade att friluftsliv i skolans värld handlar om vistelse i naturen med fokus 

på kunskaper om naturen. Dock i frågan om hur lärarna tolkar utevistelse och friluftsliv utifrån 

kursplanen, dess betydelse och innehåll, menade de flesta lärarna att fokus där ligger på 

kunskaper om naturen och endast ett mindre antal menade att fokus i kursplanen ligger på att 

vistas i naturen och att utföra aktiviteter i naturen. Anmärkningsvärt med tanke på att de flesta har 

en generell uppfattning om att utevistelse och friluftsliv i skolans värld endast innebär vistelse i 

naturen eller endast aktiviteter i naturen.  

Innehållet för friluftslivet i svenska skolor utomlands består mestadels av vandringar, göra upp 

eld och aktiviteter vid, på eller i vatten. Aktiviteter så som kanot, kayak, stand up paddle, och 

segling. Ett annat intressant resultat var att rullskridskor på land var nästan lika vanligt 

förekommande som skridskor på is. Samt att en vinteraktivitet som skidor var näst intill 

obefintlig som ett innehåll för friluftsundervisningen. Detta har troligtvis i många fall att göra 

med andra förutsättningar vad gäller klimatet i svenska skolor utomlands i jämförelse med 

svenska skolor i Sverige. Antalet dagar med sol och plusgrader är generellt alltid fler i andra 

länder än i jämförelse med Sverige. Många av lärarna anger svårigheter i att genomföra 

aktiviteter så som tältning och göra upp eld då allemansrätten inte existerar i dessa länder och 

därmed tycks lärarna uppleva svårigheter i att genomföra dessa aktiviteter. Dock menar 

majoriteten av lärarna att de undervisar om allemansrätten mer eller mindre vid varje 

lektionstillfälle i friluftsliv och att detta sker både inomhus och utomhus. Samt menade lärarna att 

skridskor och skidor är svåra aktiviteter att genomföra då dessa kräver snö och isar som många av 

skolorna inte har tillgång till i det land de undervisar i. I frågan om vilka aktiviteter lärarna 

använder vid och i vatten svarade majoriteten hjärt- och lungräddning, stabilt sidoläge samt 

livräddning i pool. Endast två lärare angav att de undervisar om isvaksträning. Detta kan höra 

ihop med att det rådande klimatet då det i de flesta länder är varmare än i Sverige och därmed 
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finns det inga isar vintertid. Därmed anser jag att det faller sig naturligt i att undervisa om den 

säkerhet kring och i vatten som berör den miljön och det land där skolan är placerad. Det är upp 

till varje lärare att tolka läroplanen och därmed kan innehållet se olika ut då det centrala 

innehållet lyder: "Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa 

hjälpredskap under olika årstider." (Lgr 11). Dock kan det vara viktigt med en sådan 

undervisning med tanke på att alla elever har en koppling till Sverige och kommer med största 

sannolikhet att befinna sig i situationer som innebär risk vid vatten vintertid. Om då eleverna 

innehar kunskaper om säkerhet och lär sig om att hantera möjliga situationer som innebär risk, 

skapas en trygghet i att utföra aktiviteterna och sannolikheten för att eleverna senare i vuxen ålder 

behåller intresset för all typ av friluftsliv ökar (Mytting & Bischoff 1999, s.12). De flesta 

idrottslärare verksamma i svenska skolorna utomlands angav att innehållet för undervisningen i 

friluftsliv skiljer sig beroende på vilken den rådande årstiden var. Majoriteten svarade att de 

använder sig av aktiviteter nära vatten under sommarhalvåret och att de ansåg det vara bättre att 

genomföra vandringar under vinterhalvåret. Dock var det även en stor andel som angav att de 

spenderar mer tid utomhus i undervisning om friluftsliv på sommaren. En liten del angav att 

undervisningen inte skiljer sig beroende på årstid. Jag har tolkat detta som att de skolor som är 

placerade i länder där temperaturen når hög värme under sommarhalvåret föredrar att genomföra 

vandringar under vinterhalvåret. De lärare som angett att det inte innebär någon skillnad i 

undervisningen beroende på årstid har jag tolkat som att klimatet är ungefär detsamma året om. 

Dock står det i kursplanen att eleven ska kunna hantera nödsituationer under olika årstider. Men 

detta går så klart att tolka som att klara av en och samma nödsituation som rent praktiskt skulle 

kunna inträffa året om. 

Lärarna som undervisar i de svenska skolorna utomlands har en gemensam uppfattning om att 

undervisningen om friluftsliv i Sverige ser annorlunda ut jämfört med undervisningen i de 

svenska skolorna i utlandet. Majoriteten svarade att det finns färre möjligheter för att undervisa 

om friluftsliv i en svensk skola utomlands jämfört med att undervisa om friluftsliv i en svensk 

skola i Sverige. Lärarna menar att det framförallt är aktiviteter i skogsmiljö som är mer 

begränsade i utlandet. Vilket kan vara en bidragande faktor till ett smalare utbud av aktiviteter i 

jämförelse med Sverige. En del lärare svarade att vinteraktiviteter som utförs i Sverige är 

omöjliga att genomföra från den skola de undervisar i utomlands. Detta kan både innebära 

klimatets inverkan då det i många länder aldrig uppnår minusgrader eller en kulturell skillnad då 
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typiska vinteraktiviteter i Sverige är längdskidåkning och skridskor. Om en lärare exempelvis 

tidigare använt sig av skidåkning och skridskor som aktiviteter för undervisning om friluftsliv 

kan det vara svårt att finna alternativa aktiviteter så som exempelvis rullskidor eller rullskridskor 

på barmark då detta tvingar läraren att undervisa i något nytt som han eller hon inte känner sig 

lika trygg och säker i (Backman 2009, s.17).   En liten andel av lärarna menar att det endast beror 

på lokala förhållanden så som elevgrupp, andra lärare på skolan och utrustning. Vilket kan 

stämma till viss del, frågan är dock om det är de yttre faktorerna  som är den avgörande faktorn 

eller lärarens inställning som styr innehållet för friluftsliv mestadels (Fredriksson 2009, s.35). 

De flesta lärarna verksamma i svenska skolor utomlands menar att det är svårare att undervisa om 

friluftsliv från en skola i utlandet jämfört med att undervisa om friluftsliv i Sverige. Ungefär en 

tredjedel menar att det inte är någon skillnad i svårighetsgrad att undervisa om friluftsliv i 

utlandet eller i Sverige. Endast en person ansåg det vara lättare att undervisa om friluftsliv ifrån 

en svensk skola i utlandet. Jag tror detta kan bero på vilken privat uppfattning läraren har sedan 

tidigare om friluftsliv. Om personen i fråga associerar friluftsliv med att vandra i fjällen, tälta och 

grilla korv i naturen så blir detta absolut svårare att genomföra utomlands där kanske dessa fjäll 

inte ens existerar och där tältning och grillning i naturen är förbjudet utan tillstånd.  Däremot om 

läraren är flexibel i sitt sinne och mottaglig för nya idéer och  upplägg tror jag att det inte skall 

spela någon roll var undervisningen i friluftsliv utövas. Om läraren i fråga inte vet om något 

annat än aktiviteter som är typiska att utföra i det land de undervisar i tror jag att det skulle 

upplevas som lättare att genomföra undervisning just där. Detta kan därmed vara en förklaring till 

varför en så stor andel lärare som har en stark privat koppling till friluftsliv ansåg att 

undervisningen inom friluftsliv är lättare att bedriva i en svensk skola i Sverige. Då 

associationerna av att bedriva friluftsliv i skolan kopplas till det privata friluftslivet som beskrevs 

mycket som att bedriva friluftsliv i norra Sverige med allt vad det innebär aktivitetsmässigt. I 

jämförelse med den grupp som inte ansåg sig inneha ett lika starkt intresse för det privata 

friluftslivet och där en större andel ansåg att det inte var någon större skillnad i att undervisa i 

friluftsliv i utlandet i jämförelse med i Sverige.   

Sammanfattningsvis pekar studiens resultat mot att desto mindre läraren är inkörd i gamla system 

och använder smala tillvägagångssätt för undervisning i friluftsliv, desto lättare blir det att som 

lärare anpassa sin undervisning för vilket land, miljö och förutsättningar som helst.  
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4.2 Kritisk värdering av metoden 

För att kunna nå ut till så många respondenter som möjligt på ett smidigt sätt, valdes en 

kvantitativ metod. Genom datainsamling fick författaren fram ett resultat i form av ifyllda enkäter 

som hade i syfte att besvara studiens frågeställningar. Genom att analysera resultatet kunde 

författaren skapa en uppfattning om hur friluftslivsundervisningen bedrivs i svenska skolor 

utomlands, dess hinder och dess fördelar. Detta kan författaren som blivande lärare ta med sig i 

det kommande yrket då insikten har ökat. 

 

Resultatet skall beaktas med försiktighet då inte alla lärare i drott och hälsa, verksamma i svenska 

skolor utomlands besvarade enkäten. Risken vid en enkätundersökning är att frågorna kan 

misstolkas och därmed ge ett missvisande resultat. Istället för att använda en kvantitativ metod 

som enkätundersökning fanns alternativet att välja kvalitativ metod där författaren hade kunnat 

intervjua lärarna. På grund av bekvämliga skäl, då dessa skolor befinner sig i olika länder, 

uteslöts denna metod.  

 

Enkäten kunde kompletterats med flera frågor om exempelvis orientering, hur vanligt 

förekommande denna aktivitet var, vilka eventuella svårigheter som aktiviteten orientering 

innebär. En kompletterande fråga om allemansrätten, om undervisningen sker praktiskt, teoretiskt 

eller både. Samt en fråga om exempelvis hur stor andel av undervisningen läraren väljer att ägna 

åt friluftsliv. Svaren på dessa frågor hade kunnat skapa en ännu djupare förståelse för 

undervisningen i friluftsliv. Undersökningen skulle även kunnat kompletteras med intervjuer av 

lärare. Där enkäterna kunnat användas som bas för att stärka studiens resultat och eventuella 

generaliseringar kunde dras. Vilket skulle bidra till en mer omfattande studie, dock ansåg 

författaren att tidsramarna begränsade arbetet. Dock skulle detta kunna vara ett alternativ för 

vidare utveckling av denna studie, att göra om samma undersökning på alla svenska skolor 

utomlands och även komplettera med fler frågor och genomföra intervjuer med lärare.    
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4.3 Konklusion och vidare forskning 

Det går inte att se studiens resultat som allmängiltiga då urvalet är litet och kan varierar från tid 

till tid då utlandstjänster vanligtvis inte är långvariga. Dock visar resultaten att lärare i svenska 

skolor utomlands anser det vara till viss del svårt att undervisa i ämnet i ett annat land än i 

Sverige och att det inte är problemfritt att följa den svenska kursplanen vid undervisning i 

utlandet. Resultaten visade även att undervisningens innehåll skiljer sig ifrån undervisning om 

friluftsliv i Sverige. Sammantaget visade sig resultaten stämma överens med studiens hypotes.  

I framtiden vore det intressant att genomföra en undersökning i att jämföra de svenska 

utomlandsskolorna sinsemellan genom att dela in dem beroende på var skolan var lokaliserade. 

Kan exempelvis skolor i London och Belgien undervisa inom skridskor och skidor för att de är 

lokaliserade norrut. Dock skulle denna indelning medföra risk för att avslöja respondenternas 

identitet då det endast är ett fåtal verksamma lärare i idrott och hälsa i svenska skolor utomlands.  
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Bilaga 1 

 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka hur friluftsliv tolkas och 

bedrivs inom svenska skolor utomlands, detta med hänsyn till länders olika klimatförhållanden 

och avsaknad av svensk allemansrätt. Frågeställningar: Överensstämmer 

friluftslivsundervisningen som bedrivs i de utomlandssvenska skolorna med läroplanens riktlinjer 

kring friluftsliv och hur kan detta gestaltas? Hur kan friluftslivsundervisningen skilja sig mellan 

skolor i Sverige och svenska skolor utomlands? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Friluftsliv i Sverige Norge Danmark, Läroplan, Svenska skolor utomlands, 

friluftslivsundervisning, outdooractivities, outdooreducation 
 

 

Var har du sökt? 
Ebsco, Google Scholar, GIH:s skolbibliotek 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
 

 

Google Scholar: Friluftsliv undervisning skola forskning 

 

Ebsco: Physical education* outdooreducation 
 

 

Kommentarer 
Litteratur var lättast att finna på nätet genom databaser så som Ebsco samt att min 

handledare gav tips på artiklar. 
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Bilaga 2 
 

Enkät om friluftslivsundervisning i svenska skolor utomlands  

 
Allmänna frågor: 
 
1. Kön:   

□ Kvinna  

□ Man       
 
2. Hur länge har du arbetat på denna skola?  
_______år 
 
3. Har du tidigare arbetat på en svensk skola i Sverige? 

□ JA    

□ NEJ  
 
4. Tjänst:           

□ Heltid 

□ Deltid  
 
5. Ungefär hur många elever/klass?  
Ca _______ st 
 
6. Närhet till naturen?  

□ JA 

□ NEJ 
 

Frågor: 

 

7. Vad betyder friluftsliv för dig privat?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8.  Vad betyder friluftsliv för dig i skolans undervisning?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

9. Hur tolkar du friluftsliv, dess betydelse och innehåll enligt läroplanen?  
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

10. Om du undervisar i friluftsliv under både sommar- och vinterhalvåret, hur skiljer sig 

undervisningen sig? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

11. Vilka av följande aktiviteter använder du dig av inom friluftslivsundervisningen i skolan?  

□ Vandring   

□ Kayak                          

□ Kanot                               

□ Stand up paddle 

Göra upp eld 

 Tältning                     

Segling                         

Utförsåkning skidor 

Längdfärdsåkning skidor                  

Skridskor   

Rullskidor 

Rullskridskor 

 

12. Är det någon av ovanstående aktivitet som du skulle vilja inkludera i din undervisning men 

känner att det inte går p.g.a. att du undervisar i en utomlandssvensk skola? Isåfall, vilka?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

13. Undervisar du något om allemansrätten, i så fall hur och i vilken miljö? 

□  Ingenting            

□  Enstaka tillfälle                 

□ Berör mer eller mindre under all undervisning i friluftsliv 

□  Undervisar om allemansrätten endast utomhus 

□  Undervisar om allemansrätten endast inomhus   

□  Undervisar om allemansrätten både utomhus och inomhus 
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14. Vilka aktiviteter använder du i undervisningen vid inlärning av hantering av nödsituationer 

på land och vid vatten?  

□  Livräddning i pool 

□  Livräddning i sjö/hav                              

□  Isvaksträning  

□  HLR 

□  Stabilt sidoläge 

□  Annat 

 

15. Har klimatet påverkan på utformningen av undervisningen? Om ja, utveckla.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

16. Anser du att det skulle vara lättare eller svårare att undervisa i ämnet om skolan befann 

sig i Sverige? Motivera.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

17. Går det att följa den svenska kursplanen i idrott/hälsa/friluftsliv utan problem i det land 

du undervisar? Om nej vilka problem finns, hur löser ni det? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

18. Anser du att lärare i idrott och hälsa i Sverige använder ett annat innehåll för 

undervisningen i friluftsliv? Om ja, vad?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga 3 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Sofia Harlin och är idrottslärarstudent från Gymnastik och idrottshögskolan i 

Stockholm. Jag läser för tillfället sista terminen på utbildningen och skriver just nu min C-

uppsats. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa, verksamma i svenska skolor 

utomlands, tolkar området friluftsliv i läroplanen. Vidare är syftet att undersöka hur friluftsliv 

bedrivs inom svenska skolor utomlands, detta i hänsyn till skillnader mot i Sverige så som det 

varma klimat som råder samt avsaknaden av allemansrätten. 

 

Jag har valt att använda mig av enkät som metod och undrar ifall ni skulle kunna vidarebefordra 

länken nedan till verksam lärare i idrott och hälsa på er skola. I enkäten har jag tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

 

https://app.easyquest.com/sv/Collect/c3509423-752b-47ae-b10b-f3f6a3ac7ba9 

 

Kontakta mig via ett vändande e-post meddelande angående frågor eller funderingar. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sofia Harlin 

https://app.easyquest.com/sv/Collect/c3509423-752b-47ae-b10b-f3f6a3ac7ba9

