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Abstract 

Studies on learning in school friluftsliv education have primarily focused on 
teachers’ and other adults’ perspectives. The overall purpose of this thesis is to 
investigate, from the student perspective, the learning processes that take shape in 
school programmes in friluftsliv education. The thesis looks at how students’ 
sensemaking in friluftsliv takes shape and how this occurs in interaction with other 
students and with teachers. The thesis applies a sociocultural perspective to learning, 
which centres on the students’ narratives about how they do friluftsliv learning. 
Learning and learning processes are placed in an analytical context that involves 
individual students’ view of themselves, their relationship to the group of which they 
are a part, and the place in which they find themselves. The study is based on an 
ethnographic approach in which data has been gathered by means of interviews, 
observations, videos taken with GoPro cameras, and logs that students have written. 
Two secondary school classes were followed over time in a friluft education 
programme that consisted of both theoretical and practical components and 
culminated with a week-long stay in the Scandinavian mountains. The students 
were also interviewed six months after their week of friluftsliv, with the intention of 
investigating how acquired knowledge had been transformed or applied in practice 
over time.   

The study clearly shows three learning processes that were brought to light by the 
data collected: contextual, relational and identity-developing learning processes. 
Contextual learning is manifested when the students’ sensemaking of friluftsliv is 
placed in relation to regular classroom instruction and that they find themselves in 
what is for them an unfamiliar environment, from which they cannot “check out”. 
This learning process must be understood as a type of transaction or relationship 
between individual students and their environment. For the students, the contextual 
mobility – that is, the students’ movement between different contexts – and the 
place responsiveness they expressed – in the mountain environment, for example – 
were seen as significant for the creation of new experiences and insights into the 
practical aspects of previously acquired theoretical knowledge, not only in the 
subject of physical education and health but also in history, geography, etc. 
Relational learning concerns partly the students’ ways of looking at the relationships 
they have within the group and with teachers, and partly how it develops/changes 
and how different forms of knowledge capital can be used in the context of outdoor 
education. Identity-developing learning concerns how friluftsliv education leads 
students to develop new knowledge about their own mental and physical capacity, 
which leads them to view themselves, their role in their family and in society, in a 
partially new way. Regarding the implications for teaching and for students’ 
learning, the study stresses the importance of a processual perspective that focuses 
on students’ evolving sensemaking, rather than the short-term goals and objectives 
of individual blocks of instruction.   

Keywords: friluftsliv, learning, physical education and health, ethnography, 
secondary school students 
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Kapitel 1 
 
 

Inledning 
 
 
 
 

Seriöst! Är det någon som tycker om det här? Varför gör 
vi det här? Va? Det är fan´ asjobbigt. Det enda som är bra 
med det här är att man slipper vara i skolan. (Anton)  
 

Eleven som uttalar sig i citatet ovan går första året på 
gymnasiet och befinner sig tillsammans med sin klass ute i 
skogen. Klassen har en halvdag vigd åt 
friluftslivsundervisning och kommer under dagen vandra och 
laga mat över öppen eld. Anton ställer sig frågande till varför 
friluftsliv ingår i hans utbildning men tycker samtidigt att det 
är skönt att det inte är undervisning i klassrummet på schemat. 
Friluftsliv upplevs således som något annat än den vanliga 
vardagen i skolan och som en kontrast till traditionell 
klassrumsundervisning. De undringar som Anton ger uttryck 
för är inte unika. Flera svenska studier visar att både elever och 
lärare upplever svårigheter med att förstå och skapa mening 
i/med friluftsliv utifrån ämnet Idrott och Hälsas syfte och mål 
(Annerstedt, 2007, 2009; Ekberg, 2016; Larsson, Fagrell & 
Redelius 2009; Quennerstedt, 2006; Redelius et al., 2015). Vad 
eleverna förväntas lära sig upplevs som otydligt. Kanske är det 
bristen på konsensus och svårigheter med att definiera 
ämnesmål som bidragit till att det bedrivs mindre 
friluftslivsundervisning i den svenska skolan än vad 
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styrdokumenten gör gällande (Lundvall & Meckbach, 2008). 
Tydligt är i alla fall att det finns ett glapp mellan styrdokument, 
omsättning av ämnets mål i undervisningen och vad som 
faktiskt lärs ut (Ekberg, 2009).  
 

Friluftsliv finns med som ett självklart kunskapsområde i 
styrdokumenten och i den svenska skolan, och har tydliga 
kopplingar till bland annat allemansrätten, miljön och tankar 
om det hållbara samhället. I läroplanen för den svenska 
grundskolan (Lgr11) kan vi till exempel utläsa följande 
gällande friluftsliv:  
 

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under 
uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt 
aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper 
om Idrott och Hälsa är en tillgång för både individen och 
samhället. (Skolverket, 2020a) 

  
Denna typ av tankegångar om friluftslivets socialiserande 
potential och kraft, syns även i läroplanen för gymnasieskolan 
(Gy11): 
 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och 
rekreation har stor betydelse såväl för enskilda 
människors hälsa som för folkhälsan. (Skolverket, 2020b)  

 
I läroplanerna för högstadiet och gymnasiet går alltså att utläsa 
att friluftsliv är något som statsmakten vill att skolan ska lägga 
stor vikt vid. I jämförelse med tidigare läroplaner, Läroplan för 
grundskolan 1980 och Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet 1994 (Skolöverstyrelsen, 1980; 
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Utbildningsdepartementet, 1994), har friluftsliv också fått en 
mer framflyttad position i Lgr11 och Gy11 där det blivit ett av 
tre kunskapsområden i ämnet Idrott och Hälsa och där elevers 
lärande genom friluftsliv anses eller tros kunna gynna både 
individen och samhället i stort (Skolverket, 2020a,b).  
 
Trots att friluftslivsundervisningens position har flyttats fram i 
olika styrdokument så visar forskning att den 
frilufslivsundervisning som faktiskt utförs på många sätt är 
begränsad i utformning och omfång (Skolinspektionen, 2018). 
Allt fler lärare ägnar mindre tid till undervisning i friluftsliv 
samtidigt som eleverna har mindre förkunskaper, som till 
exempel att klä sig efter väder (Backman, 2011a; Backman, 
2011b, Backman, 2011c; Backman, 2018). Det tycks helt enkelt 
inte blir så mycket friluftslivsundervisning i skolorna som 
läroplaner och beslutsfattare har önskat. Utifrån detta, och i 
relation till Antons inledande kommentar, är det därför inte 
svårt att förstå att de ambitioner och det lärande som 
eftersträvats genom formaliserade mål i olika läroplaner 
genom åren har varit svåra att omsätta på en konkret nivå, för 
såväl elever som lärare. Backman (2018) ställer sig dock 
frågande till om det fortfarande är på detta sätt, eller om 
innehållet i styrdokumenten och den undervisnings som 
bedrivs går mer i takt än tidigare.  
 
Genom åren har jag själv, som lärare i Idrott och Hälsa, deltagit 
i olika idrottslärarträffar/fortbildningar där just 
friluftslivsundervisningens innehåll, förutsättningar och 
utmaningar har diskuterats. En tanke som funnits med mig alla 
år och genom två olika läroplaner är hur eleverna upplever 
undervisningen; hur uppfattar de undervisningen i friluftsliv i 
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relation till innehåll, genomförande och till annan 
undervisning som sker på skolan i skolmiljö/klassrum? Min 
upplevelse från diskussioner i nätverk med andra lärare om 
området friluftsliv är att det funnits/finns en frustration i hur 
friluftslivsundervisningen ska gå till (innehåll och 
schematekniska frågor), syftet (vad ska eleverna lära sig?) och 
slutligen hur bedömningen av elevernas insatser ska gå till. 
Forskare har också närmat sig denna typ av frågor, på lite olika 
sätt. Backman (2010) har till exempel studerat idrottslärare och 
idrottslärarutbildares föreställningar om vad friluftsliv är för 
något och lokala kursplaner. Mikaels (2017, 2019) har kritiskt 
granskat vad som tas för givet i friluftslivsundervisningen i den 
svenska skolan. Både Backman och Mikaels föreslår ett slags 
omtag på skolans friluftslivsundervisning, för att komma 
tillrätta med eller bättre förstå friluftslivets förutsättningar, 
förväntningar och måluppfyllelse. Åström (2013) ser området 
friluftsliv i Idrott och Hälsa som en möjlighet att nå alla elever. 
Med utgångspunkt i dessa diskussioner och det rådande 
forskningsläget så väcktes också mina tankar med den här 
avhandlingen och en nyfikenhet kring vad elever faktiskt 
upplever att de lär sig i friluftslivsundervisning. Med tiden, 
allteftersom arbetet fortskridit har dessa undringar naturligtvis 
kommit att modifieras och ändras, men nyfikenheten inför 
elevers lärande i friluftsliv har bestått. Med utgångspunkt i att 
tidigare studier i huvudsak fokuserat möjligheter med 
frilufslivsundervisning, ofta utifrån lärares och andra vuxnas 
perspektiv och vad de anser att barn och unga lär sig, vill jag 
med denna avhandling fokusera elevers upplevelser, 
meningsskapande och lärande i och genom friluftsliv (se 
Backman, 2010; Lundvall, 2011).  
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Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att, utifrån ett 
elevperspektiv, undersöka de lärprocesser som tar form i 
skolans friluftslivsundervisning. Jag är således intresserad av 
hur elevernas meningsskapande i friluftsliv gestaltas och hur 
detta sker i samspel med andra elever och med lärare. 
Analytiskt lutar sig avhandlingen på ett sociokulturellt 
perspektiv, där elevernas berättelser om hur de gör lärande i 
friluftsliv ses som centralt. Detta innebär att lärande och 
lärprocesser kommer att sättas i ett analytiskt sammanhang 
som handlar om såväl den enskilde elevens sätt att se på sig 
själv som sin relation till gruppen i vilken den ingår. 
Avhandlingen har följande frågeställningar: 

  
- Vilken förförståelse av friluftsliv har eleverna och hur 
förbereder undervisningen dem för utövande av 
friluftsliv? 
- Hur upplever och förstår eleverna 
friluftslivsundervisningen i fjällmiljö och hur 
kontrasteras denna i relation till undervisning i ordinarie 
skolmiljö?  
- Hur omsätter eleverna det lärande och den kunskap som 
de förvärvar genom skolans friluftslivsundervisning över 
tid? 

 
För att besvara avhandlingens syfte och frågeställningar har 
två gymnasieklasser i en skola i södra Sverige studerats och 
följts över tid. I dessa två klassers utbildning ingår en veckas 
vandring i Jämtlandsfjällen. 
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Studien bygger på etnografiskt fältarbete, i form av intervjuer, 
informella samtal, deltagande observationer, inspelningar med 
GoProkameror och logg-böcker som eleverna själva skrivit. 
Datamaterialet har huvudsakligen samlats in genom att jag, vid 
två olika tillfällen, följt klasserna under en veckas fjällvandring 
i Jämtland. Dessförinnan träffade jag dock eleverna, för att ta 
del av deras förberedande undervisning. Under veckorna i 
fjällen gjordes observationer, gruppintervjuer och individuella 
intervjuer. En del av de elever som intervjuades i fjällen deltog 
också i uppföljningsintervjuer vilka genomfördes sex till sju 
månader efter hemkomst från friluftslivsveckan i fjällen.  
 
 

Avhandlingens kontext 
 
Friluftsliv – ett svårgripbart koncept 
Det är inte helt enkelt att definiera begreppet och konceptet 
friluftsliv, vilket för övrigt sällan översätts till engelska 
eftersom det inte finns något ord som riktig kan fånga det som 
i Sverige, Norge och Danmark avses när vi pratar om friluftsliv. 
Inte ens de skandinaviska länderna har kunnat enas om en 
definition, utan har i många år haft skilda uppfattningar om 
vilket land som har tolkningsföreträde (Fredman et al., 2013).  
 
I nationalencyklopedin står det att friluftsliv betyder 
”verksamheter ute i det fria vanligen för längre tid och vildare natur” 
(www.ne.se/friluftsliv). I en skandinavisk kontext har denna 
typ av verksamhet, friluftsliv, också sammankopplats med 
olika värden, såsom ekologi, förståelse av naturen, hållbar 
utveckling, rekreation med mera (Backman, 2010). Under 
mitten av 1900-talet fanns det tankar om att sammanföra idrott 
och friluftsliv under en och samma organisation och under en 
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gemensam definition; ”fysisk aktivitet som människor utför för 
att få motion, rekreation eller uppnå tävlingsresultat” 
(Backman, 2005). Friluftsrörelsen fann det emellertid svårt att 
identifiera sig med formuleringen då deras verksamhet ej ville 
förknippas med tävlingsverksamhet. Det dröjde sedan ända 
fram till slutet av 1970-talet innan Friluftsfrämjandet antog 
definitionen ”Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och 
avkoppling” (Backman, 2004). Senare kom denna definition att 
revideras och år 2010 antog Sverige en egen officiell definition 
av friluftsliv:   
 

Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap 
för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på 
tävling. (Miljö- och energidepartementet, 2010) 

 
Sveriges definition av friluftsliv är i stort inspirerad av Norges 
definition, som varit gällande sedan början av 1900-talet. Till 
skillnad från Norge har emellertid Sverige lagt till den sista 
delen ”utan krav på tävling”. Detta kan förstås som en 
markering att Sverige skiljer på friluftsliv och sport/idrott, 
inom vilken det finns en tydlig logik av rangordning och 
tävling (Engström, 2010).  Naturvårdsverkets arbete utgår ifrån 
samma definition och ger följande exempel på vad friluftsliv 
skulle kunna vara:  
 

Friluftsliv kan användas som metod för att t ex utveckla 
individen eller gruppen men friluftsliv kan också ses som 
något existentiellt, en livskvalitet, ett egenvärde och vara 
ett mål i sig. Egenvärde inom friluftsliv kan t ex vara en 
mental tillflyktsort, upplevd livskvalitet, leva i nuet eller 
en livsnödvändighet. Friluftsliv kan i sig ses som ett 
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medel för att uppnå bättre folkhälsa genom förbättrad 
fysisk och psykisk hälsa, stresshantering och 
rehabilitering (Naturvårdsverket, 2007).  

 
För att förstå frilufslivsundervisningens position i dagens skola 
är det relevant att se till den historiska kontext inom vilken 
friluftsliv och vår förståelse av den samma har växt fram. Som 
framgår har förståelsen för friluftsliv som begrepp och 
erfarenhet varierat. 
 
I läroplanen för grundskolan i kapitel 4 som rör fritidshemmet  
finns friluftsliv med som begrepp, men det är enbart i ämnet 
Idrott och Hälsa som det finns med som ett lärandemål som 
eleverna ska uppnå (Skolverket, 2020a). Intentionen när Lgr11 
och Gy11 sjösattes var att friluftsliv återigen ska vara ett 
ämnesövergripande ansvar i den svenska skolan och på så sätt 
utökas och användas på fler områden och sätt i undervisningen 
(Mikaels, 2017). Detta kan också förstås som en reaktion på den 
kritik som ämnet Idrott och Hälsa fått genomgå de senaste två 
decennierna gällande att innehållet knyter an till 
föreningsidrottens tävlingslogik. Tävling och rangordning har 
dominerat och i och med det har ämnet Idrott och Hälsa 
ifrågasatts för sin förmåga att leva upp till kursplanens 
målsättning kring att främja lärande i hälsa (Barker et al., 2014; 
Schenker, 2018; Svennberg & Högberg, 2018; Tidén et al., 2017; 
Quennerstedt, 2010).   
 
Historisk utveckling av friluftsliv i och utanför skolan 
För att förstå friluftslivsundervisningen utformning i dagens 
svenska skola, kan vi backa tillbaka och se hur det utvecklats i 
Sverige, och inom skolans ramar, över tid. I detta avsnitt görs 



 17 

därför en slags inflygning som visar den historiska 
utvecklingen av undervisning i friluftsliv i skolan och som en 
del av ämnet Idrott och Hälsa.  
 
Som första europeiska land får Sverige år 1911 sina första nio 
nationalparker som sträcker sig från norr till söder inspirerade 
av Nordamerikas första nationalpark Yellowstone. Förslaget 
kommer från den svenska polarexpeditören Adolf Erik 
Nordenskiöld. Att vara utomhus framställdes som hälsosamt, 
och ett sätt att främja folkhälsan. Särskilt viktigt ansågs det vara 
att industriarbetare i det alltmer urbaniserade samhället, gavs 
möjlighet att lämna de smutsiga industrilokalerna för att kunna 
spendera ledig tid i den friska luften. 1885 grundas den svenska 
turistföreningen, som tillsammans med nykterhetsrörelsen 
kom att få stor betydelse för hur friluftsliv i Sverige därefter 
utvecklades. Under åren som följer kliver också andra aktörer 
fram, som senare visat sig ha stor betydelse för utvecklingen av 
svenskt friluftsliv. Friluftsfrämjandet grundas till exempel 1892 
och Scoutrörelsen 1911 (Blom & Lindroth, 1995). Angående 
friluftsliv och samhällsutveckling under tidigt 1900-tal kan vi 
utläsa:  
 

Det i svenska folkets lynne djupast nedlagda draget och 
vilket till stor del förklarar vårt folks naturell i övrigt, är 
den starka kärleken till naturen. Det är denna varma 
hängivenhet, som skapat våra stora naturforskare, våra 
uppfinnare och våra forskningsresande; det är också 
denna, som skänkt oss våra lyriska skalder, våra härliga 
folkmelodier och den svenska sången, ja, som givit den 
svenska fantasien dess egendomliga flykt. Svenskens 
kärlek till naturen kommer av att hans land är alldeles 
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särskilt ägnat att ingiva en dylik känsla 
(Emigrationsutredningen, 1911, s. 4).  

 
Sverige industrialiseras och urbaniseras sent och när det sker 
så blir den romantiska längtan tillbaka till naturen tydlig. Tron 
på naturens helande kraft är tydlig ovan. Frykman & Löfgren 
(1979) menar att kärleken till naturen är väl förankrad i den 
svenska verkligheten och hör till de ”sega strukturer” som 
skapar kontinuitet mellan det försvunna bondesamhället och 
dagens Sverige. Relationen friluftsliv och rekreation har 
således en lång tradition, som var och är starkt 
sammankopplad. År 1910 kommer boken om friluftsliv, 
upplysningar, råd och skildringar ut och förordet inleds som 
följer: 
 

Allt mäktigare höjer sig ett tidens rop till kamp mot den 
ökade nervositeten, den minskade lifslusten, den 
försämrade vigören, orsakad af våra dagars myckna 
tanke- och innearbete. Botemedlet är framför allt att söka 
i mera kroppsrörelse och härdande friluftsliv. I naturen 
finnes hvilan och lugnet, där är luften ren, där blåser det 
friska vindar, som ha förmågan både att svalka en het 
panna och jaga bort tröttande tankar. Mycket har gjorts 
för att särskildt ungdomen, på hvilken vårt lands framtid 
hänger, skall dragas ut till ett friskt och stärkande lif i 
Guds fria natur. (Arsenius et al, 1910, s. 3)  

 
Här blir det tydligt att redan på ”den gamla goda tiden” tyckte 
man att det var bättre förr. Oron över inomhusarbete och 
stillasittande ungdomar förefaller således ha en historisk 
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varaktighet och lösningen var då (och kanske även nu) att få ut 
ungdomarna i naturen.  
 
1942 infördes obligatoriska friluftsdagar i den svenska skolan, 
under de följande åren skiljs friluftsliv från idrott i kursplanen 
och ett naturvårdsperspektiv används som utgångspunkt för 
friluftsundervisning i skolan. Vandringar i skog och mark och 
lägerskolor med fokus på naturupplevelse och naturvård 
genomförs i den svenska skolan under den här perioden 
(Quennerstedt et al., 1999). Samhällets syn på friluftsliv 
avspeglar sig i skolans undervisning där friluftsliv blir en del 
av skolans övergripande innehåll, främst som friluftsdagar.  
 
1980 övergår friluftsliv från att vara hela skolans gemensamma 
ansvarsområde till att bli en del av ämnet idrott. I och med 
detta blir undervisningen i friluftsliv alltmer teknikfokuserad, 
som en följd av att eleverna nu ska betygsättas i friluftsliv 
(Backman, 2010, Lundvall, 2011). I Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 
1980) betonades förståelse av den ekologiska balansen i 
naturen och hur naturen ska tas om hand på bästa sätt, samt 
hur naturen kan användas som en plats för rekreation. 
Friluftsliv och orientering bildade i Lgr80 gemensam rubrik i 
kursplanen. Samma år drogs antalet friluftsdagar ner från cirka 
åtta till fyra per läsår. I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 
1994) reducerades antalet friluftsdagar ytterligare, till två dagar 
per termin.  
 
1994 blir den svenska skolan målstyrd, det vill säga skolor får 
konkreta mål som de förväntas uppnå genom olika 
utbildningsinsatser samtidigt som vägarna till dessa mål kan 
variera stort. Sverige är inte ensam om att lägga om kursen för 
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sitt utbildningsväsen (i riktning mot en mer målstyrd skola), 
utan i slutet av 90-talet och framåt sker detta i stora delar av 
västvärlden (Apple, 2001). Under den här tidsperioden spirar 
nyliberalismen som bottnar i tankar om den fria marknaden, 
konsumtion och privatisering. Att ansvaret för skolan lämnas 
över från staten till kommunerna under den här perioden är en 
naturlig utveckling med tanke på vad som händer i samhället i 
stort (Redelius et al., 2015). Efter 1994 står det inget om antalet 
friluftsdagar i läroplanen. Det är alltså upp till varje skola att 
besluta om hur många friluftsdagar eleverna i respektive 
årskurs ska få, och på skolorna läggs uppgiften ofta ut på 
arbetslagen som en gemensam arbetsuppgift. Hållbarhet är ett 
återkommande begrepp i Lpo94 där fokus går från att i den 
tidigare läroplanen varit mer inriktat på kunskaper och 
kunnande inom olika friluftsaktiviteter till att mer handla om 
hållbar utveckling, hälsosamma livsstilar och att ha förståelse 
av miljön och samspelet mellan människa och miljö (Lundvall, 
2011). Lpo94 innehåller ingen information om hur det nya 
innehållet i friluftsliv ska förmedlas och läras ut till eleverna 
(Lundvall, 2011; Skolverket, 1994). Även om friluftsliv i skolan 
på pappret tog riktning mot hållbar utveckling så var det inte 
det som kom att dominera undervisningen åren som följde. Till 
följd av att friluftsliv från och med 1994 ingick i ämnet Idrott 
och Hälsa blev det något som skulle betygsättas, och fokus låg 
i stort kvar på kunnande i olika friluftslivsaktiviteter (Sundberg 
& Öhman, 2008).  
 
I och med införandet av Lgr11 kom friluftslivet återigen att ges 
”mer plats” genom skolpolitiska beslut. Jag kommer strax 
återkomma till skolans samtida uppdrag vad gäller friluftsliv, 
men för att förstå införandet av Lgr11 kan några kommentarer 
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rörande den samtida kontexten och hur friluftsliv kom att 
diskuteras under tidigt 00-tal, vara på sin plats.  
 
Svenskt Friluftsliv företräder friluftsorganisationerna 
gentemot riksdag, regering och myndigheter. 2008 
sammanfattade organisationen vad de ansåg som viktiga 
fokusområden inför framtiden för att stärka friluftslivet i 
Sverige. Svenskt Friluftsliv har som övergripande mål att 
”människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt 
friluftsliv idag och i framtiden” (Svenskt Friluftsliv, 2016). 
Denna sammanfattning låg till grund för Sveriges första 
friluftsproposition Framtidens friluftsliv (Regeringskansliet, 
2020a) som antogs i Sveriges riksdag år 2010. Propositionen 
innehöll förslag på tio mål för friluftslivspolitiken. Mål för 
friluftslivspolitiken (Regeringskansliet, 2020b) presenterades 
också två år senare i form av tio mätbara mål. Första 
återrapporteringen skedde sedan år 2015, då Naturvårdsverket 
kom ut med rapporten Friluftsliv för alla (Naturvårdsverket, 
2015). Förhoppningen från Svenskt Friluftslivs sida är att deras 
gemensamma arbete ska leda till att kommuner, landsting och 
stat påverkas till att flytta fram positionerna inom friluftsliv 
och på så sätt bidra till att Svenskt Friluftsliv kan vara en 
kraftfull aktör i de stora samhällsutmaningar som väntar 
(Svenskt friluftsliv, 2016). I Friluftslivet och Politiken som kom 
ut 2016 ges förslag på kommande propositioner, 
regeringsuppdrag och ändringar i myndigheters instruktioner. 
Ett av förslagen är att Skolverket får inskrivet i sin instruktion 
att verket ansvarar för friluftslivsmål nr 8 ”Ett rikt friluftsliv i 
skolan”. Svenskt friluftsliv vill också att Skolverket får ett 
regeringsuppdrag att kartlägga friluftslivet i svenska grund- 
och gymnasieskolan för att regeringen skall kunna överväga 
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ytterligare åtgärder. De menar också att samtliga kommuner 
bör sträva efter att upprätthålla friluftsplaner och att 
regeringen bör inrätta någon form av stimulans för att det ska 
genomföras. På kommunal nivå har detta bland annat kommit 
till uttryck i att kommuner ålagts att ha en 
friluftslivssamordnare. Denna kulturhistoriska process 
påverkar hur vi värderar området friluftsliv både i och utanför 
skolan.  
 
Skolans uppdrag  
Som framgår ovan har synen på friluftsliv varierat över tid och 
de diskussioner som gestaltats på regeringsnivå, av olika 
organisationer, i kommunala handlingsplaner etcetera har på 
lite olika sätt ”sipprat” ner till skolan och de styrdokument som 
skolan haft att förhålla sig till.  
 
Första gången begreppet friluftsliv används i läroplanen är 
1980 (Skolöverstyrelsen, 1980). Här motiveras innehållet med 
att eleverna ska få förståelse av den ekologiska balansen och 
kunna ta ansvar för naturen och veta hur naturen bäst brukas 
för rekreation och friluftsliv. I Lgr94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) sker en förskjutning, och nu 
ska friluftsliv användas som en metod för att främja elevernas 
intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor, nu och senare i 
livet. År 2011 blir friluftsliv och utevistelse en av tre 
huvudrubriker i kursplanen under ämnet Idrott och Hälsa 
(Skolverket, 2020a). Friluftsliv står framskrivet i flera delar av 
styrdokumenten. I kommentarmaterialet till kursplanen Lgr11 
i Idrott och Hälsa kan vi utläsa följande: 
 

Undervisningen i Idrott och Hälsa syftar också till att 
eleverna ska få förståelse av värdet av ett aktivt friluftsliv. 
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Detta är en viktig del av ämnet. Naturen är en plats där 
man kan koppla av, få energi och uppleva naturens 
färger, dofter och skiftningar med alla sina sinnen. Den 
som kan vistas ute i naturen kan se naturen som en resurs. 
Undervisningen i naturen ger en påtaglig koppling till ett 
ekologiskt hållbarhetsperspektiv, något som anknyter till 
läroplanens övergripande mål (Skolverket, 2020c s. 10)  

 
Ovan skrivs elevernas erfarenheter, förståelse, sinnliga intryck 
med mera fram som ett centralt innehåll. Dessa tankar följer 
också med när vi kommer till gymnasienivå, i Gy11, men här 
lyfts också kunskaper in som ett mer explicit mål, att eleverna 
ska lära genom friluftsliv som metod. Ämnet Idrott och Hälsa i 
gymnasieskolan ska förvalta ett kulturellt arv av fysiska 
aktiviteter och naturupplevelser. Det ska även ge tillfälle för 
eleverna att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter 
och deras samband med välbefinnande och hälsa (Skolverket, 
2020b). I läroplan för gymnasieskolan (Gy11) under rubriken 
Gymnasieskolans uppdrag står följande:  
 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla 
kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska 
tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska 
främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 
samhällslivet. Den ska också bidra till elevernas allsidiga 
utveckling (Skolverket, 2020b). 

 
Här nämns inte begreppet friluftsliv men att bedriva 
friluftslivsundervisning skulle lika gärna kunna utgå från 
gymnasieskolans uppdrag som från ämnesplanerna i Idrott och 
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Hälsa. Utifrån beskrivningen i styrdokumenten är friluftsliv 
betydelsefullt för barn och ungdomars lärande och utveckling. 
Det är tydligt att politiker har haft stora förväntningar på 
friluftslivsundervisningen i ämnet Idrott och Hälsa. En central 
mening i kunskapskraven i kursen Idrott och Hälsa 1 på 
gymnasiet när det gäller friluftsliv är: Eleven ska med goda 
rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer 
(Skolverket, 2020b). Kravet på goda rörelsekvaliteter i 
friluftsliv medför konsekvenser för idrottslärarnas 
undervisning eftersom rörelsekvaliteterna skall bedömmas.   
 
Kärnan i 2011 års kursplaner (Lgr11, Gy11) för ämnet Idrott och 
Hälsa är att eleverna ska vara fysiskt aktiva, förstå hur olika 
typer av fysisk aktivitet påverkar kroppen och kunna resonera 
runt vad som behövs för att leva ett hälsosamt liv. Eleverna ska 
också kunna planera, utföra och utvärdera friluftsaktiviteter. 
Andra delar av kursplanen i ämnet Idrott och Hälsa som ingår 
i eller gränsar till friluftsliv är att eleverna ska kunna orientera 
sig i okänd terräng, förstå allemansrättens innebörder, 
kulturella traditioner samt simning och säkerhet vid vatten 
(Skolverket, 2020a,b). Ett övergripande syfte i läroplanerna, 
Lgr11 och Gy11 är också att elever ska få möjlighet att utveckla 
en bredare förståelse och se sammanhang när det gäller 
förståelse och engagemang för miljön utifrån ett etiskt, 
miljömässigt och hållbart perspektiv. Här har samtliga ämnen 
i skolan gemensamt ansvar för att tillhandahålla möjligheter 
för elever att lära/göra dessa kunskaper (Skolverket, 2020a; 
Skolverket, 2020b).  
 
 



 25 

Avhandlingens disposition 
I detta första kapitel har jag presenterat denna avhandlings 
syfte och frågeställningar. Jag har också historiskt 
kontextualiserat avhandlingens fokus, friluftsliv. Genom att 
beskriva hur synen på friluftsliv förändrats över tid och kan 
skilja sig mellan olika länder och sammanhang har en del av 
friluftslivets komplexitet synliggjorts. Denna diskussion 
kommer vidareutvecklas genom hela avhandlingen men 
naturligtvis med fokus på elevers erfarenheter och förståelser 
för friluftslivsundervisning. I kapitel 2 som följer placeras 
avhandlingen in i ett forskningssammanhang genom en 
presentation av tidigare forskning. I kapitel 3 presenteras 
därefter de teoretiska perspektiv och analysverktyg som 
använts. Kapitel 4 är ett metodkapitel. Studien baseras på ett 
etnografiskt förhållningssätt där jag har arbetat med intervjuer, 
observationer, inspelningar med GoProkameror och 
loggböcker. Kapitel 5,6 och 7 är avhandlingens resultatkapitel, 
där kapitel 5 beskriver elevernas förförståelse av och hur 
undervisningen förbereder dem för utövande av friluftsliv. Det 
mest omfattande resultatkapitlet är kapitel 6, där eleverna 
befinner sig ”mitt i” sitt lärande, med mer eller mindre 
erfarenheter med sig sedan innan. Eleverna följs under en 
vecka i fjällen. Här presenteras hur eleverna upplever och 
förstår friluftslivsundervisningen i fjällmiljö och hur de 
kontrasterar denna i relation till undervisning i oridinare 
skolmiljö. Det sista resultatkapitlet handlar om elevernas 
reflektioner, om hur eleverna omsätter det lärande och den 
kunskap de förvärvar genom skolans friluftslivsundervisning. 
Från kapitel 5 till kapitel 7 följs eleverna under hela deras sista 
år på gymnasiet. I kapitel 8 presenteras avhandlingens 
viktigaste resultat i mer kondenserad och analytisk form. 
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Härigenom adresseras och besvaras också avhandlingens syfte 
och frågeställningar.    
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Kapitel 2  
 

Bakgrund och tidigare forskning 
 
 
 
 
I föregående kapitel presenterades studiens syfte och 
frågeställningar samt friluftslivets historia. I det här kapitlet 
riktas fokus mot studiens kunskapsobjekt; hur elevers lärande 
och lärprocesser i friluftsliv studerats och analyserats. I kapitlet 
redogör jag för olika perspektiv som förekommit i 
lärandeforskning, med fokus på studier som kan relateras till 
denna studies syfte och frågeställningar. Det vill säga tidigare 
forskning inom det aktuella området/fältet.  
 
 

Perspektiv på lärandeforskning  
I det här avsnittet görs inget anspråk på att beskriva hela 
forskningsfältet kring hur elevers lärande studerats historiskt. 
Istället ges en översiktlig och schematisk beskrivning av några 
centrala perspektiv och studier om elevers lärande och 
lärprocesser och hur dessa relaterar till de kunskapsanspråk 
som förs fram i denna avhandling. Grovt sett kan sägas att 
synen på lärande, det vill säga vad det innebär att lära och hur 
det går till, förståtts på olika sätt i olika tider och i relation till 
olika kunskapstraditioner. I avsnittet kommer jag nedan gå 
igenom några av dessa perspektiv och i samband med detta 
också redogöra för hur jag förhåller mig till dem.  
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När det gäller lärandeforskning kan initialt konstateras att den 
inte bara kommit att handla om just lärande i skolsituationer, 
utan snarare om minnes- och intelligensforskning i en bredare 
bemärkelse (Binet, 1907/2014; Piaget, 1961). 
Inlärningsforskningen växte till exempel fram som en del av 
den tidiga psykologiska forskningen där man utgick ifrån att 
lärandet styrs av individens tänkande (Gage & Berliner, 1998). 
Men samtidigt har naturligtvis skolan och elevers lärande 
utgjort en viktig pusselbit i detta vidare lärandefält/-
perspektiv. En del av forskningen inom detta område baseras 
till exempel på data som eleverna själva rapporterar in i form 
av enkäter. Forskningen har emellertid blivit ifrågasatt på 
grund av indikationer på att eleverna svarar som de tror att 
lärarna/forskarna vill att de ska svara (Wickman & Östman, 
2002; Wickman, 2002). En del av kritiken handlar också om att 
den idrottsvetenskapliga forskning som haft ett fokus på 
kognitiva processer bär på vissa metodologiska problem, inte 
minst då kognitivt lärande ska kombineras med förståelser för 
rörelser och kroppsliga praktiker (Hodkinson, Biesta och 
James, 2008). Den kognitiva idrottspedagogiska forskningen 
berör bland annat områden såsom hur elever upplever 
kompetens (Pintrich & Schunk, 2002), koncentration (Solomon 
& Lee, 1996) och motivation (Wang & Biddle, 2001). Kirk, 
Macdonald & O’Sullivan (2006) menar också att 
idrottsforskning må vara teoretiskt förankrad men de saknar 
studier som klargör vad lärande i idrottsutövning/klassrum 
är, hur det går till och hur miljöer för lärande skapas.  
  
Även om psykologiskt orienterade studier som fokuserar 
elevers kognitiva förmågor uppvisar en historisk varaktighet 
har denna typ av perspektiv kommit att ifrågasättas och 
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kompletteras med andra sätt att se på lärande. Redan under 70- 
och 80-talet, introducerade till exempel sociologer och 
antropologer nya begrepp och perspektiv på forskning om 
lärande, lärmiljöer och hur vi tillägnar oss kunskap genom 
språket med mera (Cazden et al., 1972; Gumperz & Hymes, 
1986; Hymes, 1984; Snow, 1982; Schieffelin & Ochs, 1986). 
Inspirerade av ”storheter” såsom B.F. Skinner, Jean Piaget och 
Lev Vygotskij, vilka har haft stort inflytande över skolan och 
lärarutbildningarna i Sverige, försökte man gradvis, så att säga, 
flytta ut lärandet från individen – från de kognitiva processerna 
till den sociala praktik där kognitionerna fyller en funktion 
(Carlgren, 2015). Avsikten var då, som nu, att frammana nya 
metoder och teorier för att berika utbildningsfältet och 
förståelsen för lärande och lärprocesser. Ett område som blev 
betydande inkluderade bland annat språk och språkinlärning 
(Gumperz & Hymes, 1986). Från att forskning tidigare tolkats 
utifrån modeller inspirerade av traditionell psykologi svängde 
således pendeln gradvis och forskning om klassrummet och 
hur barn och unga lär sig i och genom språk kom sättas i fokus 
(Säljö, 2009/2010; Vygotsky, 2001). Förklaringar till och 
förståelse av lärande inspirerades här av humanistiska och 
sociologiska perspektiv. Carlgren (1999, 2015) menar till 
exempel att undervisning måste förstås som en 
institutionaliserad verksamhet med en lång och komplex 
tillblivelsehistoria som kan kopplas till övergripande 
samhällsprocesser såsom industrialisering, urbanisering, och 
övergången från en bondekultur till en borgerlig kultur inom 
vilken elever kom att formas och socialiserats till fungerande 
samhällsmedborgare (se även Frykman & Lövgren, 1979; Janik, 
1996). Intresset för lärmiljöer och lärprocesser växte därmed, 
och fokus kom också att läggas på interaktion och 
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kommunikation. I något avseende handlar det här om ett slags 
paradigmskifte där vi går ifrån ett perspektiv som fokuserar 
individen till att sätta denna i ett socialt sammanhang. Lärande 
”blir” socialt och tar form mellan personer (Lave & Wenger, 
1991; Tomasello, 1999, 2008; Wagner & Andersson, 2004). 
Sociala faktorer och dessas betydelse för inlärning och dess 
progression tycks bli allt viktigare och mer framträdande 
(Tomasello & Zuberbühler, 2002). Över tid kompletteras 
således kognitionsforskning med olika lärteorier som fokuserar 
det socialt inriktade lärandet och olika sociokulturella 
perspektiv (Vygotskijs, 2001). Illeris (2007) menar att dagens 
intresse för begreppen praxislärande och kompetens har 
uppkommit på grund av hur lärandet i skolan är strukturerat. 
Det krävs både innehållslig och känslomässig omstrukturering 
innan skolans lärande kan användas utanför de 
institutionaliserade sammanhangen (Illeris 2007). Utifrån 
Jensen´s (2011) tankar om formellt och informellt lärande skulle 
man förenklat kunna säga att i skolan och i militären är 
lärandet i stort sett formellt och på fritiden är lärandet 
informellt. Men här finns så klart gråzoner som påverkas av var 
och hur lärandet sker, när det sker, samt vad som ska läras. Det 
spelar också in varför och med vem lärandet sker.  
 
I skolans läroplaner finns motiverat vad som ska läras. ”Mellan 
raderna” finns även inskrivet varför detta lärande ska ske, men 
då kanske mer implicit. Läroplanerna uttrycker således det 
formella lärandet. Det informella lärandet regleras dock inte i 
läroplanernas innehåll på samma sätt, vilket dock inte innebär 
att det ska förstås som mindre viktigt (Hager & Halliday, 2006; 
Jensen, 2011). Det lärande som sker oavsiktligt och 
ostrukturerat, spontant och utan närvaro av lärare definierar 
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Eraut (2004) som informellt lärande. Det informella lärandet 
sker till exempel vid grupparbete, när deltagare jobbar med 
liknande uppgifter sida vid sida. När en deltagare uppfattar 
vad andra deltagare gör och säger under arbetets gång kan det 
bidra till en större medvetenhet om andra sätt än sitt eget sätt 
att lösa problem. Det sociala sammanhanget har stor betydelse 
i det informella lärandet som enligt Eraut (2004, 2007) bidrar till 
ett fritt och flexibelt lärande för deltagarna. I vilken grad det 
informella lärandet sker har att göra med det sociala klimatet i 
gruppen och på arbetsplatsen, i det här fallet skolan. Det 
vardagliga arbetet på en arbetsplats eller på en skola ger alltså 
möjlighet till informellt lärande. Lave & Wenger (1991), Illeris 
(2015) och Jarvis (2006) har delvis olika syn på hur lärande 
förklaras men är samtidigt överens om att det krävs en 
helhetssyn för att förstå lärande. Lave & Wenger har en 
sociologisk ingång, Illeris en psykologisk och Jarvis en mer 
filosofiskt orienterad hållning där han även inkluderar 
affektiva dimensioner. När det gäller undervisning i skolan så 
är inte all undervisning formell i den mening att lärande sker i 
en viss lokal en viss tid med en i förväg bestämd grupp elever 
och en lärare som presenterar och förmedlar ett innehåll, utan 
ofta handlar det om en blandning av informellt och formellt 
lärande. I den här studien exemplifieras detta när eleverna som 
studerats svarar på frågan om vad har du lärt dig? De svarar 
utifrån styrdokumenten, men de svarar också utan att förhålla 
sig till vad de förväntas ha lärt sig i de olika 
undervisningsmoment de genomgår. 
 
Ett annat lärandeperspektiv av idrottsvetenskaplig relevans 
som kommit att växa betydligt under de senaste decennierna 
handlar om kropp och lärande och hur kunskaper på olika sätt 
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förkroppsligas. Den här traditionen kan delvis ses som 
relaterad till det sociokulturella perspektivet på lärande, där 
kunskaper förmedlas i givna sociala och kulturella 
sammanhang, men fokus läggs här på hur kunskaperna så att 
säga ”landar” i kroppen och erfarenheten. I litteraturen om 
kroppsligt lärande framträder ofta en tydlig relation mellan 
individens sätt att se på och förstå olika sociala sammanhang, 
sig själv och det kroppsliga. Distinktionerna mellan kropp och 
identitet är ofta allt annat än tydliga (Andreasson, 2014; 
Bäckström, 2011; Lakoff & Johnson, 1999; Larsson & Fagrell, 
2010). Bäckström (2005, 2011) diskuterar till exempel lärandet 
att åka skateboard som en kroppslig erfarenhet, en 
kompetens/lärprocess som främst handlar om att ”hitta” och 
bli en del av sin egen kroppslighet. Skateboard lär man sig inte 
genom att försöka tvinga kroppen till att utföra vissa 
balansrörelser eller trick på brädan, utan tvärtom är det 
kroppen och kroppens känsla/or som är utgångspunkten för 
meningsskapande och hur skicklighet uppnås (Bäckström, 
2011). I vissa avseenden framställs lärandet och etablerandet av 
ett kunnande, som en färdighet (känsla) som är djupt inbäddad 
i kroppens sinnen och som det gäller att lära sig hitta/förstå, 
med stöd i till exempel en fenomenologisk tradition (Arnegård, 
2006; Hahn, 2007; Harris, 2007; Frohagen, 2016). Även om 
denna typ av studier kan tyckas bära spår av en mer 
psykologiskt orienterad forskningstradition har den successivt 
utvecklats i olika riktningar och alltmer kommit att infoga de 
sociala och kulturella sammanhang inom vilket lärandet sker 
och att lärande sker genom att göra snarare än genom 
medvetna kognitiva processer (en diskussion jag kommer 
återkomma till lite senare i kapitlet).  
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I forskning om lärande har, som ovan berörts, olika perspektiv 
tillämpats och använts. Lärandeteorierna har grovt sett rört sig 
från tillägnelse (psykologi) till deltagande (sociologi).  I mitt 
arbete har jag utgått från att lärande är kognitivt, emotionellt 
och socialt betingat, alltså ett mer sociologiskt och pedagogiskt 
perspektiv snarare än psykologiskt. I de olika empiriska 
kapitlen som handlar om förberedelse, genomförande och 
reflektion omsätts olika typer av lärande. I slutkapitlet för jag 
samman dem och resonerar kring de lärprocesser som eleverna 
ger uttryck för i sin friluftslivsundervisning.  
 
 

Friluftsliv och miljö 
För att kontextualisera friluftsliv som kunskapsområde och det 
lärande som här förväntas ske behöver jag belysa vad som 
kommit till uttryck och beskrivits i forskningssammanhang 
vad gäller lärande i just utomhusmiljö. Det vill säga ett 
sammanhang som i stort kontrasterats till det lärande som sker 
inom en skolas lokaler och väggar. Ett sätt att benämna och 
diskutera lärande i utomhusmiljöer är att tala om 
utomhuspedagogik, vilket är en direkt översättning av Outdoor 
Education som har sina rötter i USA (Fägerstam, 2012; 
Szczepanski & Dahlgren, 2011). Friluftslivets starka koppling 
till pedagogik har bland annat med scouternas framväxt att 
göra och friluftsliv har i och med detta blivit ett pedagogiskt 
redskap, något att använda som metod för att uppnå något 
annat, till exempel förståelse av djur och natur eller att skapa 
djupare relationer inom en grupp (Sandell et al., 2005). 
Vanligtvis har det dominerande ”perspektivet” varit att desto 
yngre skolbarnen är, desto mer av deras undervisning ska/har 
skett utomhus, ofta tillsammans med naturvetenskapliga 
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ämnen (Hedberg, 2004). Utomhuspedagogik tenderar att 
användas i mindre utsträckning ju äldre de svenska skolbarnen 
blir. Utomhuspedagogik kan enkelt och initialt beskrivas som 
undervisning som sker utanför klassrummets väggar. Det är en 
metod som kan användas i många olika skolämnen och ska ses 
som åtskild från friluftsliv som är ett kunskapsområde, i vilket 
utomhuspedagogik kan vara tillämpbart (Mikaels, 2017). I de 
länder som använder sig av begreppet Outdoor Education görs 
ofta en uppdelning mellan Outdoor Education respektive 
Outdoor Recreation. I Sverige har emellertid inte denna 
uppdelningen gjorts, och i skolans friluftsliv har både 
utbildnings- och rekreationsperspektivet betonats och förts 
fram. Flera studier har dock pekat på att lärare i Idrott och 
Hälsa finner det svårt att hantera denna tvetydighet (Backman, 
2011b,c). Ett annat och besläktat begrepp som också använts är 
Outdoor Learning, där utbildningar av karaktären expeditioner 
eller längre turer, äventyrsaktiviteter och miljöpedagogik 
kommit att inräknas. På senare år har begreppet outdoor 
learning, kommit att användas i en bredare betydelse, t ex i 
samband med stadsodling och eko-terapi, men kanske framför 
allt i samband med olika former av lärande som sker utanför 
klassrummet i så kallade autentiska miljöer. Mikaels (2019) 
menar att när begreppet outdoor learning ska översättas till 
svenska så är friluftspedagogik den bäst lämpade 
beskrivningen att använda. Precis som med tidigare nämnda 
begrepp finns det svårigheter med att direkt översätta mellan 
engelskans outdoor och svenskans friluft(sliv).  
 
Som utbildningsmetod, kan utomhuspedagogik ses som 
tämligen accepterat i Sverige. Som beskrivet ovan så finns det 
en mängd olika inriktningar. Historiskt och grovt sett har 
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utomhuspedagogiken sina rötter i främst två olika 
idétraditioner. Dels handlar det om att lära genom direkt 
upplevelse av naturen (romantiken) och dels om att naturen i 
sig själv är karaktärsdanande för människor (Higgins, 2003; 
Sandell & Sörlin; 2008a,b, Tordsson, 2003). Dessa båda 
perspektiv kommer till exempel till uttryck, i olika grad, i 
Anderssons (2020) studie av naturmöten i pedagogiska 
verksamheter och hur dessa legitimerats i svensk skola. 
Andersson är också intressad det meningsskapande som sker i 
pedagogiska möten med naturen, vilka då influeras av ovan 
nämnda perspektiv.  
 
Även andra studier har diskuterat frågan om pedagogisk 
verksamhet och utomhusmiljöer. Sjöstrand (2014) vars studie 
handlar om förskolebarn som spenderar i stort sett all tid på 
förskolan utomhus menar till exempel att särskilt barn 
förväntas få ut mycket av att spendera tid utomhus. Detta har 
att göra med dominerande föreställningar om att barn har en 
naturlig/självklar kontakt med naturen (Gill, 2014; Sjöstrand, 
2014). Därtill menar Sjöstrand att undervisning utomhus ofta 
tillskrivs fördelen av att miljön uppmuntrar till social och 
motorisk utveckling, och till friskare barn. Hon menar att det 
dominerande synsättet eller diskursen är att barn har stor nytta 
av att vara ute. Följaktligen uttrycks att de lärandeperspektiv 
som varit framträdande över tid, såväl psykologiska som 
kroppsliga och sociala, i vissa avseenden kan förenas i och 
genom utomhuspedagogiska insatser. Det styrks även av 
Fägerstam (2012) som i en studie av pedagogiskt arbete visar 
att lärare kan använda sina egna erfarenheter från 
utomhusvistelser som pedagogiska verktyg. Studien bygger på 
ett omfattande enkätmaterial och Fägerstam åskådliggör hur 
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elever upplever att de lär sig mer och bättre utomhus än 
inomhus. Studien visar emellertid också att detta varierade i 
relation till vilket kunskapsområde som diskuterades. Det var 
till exempel lättare för naturvetenskapslärarna än språklärarna 
att undervisa utomhus vilket påverkade elevernas upplevda 
lärande. Vidare visar studien att grupparbeten fungerade 
bättre utomhus än inomhus, då utomhusmiljön gjorde att 
eleverna kunde och ville fokusera på uppgiften i större 
utsträckning. Som en följd av att grupparbeten fungerade väl 
blev också det sociala lärandet genom kommunikation 
tydligare och mer frekvent. Både lärare och elever uppgav att 
kommunikationen i större utsträckning handlade om själva 
uppgiften än om annat. Att använda sig av utomhuspedagogik 
har historiskt sett bland annat handlat om att effektivisera 
elevers lärande (Quay & Seaman, 2013; Dahlgren & 
Szczepanski, 2004; Rickinson et al., 2004). Det 
interaktiva/kommunikativa perspektivet på lärande, om än i 
lite annan tappning, syns även i Szczepanskis (2008) studie av 
lärares syn och förståelse av landskapet som lärandemiljö. 
Szczepanski menar att det är en kroppslig interaktion med 
platser och objekt i landskapet som skapar ett pedagogiskt 
meningsfullt sammanhang. Szczepanski har studerat vad som 
skiljer undervisning inomhus från utomhus och resultaten från 
studien visar att det är platsrelaterat, miljörelaterat och 
kroppsrelaterat (se föregående avsnitt). 
 
Inom utomhuspedagogik och friluftspolitik har grundtankarna 
under senare delen av 1900-talet och in på 2000 talet rört sig i 
riktning mot ökad demokratisering av friluftslivets värden, 
från entydiga grundtankar om friluftslivets självklart goda 
värden, till större insikt om hur kulturberoende aktiviteter, 
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landskapsbilder och attityder är. Annorlunda uttryckt; vi har 
rört oss från en mer fast form och uppfattning om vad friluftsliv 
är och var/hur det skall bedrivas, i riktning mot en vidare syn 
på vad friluftsliv kan vara och vart det kan bedrivas (Sandell, 
2004). Friluftslivet har således ”demokratiserats” men det 
betyder inte att vi kan välja om vi vill ha en relation med 
naturen eller inte, eftersom människan är en del av den 
(Sandell, 2004). Betydelsen av utomhusmiljöer och lärande i 
utomhuspedagogik har också diskuterats i termer av 
naturmiljöers särart och i termer av stadslandskap kontra 
naturmiljöer. Schantz (2002) som genomfört studier om 
naturmiljöers betydelse i urbana miljöer visar att man behöver 
lära känna naturområdena som ligger nära skolan och där man 
bor i första hand för att underlätta naturmöten och friluftsliv 
på både kort och lång sikt. Det enkla, nära, friluftslivet bidrar 
till att fördjupa upplevelsedimensionen och lärandet om 
naturlandskap såväl som stadslandskap. Utgångspunkten är 
att en begränsad erfarenhet av friluftsliv är bättre än ingen 
erfarenhet, och att steget mellan ”upplevelse av” och ”lärande 
om” landskap kan vara både litet och stort. Schantz (2002, 2017) 
använder begreppet lärande om landskap vilket här innefattar 
kunskapsområden och dess kopplingar till varandra inom 
bland annat historia, litteratur, konstvetenskap, kultur- och 
naturgeografi, landskapsarkitektur, fysisk planering, geologi, 
biologi, miljöpsykologi och samhällskunskap. När det gäller 
vår koppling till naturen och vilka avtryck vi gör i och med vår 
livsstil ses utomhuspedagogik som en viktig del av att utveckla 
medvetenhet och hållbarhet (Öhman & Sandell, 2016; Sandell 
& Öhman, 2010; Nicol, 2003, 2014; Martin, 2010; Rickinson et 
al., 2004; Higgins, 2003).    
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Trots att flera studier lyfter fram och betonar möjligheterna till 
lärande i utomhusmiljöer finns det också utmaningar och 
svårigheter förknippade med friluftspedagogik. Bland annat 
har studier betonat att lärare kan uppleva att det tar lång tid att 
implementera denna typ av arbetssätt, att få det att fungera och 
bli något återkommande, det vill säga en självklar del av 
ordinarie undervisning (Beames & Atencio, 2008; Brookes, 
2002). Fägerstam (2012) visar i sin studie att framgångsrikt 
utomhuspedagogiskt lärande tenderar att sammankopplas 
med enskilda pedagoger och personal, snarare än att ses som 
en metod bland andra. Sandell, Öhman & Östman (2003) menar 
att vilka relationer vi skapar med naturen beror på hur mötet 
ser ut och vilka syften som ligger bakom och att alla möten som 
är tänkta att generera en viss kunskap automatiskt begränsar 
antalet möjliga sätt att närma sig naturen. Mötena kan ses som 
slutna eller instrumentella då de har ett bestämt mål. I slutna 
möten har naturen ett instrumentellt värde, den blir medel för 
något. I det direkta mötet med naturen utan förutbestämt mål 
är det individens egna upplevelser som ligger till grund för 
upplevelsen och lärandet. I och med att mötet är öppet så kan 
naturen få ett egenvärde (Sandell et al., 2003; Buttimer, 1980). 
Meerts-Brandsma et al. (2019) har i sin studie följt elever som 
deltar i outdoor adventure educationprograms och undersökt 
om lärande i friluftsliv skiljer sig åt mellan elever från olika 
socioekonomiska grupper. I studien gick det inte att utskilja 
några skillnader mellan grupperna som följdes över tid och 
blev intervjuade enskilt vid flera tillfällen. Eleverna uppgav att 
de lärt sig tekniska färdigheter, grupputveckling och 
identitetsutveckling som till exempel att uppleva och förstå 
sina starka/svaga sidor, vad de tycker om respektive inte 
tycker, hur de hanterar olika känslor under tuffa förhållanden 
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med mera. Det visade sig också att det inte spelar någon roll 
om eleverna hade tidigare erfarenheter eller ej när det kommer 
till att få ut något/lära sig under tiden de spenderade i 
friluftslivsutbildningen.  
 
Flertalet forskare menar att friluftslivsundervisning, i olika 
former, bidrar till självutveckling på olika sätt (Holland et al., 
2018; Carpenter & Harper, 2016; Sibthorp et al., 2008; Rickinson 
et al., 2004; Higgins, 2003; Hattie et al., 1997). Det finns dock 
ingen universalmodell eller teori för att förklara allt lärande 
som sker i friluftsliv. Paisley et al. (2008) menar att hur vi lär 
har att göra med ett komplext samspel mellan deltagare, ledare, 
undervisningsupplägg, mål med undervisningen, läroplanen 
och kontexten vi befinner oss i. När det kommer till lärande i 
friluftsliv, tillkommer fler faktorer såsom platsen 
undervisningen bedrivs på, terräng och väderförhållanden, 
vilka på olika sätt bidrar till variation i 
”utomhusklassrummet”. Att friluftslivsundervisningen ofta är 
längre än en lektionstimme och genomförs i en ”annan” miljö 
gör ibland att det uppstår en socialt intensiv atmosfär (Paisley 
et al., 2008).  
 
Eftersom forskningsfältet i friluftsliv är både brett och 
mångvetenskapligt finns det tydliga paralleller till breda men 
också svårtacklade samhällsutmaningar (Fredman et al., 2013). 
Till exempel hållbar utveckling, identitet i en globaliserad och 
högrörlig värld, barn och ungdomsfetma och skolans 
arbetsformer. Det är inte i första hand inom fältet friluftsliv 
svaren efterfrågas men samtidigt menar Fredman et al. (2014) 
att hållbar utveckling i ett demokratiskt samhälle är beroende 
av personliga naturupplevelser och att plats- och 
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landskapsrelationer knutet till friluftsliv kan ha stor betydelse 
för identitetsfrågor.  
 
 

Forskning om friluftsliv i ämnet Idrott och Hälsa 
Syftet med friluftslivsverksamhet i skolan har förändrats över 
tid och är starkt sammankopplat med samhällets syn och 
föreställningar om naturvård och folkhälsa, som synliggjorts 
ovan (Lundvall, 2011). Ett övergripande syfte i läroplanerna 
från 2011 är att elever ska få möjlighet att utveckla en bredare 
förståelse och se sammanhang när det gäller engagemang för 
miljön utifrån ett etiskt, miljömässigt och hållbart perspektiv, 
men även att elever genom att aktivt delta i olika aktiviteter i 
naturen ska ges kunskaper om historiska och kulturella värden 
i friluftsliv (Skolverket, 2020a,b). Läroplanen utgör ett centralt 
dokument men detta innebär inte att alla skolor sedan angriper 
kunskapsmålen på samma sätt. Olika skolor och klasser har 
naturligtvis olika sätt att hantera målen och se till att deras 
elever når den kunskap de förväntas nå. Eftersom friluftsliv 
sedan 1980 är en del av ämnet Idrott och Hälsa behöver man 
förstå ämnet Idrott och Hälsas resa i och genom det svenska 
utbildningssystemet för att få grepp om hur lärande i 
friluftsundervisning har sett ut över tid och studerats.  
 
Som beskrevs i föregående kapitel har undervisningen till följd 
av förändringar i läroplanen förändrats över tid. I forskningen 
syns detta på olika sätt. På 80- och 90-talet i Sverige fanns 
intentioner att genom mer utomhusundervisning främja 
elevernas förhållande till varandra och miljön (Sandell & 
Öhman, 2010). I Gy11 där friluftsliv ges en mer framträdande 
roll växer också mer kritiska perspektiv fram (Mikaels, 2017). 
Friluftslivsundervisning kan bidra till lärande inom samarbete, 
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kroppslig kompetens, miljömedvetenhet, en mer jämställd 
undervisning och ökad självkänsla (Carpenter & Harper, 2016; 
Higgins, 2003; Rickinson et al., 2004; Sandell & Öhman, 2013; 
Sundberg & Öhman, 2008; Quennerstedt et al., 2007; Öhman & 
Sundberg, 2004). Skolarbetet med miljö och hållbarhet i fokus 
har utvecklats genom åren och här menar vissa att lärande i 
utomhusmiljö har stor potential att kunna bidra till förståelse 
(Gill et al., 2011; Sandell & Öhman, 2010). Faskunger et al (2018) 
beskriver positiva samband mellan friluftsliv, hälsa och 
inlärning och drar slutsatsen att ökad uteundervisning 
förbättrar elevers resultat i teoretiska ämnen.  
 
Friluftsliv har genom åren varit en självklar del i skolans 
innehåll. Hur prioriterat det varit genom åren och hur 
undervisningen arrangerats har dock varierat. Tankar om dess 
rekreativa värden och vad vistelse i naturen betyder för 
individen och samhället i stort finns med i styrdokumenten och 
har skrivits fram ytterligare i Lgr11 och Gy11 (Skolverket, 
2020a,b). De största förändringarna sker under 80- och 90-talen 
då friluftsliv går från att vara hela skolans ansvar med egen 
tilldelad tid till att vara en del av ämnet Idrott och Hälsa, 
därmed bli det också något som främst lärarna i Idrott och 
Hälsa bedriver i sin undervisning (Sundberg & Öhman, 2008). 
Liknande utveckling har även skett i andra länder såsom 
Australien, Canada, Storbritannien, Nya Zeeland och USA 
(Backman, 2010). Det har också gjort att utvecklingen i 
friluftslivsundervisningen gått mot ett fokus på aktiviteter. I 
och med att kunskapskraven i friluftsliv har fått större plats i 
ämnet Idrott och Hälsa och att det är lärarna i Idrott och Hälsa 
som ska sätta betyg i friluftsliv så är det också de som har störst 
motiv till att friluftsundervisning genomförs (Backman, 2004). 
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Som nämnts har till exempel friluftsdagarna har över tid gått 
från ett obligatoriskt inslag, till att reduceras och slutligen helt 
tas bort som obligatoriskt inslag. En annan förskjutning som 
skett är att ansvaret för att utveckla en aktiv livsstil och 
värdesätta friluftsliv läggs på individen. I läroplanerna finns 
friluftsliv och utevistelse med som begrepp men det är enbart i 
ämnet Idrott och Hälsa som det finns med som ett lärandemål 
som eleverna ska uppnå (Skolverket, 2020a,b). Intentionen när 
Lgr11 och Gy11 sjösattes var att friluftsliv återigen ska vara ett 
ämnesövergripande ansvar i den svenska skolan och på så sätt 
utökas och användas på fler områden och sätt i undervisningen 
(Skolverket, 2020a,b). Detta kan ses som en reaktion på den 
kritik som ämnet Idrott och Hälsa fått genomgå de senaste två 
decennierna om att innehållet knyter an till föreningsidrottens 
tävlingslogik. Tävling och rangordning har dominerat och i och 
med det har ämnet Idrott och Hälsa ifrågasatts för sin förmåga 
att leva upp till kursplanens målsättning kring att främja 
lärande i hälsa (Meckbach & Lundvall, 2002; Schenker, 2018; 
Thedin Jakobsson, 2004).  
 
I Nya Zeeland är friluftslivsundervisningen en del av ämnet 
Idrott och Hälsa precis som i Sverige. Boyes (2000) menar att 
det bidrar till en snävare tolkning av vad friluftsliv/outdoor 
education kan vara.  Lärande i friluftsliv har enligt Boyes (2000) 
stor potential men ges inte tillräckligt med plats i 
undervisningen. Friluftslivsundervisningen behöver inte bara 
få plats i skolan, den behöver också förstås utifrån ett nationellt, 
regionalt och lokalt sammanhang för att ha bäring i skolan 
(Brooks, 2002). Brooks (2002) menar att det är många 
parametrar som spelar in när det kommer till hur vi upplever 
och lär känna landskapet runt omkring oss. Till exempel 
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nationell/lokal identitet, militärens roll, hur miljön runt om oss 
ser ut, ekologi och lokalkännedom.  
 
Undervisning i friluftsliv kan variera stort mellan skolor och till 
och med klasser, beroende på lärares erfarenheter, ekonomi 
med mera. 2016 gjordes en undersökning av Svenskt 
Friluftsliv/Novus där 212 idrottslärare från olika delar av 
Sverige intervjuades. De tillfrågade lärarna förklarade att 
friluftsliv är lågt prioriterat i skolan. Resultatet stämmer 
överens med vad Lundvall & Meckbach (2008) beskriver som 
att friluftsliv, trots dess framträdande roll i samtida kursplaner, 
är marginaliserat i förhållande till andra kunskapsområden i 
ämnet Idrott och Hälsa. Det som kan konstateras dock är att 
undervisningen i friluftsliv tycks ha blivit mer aktivitetsbaserat 
i samband med att det blev en del av innehållet i ämnet Idrott 
och Hälsa (Backman, 2010; Lundvall, 2011), vilket i stort följer 
logiken i att ämnet Idrott och Hälsa i Sverige över tid varit och 
fortfarande är till stor del aktivitetsbaserad (Larsson & Nyberg, 
2014; Redelius, et al., 2015). I internationell jämförelse kan 
Sverige i detta avseende sägas uppvisa liknande mönster som 
många andra länder när det gäller ämnet Idrott och Hälsa 
(Kirk, 2010). Flera studier visar att inlärning av olika idrottsliga 
kompetenser har stått i fokus och således tillåtits vara det 
centrala innehållet i ämnet Idrott och Hälsa både internationellt 
(Barker, et al., 2014; Kirk, 2010; Quennerstedt, 2010) och 
nationellt (Annerstedt, 2008; Larsson & Nyberg, 2014; 
Quennerstedt, Öhman & Eriksson, 2008; Redelius, 
Quennerstedt & Öhman, 2015; Svennberg & Högberg, 2018).  
 
Tidigare studier har visat att friluftsliv förekommer i mindre 
utsträckning än andra idrottsaktiviteter så som tex fotboll, 
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innebandy och friidrott som inte omnämns alls i kursplanen 
(Backman, 2004; Larsson & Redelius 2008; Quennerstedt, 2008). 
I Skolinspektionens granskning (2018) av ämnet Idrott och 
Hälsa i årskurs 7-9 visade det sig att en tredjedel av de 
granskade skolorna inte alls bedriver friluftslivsundervisning 
eller aktiviteter som skulle kunna ses som någon typ av 
utevistelse. Varför det är så kan bland annat förklaras av att 
idrottslärare upplever svårigheter med att översätta 
styrdokumenten till ett undervisningsinnehåll (Backman, 
2010). I  sin studie om friluftslivsundervisning i skolan visar 
Backman (2010) att friluftsliv tillskrivs vissa specifika värden 
och meningserbjudanden. Dessa värden ligger nära 
beskrivningen av skandinavisk friluftstradition där enkelhet, 
folklighet, ekologiska perspektiv och en motvikt till 
konsumtion och kommersialism ofta lyfts fram. Friluftslivet 
anses erbjuda möjligheter för rörelseglädje, sinnlighet och 
samarbete (se även Sundberg & Öhman, 2008). Detta 
framträder på lite olika sätt i en mängd olika studier. Sandell 
(2015) visar till exempel att friluftsliv bidrar till 
miljömedvetenhet och historiska och kulturella 
landskapsperspektiv. Öhman och Sundberg (2004) fokuserar 
på kroppen och det kroppsliga när de skriver om de öppna och 
icke-förutbestämda kroppsrörelsemönster som möjliggörs av 
undervisning i friluftsliv, implicit antytt till skillnad från 
traditionell klassrumsundervisning. Quennerstedt et. al. (2007) 
lyfter till exempel fram friluftslivsundervisningen som 
meningsskapande för ämnesområdet hälsa i Idrott och Hälsa. 
En annan studie visar att friluftslivet möjliggör att arbeta 
ämnes- och kunskapsövergripande med skolans 
kunskapsområden (Brugge, Glantz & Svenning, 2007). 
Forskning om friluftsliv i ämnet Idrott och Hälsa handlar 
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således bland annat om miljömedvetenhet, historiska och 
kulturella landskapsperspektiv, kroppens rörelsemönster i 
naturmiljöer och hur undervisning som bedrivs utomhus kan 
vara särskilt meningsskapande (Hoffman et al., 2018; Backman, 
2011c; Lundvall & Meckbach, 2008; Brügge, et al., 2007).  
 
Som vi sett i detta avsnitt har forskningen inom friluftsliv och 
outdoor, kopplat till ämnet Idrott och Hälsa, 
sammanfattningsvis rört sig mot mer kritiska och 
ifrågasättande perspektiv som lyfter fram behovet av att 
undervisa för ett mer hållbart samhälle i relationen mellan 
individ och miljö. Mikaels (2017) lyfter till exempel fram 
fördelar med att gå från en aktivitetsbaserad personlig och 
social diskurs till en mer kritisk inriktning som fokuserar plats, 
utbildning och ett hållbarare samhälle när det gäller skolans 
undervisning i friluftsliv. Att lära sig läsa miljön i form av 
naturens och kulturens historia i kombination med allmänt 
friluftskunnande öppnar upp för en kroppslig relation till plats 
och lärande (se Mikaels & Asfeldt, 2017). Cooper (2000) menar 
att det finns stor potential att använda sig av outdoor education 
när det kommer till identitets/social utveckling och 
miljömedvetenhet. Det gör även Lyngstad & Sæter (2020) som 
har studerat gymnasieelevers möten med naturen och menar 
att förutom friluftslivsfärdigheter så lär sig eleverna något om 
sig själva som ämnen i naturen. En friluftslivskunnig elev kan 
vara en potentiell ambassadör för miljöengagemang och 
skyddande av naturen (Se även Tordsson, 2002; Sæter, 2014).   
Gemensamt för många av dessa studier är också att de på olika 
sätt, mer eller mindre normativt, försöker visa på vilket lärande 
som friluftslivet kan erbjuda. Empiriska studier av lärprocesser 
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i friluftslivsundervisning, inte minst utifrån elevperspektiv, är 
emellertid mindre vanliga (Backman, 2010; Brown, 2006).  
 

Sammanfattning 
Med utgångspunkt i de förändrade perspektiv och fokus som 
forskare antagit i studier på och av friluftsliv har detta kapitel 
diskuterat tidigare forskning på lärande, friluftspedagogik och 
lärprocesser i skolans friluftsliv. Som framgår har perspektiven 
varierat över tid och forskare har på lite olika sätt, utifrån 
lärare, elevers och andra intressenters perspektiv, skärskådat 
friluftsliv och hur detta kan förstås. I genomgången har jag 
successivt försökt närma mig den position som denna 
avhandling utgår från och i vilken tradition inom vilken den 
kan placeras. Som kanske implicit har framgått är det i 
skärningspunkten mellan ett kommunikativt förhållningssätt 
till lärande och lärprocesser i kombination med en 
platsresponsiv (pedagogik som tar utgångspunkt i platsers 
kulturella, ekologiska och historiska förutsättningar) som 
studien kan placeras, en position som kommer konkretiseras 
ytterligare i följande kapitel.  
 
Litteraturen som redovisats här bygger på en inledande 
sökning som gjordes på avhandlingar inom lärande i Sverige 
från 1995 och framåt. Dessa sammanställdes sedan utifrån 
vilken metod som använts och inom vilket område 
avhandlingen i lärande skrivits. Sökningar efter artiklar har 
gjorts i SwePub, Google Scholar, Oria.no och OneSearch och 
sökorden som använt har varit: lärande, friluftsliv, 
utomhuspedagogik, outdoor, education, learning (se även 
kapitel 4).  
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Kapitel 3  
 

Teoretiska utgångspunkter 
 
 
 
 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk och de 
analytiska utgångspunkter och begrepp som ligger till grund 
för avhandlingen och som används för att bearbeta och förstå 
det empiriska material som samlats in. Av den genomlysning 
av forskningsfältet som presenterades i föregående kapitel har 
redan en något eklektisk hållning antytts. Teoretiskt kan denna 
hållning beskrivas i termer av vad Layder (1998) kallar 
”adaptive theory”, vilket i detta sammanhang förstås som en 
strävan efter ett öppet och flexibelt arbetssätt som närmast 
processuellt anpassas efter studiens syfte och den data som 
samlas in och analyseras.  
 
En viktig utgångspunkt för studien är emellertid att lärande är 
socialt och sker genom deltagande, kommunikation och 
reflektion i ett visst (kulturellt) sammanhang. Ett 
sociokulturellt perspektiv kan således ses som en övergripande 
och initial utgångspunkt för den studie som här presenteras. 
Enligt detta perspektiv sker lärande och läroprocesser utifrån 
relationer, vanor och sammanhang (vilket i det här fallet kan 
inrymma även kulturbundna förståelser för natur och 
naturmiljöer såsom de är förstådda av elever). För att sätta 
elevernas lärande i ett sammanhang finns även lärarna med i 
vissa delar av resultatdelen. Lärarnas agerande i 
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undervisningssituationer i detta sammanhang kan förstås 
utifrån Giddens (1986) ”physical know how” där kunskapen så 
att säga ligger inbäddad i det kroppsliga, vilket förmedlas till 
eleverna. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan lärande 
också förstås som en process där individen agerar och 
uppträder som medlem i en grupp och den gruppgemenskap 
(-kultur) som utvecklas. Att prestera socialt är till exempel 
också utifrån detta perspektiv en aspekt av att lära, kanske 
vinna social status och att vara/bli en del av en social miljö 
(Schegloff, 1999; Streeck, Goodwin & LeBaron, 2011). Det 
sociokulturella perspektivet kan förstås som en röd analytisk 
tråd i denna studie och inkluderar även en diskussion om hur 
elevers lärande ”tas emot”/”görs” och hur det involverar såväl 
elevens sätt att se på sig själv som den specifika omgivning i 
vilken lärandet sker.  
 
I nedanstående beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter 
och ramverk mer utförligt. Närmast nedan diskuteras Deweys 
perspektiv på lärande som något som görs genom handling. 
Detta förhållningssätt är en lämplig ingång till studiens 
analytiska perspektiv då friluftsliv i skolan på många sätt 
utmärks av just görandet, att elever byter miljö och lär genom 
handling snarare än genom att lyssna till en lärare som står i en 
klassrumsmiljö och undervisar. Därefter följer en diskussion 
om begreppet/perspektivet Community of Practice 
(fortsättningsvis kallat praxisgemenskap) som fokuserar 
lärandet som relationellt och inom en grupp, samt platsens 
betydelse för lärande och lärprocesser. Avsnittet avslutas med 
en kort summerande diskussion.    
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Att lära genom att göra  
Filosofen och pedagogen John Dewey skriver redan 1916 om 
vikten av en helhetssyn på människan när det gäller lärande 
och utbildning. Han menar att lärandet sker genom att delta i 
aktiviteter som mångsidigt speglar samhällets olika aspekter 
och motsättningar och att det i sin tur leder till ökad mognad, 
insikt, förmåga att delta och ta ansvar. Dewey var en 
förespråkare av upplevelser och erfarenheter från vardagliga 
situationer som han menade var en betydelsefull del av 
lärprocessen där kunskap förmedlas via den faktiska 
verkligheten i sociala situationer, allt som en motvikt till 
kunskap förmedlad av en expert genom abstrakta 
beskrivningar. Skolan skulle finnas i samhället och samhället i 
skolan ansåg Dewey som föreslog att skolans dörrar skulle 
öppnas upp mot skolgården, idrottsplatsen, trädgården och 
samhället (Dewey, 1913, 1915, 1916/1997).  Dewey 
presenterade ritningar på skolor med öppna planlösningar i 
anslutning till utemiljöer och där matsal, kök, slöjdsalar stod 
för ett handlingsburet lärande. I mitten placerades biblioteket 
och blev därmed navet för teorin om kunskap i handling 
(Dewey, 2002, 2004). Jag vill här framhålla att det inte var 
Dewey som myntade uttryck som ”Learning by doing” eller 
”Att lära genom att göra”. Detta har uppkommit efteråt i 
tolkningar av hans teorier och tankar om lärande (Kolb, 1984). 
Inte desto mindre, ses lärande enligt Dewey som en parallell 
process med görande och handling. Teori, praktik, reflektion 
och handling bildar en helhet i Deweys pedagogik som under 
lång tid har varit och fortfarande är en viktig grundsten i 
pedagogisk teori och praktiskt pedagogiskt arbete. Dewey 
menar att genom att själv uppleva, genomföra och reflektera lär 
jag mig något nytt. Deweys arbete har också inspirerat till olika 
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metoder, däribland David Kolbs (1984) ”Experiential learning” 
eller ”upplevelsebaserat lärande” som i stort handlar om att 
istället för att sitta i skolbänken och läsa om naturen och höra 
om andras erfarenheter i andra eller tredje hand så flyttas 
undervisningen ut i naturen så att eleven får 
förstahandskunskaper genom att själva reflektera över sina 
upplevelser. Den här metoden används inte bara i skolan utan 
även på till exempel arbetsplatser där nyanställda ska 
introduceras och inom den internationella scoutrörelsen. 
Introduktioner på arbetsplatser grundar sig ofta i ”Hands-on 
learning” en metod av upplevelsebaserat lärande, men som till 
skillnad mot andra inriktningar inte lägger lika stor vikt vid 
eleven/den anställdes egen reflektion (Clark & White, 2010).  
 
Att lära genom att göra handlar om att lärandet är 
kroppsbaserat, hela kroppen är involverad i lärandet. Det 
handlar också om pragmatism, eller mer precist kognitiv 
pragmatism som betyder att vi genom handling lär oss tänka 
på ett visst sätt och att förstå världen, och till följd av det, hur 
vi tänker om världen och handlar på ett speciellt sätt. Dewey 
var student till Charles Sanders Peirce, en amerikansk filosof. 
Peirce var upphovsman till handlingsteorin pragmatism som 
belyst av lärande kan förstås på två sätt: (i) vi lär oss när vi utför 
nya handlingar, dvs. en handling som aldrig har utförts 
tidigare kräver processuellt lärande för att kunna utföras och 
(ii) det är huvudsakligen genom handling som vi lär oss, eller 
med andra ord, att t ex. lära sig om gravitation görs bäst genom 
att utföra handlingar som testar gravitationens effekter (Jensen, 
2011). Perspektiven som inspirerats av Deweys och Pierce 
tankegångar har kommit att utvecklas i olika riktningar över 
tid. Jarvis (2006) tankar om upplevelse har till exempel visat sig 
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vara användbara i kontexten utomhuspedagogik. Alla 
kombinationer av tänkande, görande och upplevda känslor 
kan tillsammans bidra till lärande. Det här perspektivet i 
relation till denna studie innebär att det är först när eleverna 
kommer ut i naturmiljön, när de får erfara kyla, får möta 
naturen, sova i tält med mera, som de förmår reflektera kring 
erfarenheten på ett mer kroppsligt och socialt (förankrat) sätt.  
 
Några centrala begrepp som jag kommer att använda mig av i 
analysen utifrån Deweys tankar om lärande är; kontinuitetens 
princip, meningsskapande och vanor. Dewey menar att 
människors erfarenhet, hur människor lever sina liv är 
konsekvensen av vilka handlingar människor gör.  I och med 
att människor tar med sig sina erfarenheter in i nya situationer 
så finns det en kontinuitet, kontinuitetens princip. 
Meningsskapande står i sammanhanget för transaktionen mellan 
individ och omgivning och är något som sker i handling, något 
som människan skapar i relation till konsekvenserna av sina 
handlingar. Vilken riktning lärandet tar bestäms av 
människans meningsskapande, det vill säga hur eleverna 
tolkar och tillskriver friluftsliv mening i termer av lärande. 
Dewey menar att lärande är något som ständigt pågår och som 
ständigt förändras genom ofta oreflekterade men 
sammanhängande transformationer av vanor. Vanor menar 
Dewey är impulsstyrda mönster i individers sätt att handla. 
Det är alltså genom praktik, genom att göra, som vi får våra 
erfarenheter och lär. Människan lever i en strid ström av 
erfarenheter vilket påverkar människans handlande i olika 
riktningar. Allt sker inte under medveten reflektion, tidigare 
erfarenheter bidrar till hur vi handlar i nya situationer (Dewey, 
1922/1988, 1925/1981, 1936).  
 



 52 

 
Praxisgemenskaper  

Ett närbesläktat sätt att förstå lärande och lärprocesser är att 
sätta elevers görande och meningsskapande i friluftsliv i relation 
till det sociala sammanhang inom vilket det sker och se hur det 
sker i samspel med andra elever och lärare. Ett sätt att göra 
detta på är att se till Lave och Wenger (1998) och deras sätt att 
se på lärande. Bland annat menar Lave och Wenger, likt 
Dewey, att lärandet sker genom görandet och i det här fallet 
fokuseras lärandets sociala dimensioner. Bland annat använder 
de begreppet praxisgemenskaper för att åskådliggöra hur 
kunskap och lärande kan förstås inom en given grupp som 
tillsammans lär genom att göra. En praxisgemenskap kan till 
exempel vara en skolklass inom vilken det finns olika 
kompetenser på olika nivåer hos individerna som deltar. Olika 
elever kan till exempel ha olika tidigare erfarenheter av 
friluftsliv vilket gör att deras förutsättningar inom gruppen 
kan skilja sig åt och således också villkoren för deras lärande 
och hur de gör friluftsliv i relation till varandra. Här finns det 
också möjlighet för eleverna att gå från novis till erfaren/expert 
genom att ta del av gruppens olika kompetenser. Lave och 
Wenger (1991) menar att det krävs av deltagaren i en 
praxisgemenskap att aktivt delta och engagera sig i de 
situerade aktiviteter som utförs inom praxisgemenskapen för 
att själva kunna bli kunniga och erfarna. För det krävs att 
deltagaren har ambitionen att bli en fullvärdig medlem av 
gemenskapen. Genom att göra, så utvecklas förutom 
kunskaper och färdigheter även deltagarens sätt att se på sig 
själv och vad hen kan och inte kan göra. Individens roll i 
praxisgemenskap kan således relateras inte bara till lärande 
och lärprocesser utan också till självförståelse och frågor som 
rör identitet (Lave & Wenger, 1991). Utifrån ett 
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socialkonstruktivistiskt perspektiv, såsom Lave & Wenger 
beskriver den, kan en praxisgemenskap således förstås som en 
samling individer som kommer tillsammans i ett gemensamt 
projekt i vilket de utför vissa handlingar. Särskilda sätt att göra 
saker och ting på, lösa uppgifter, sätt att prata, värden och 
maktrelationer utformas löpande genom detta projekt. Lave 
och Wenger (1991) förklarar hur de anser att den görande 
människan i den sociala världen fungerar:  
 

As an aspect of social practice, learning involves the 
whole person; it implies not only a relation to specific 
activities, but a relation to social communities – it implies 
becoming a full participant, a member, a kind of person. 
// Activities, tasks, functions, and understandings do not 
exist in isolation; they are part of broader systems of 
relations in which they have meaning. These systems of 
relations arise out of and are reproduced and developed 
within social communities, which are in part systems of 
relations among persons (Lave & Wenger, 1991 sid 53). 

 
Lave och Wenger (1991) menar att lärande är situationsbundet, 
att lärandet sker i en fysisk och social situation. Detta 
perspektiv har dock mött viss kritik. Jensen (2016) menar till 
exempel att det finns två problem att ta hänsyn till när det 
gäller att se lärandet strikt situationsbundet, det ena är transfer 
och det andra är generalisering. Vi vet att vi kan överföra 
kunskap och kompetens från en situation till en annan så att 
lärande endast är situerat kan inte stämma, transfer 
förekommer inom lärande. Jensen förklarar att situerat lärande 
endast är möjligt om vi också har förmåga att transferera. 
Teoretiskt kommer forskare ofta undan problemet med situerat 
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lärande och transfer genom att föreslå att transfer endast är 
möjlig om situationerna är snarlika. Parollen är då att något vi 
lärt oss i en situation kan användas för att förstå en annan 
liknande situation. För att kunna förklara att transfer är möjligt 
behöver vi hitta lösningar i vår kognitiva förmåga, för att 
avgöra om det vi står inför är likt något annat vi stått inför 
(Jensen, 2016). I det tredje och sista resultatkapitlet då jag 
undersöker hur eleverna omsätter det lärande och den kunskap 
som de förvärvar genom skolans friluftslivsundervisning över 
tid kommer denna typ av diskussion att aktualiseras, för att 
vidareutvecklas och problematiseras i avhandlingens 
avslutande och konkluderande kapitel.   
 
 

Plats och lärande 
Utifrån ovanstående har framgått att inte bara elevens görande 
och relationer är av vikt för att förstå lärprocesser. Den plats 
där undervisningen äger rum, det vill säga platsens betydelse 
för lärandet, är också av betydelse. I den här studien handlar 
det om landskapet, naturen, fjällen och andra saker som 
upplevs av eleverna och kopplas till den plats de befinner sig 
på när de bedriver/upplever friluftsliv. Det är inte endast 
genom att se och höra som ett landskap uppfattas, utan även 
genom doft och smak och genom att känna och beröra 
(Lundgren, 2006; Brusman, 2008). Betydelsen av att integrera 
med platsen under lärprocessen belyser kopplingen till 
upplevelsen av landskapet och den didaktiska var-frågan 
(Moser, 2007; Szczepanski, 2008; Tuan, 2001). Upplevelsen av 
att vara medveten om platsen har inte bara med kontakten med 
naturen att göra, det kulturella och historiska minnet, rums- 
och tidsuppfattning spelar också in. Att uppleva det motsatta, 
att en direkt relation till platsen saknas förklarar Gruenewald 
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och Smith (2014) som ”placelessness”, en upplevelse av 
platslöshet. Platsens pedagogiska möjligheter i kombination 
med platsmedvetenhet genom demokratisk delaktighet, 
kulturell lyhördhet, förståelse av ekologi, hållbar utveckling 
och social platsrelation är något som flera forskare tar upp 
(Hart, 1997; Smith, 2002; Sobel, 2004).  
 
Hutchinson (1998) betonar helhetsupplevelsen att vara i 
landskapet med alla sinnen och hela kroppen i handling utan 
mellanled.  Det platsrelaterade mötet med utomhusmiljön 
bygger ihop teori och praktik och möjliggör en konkret 
återkoppling till klassrummets problematiserande och 
teoribyggande undervisning. Samspelet mellan olika lärmiljöer 
möjliggör också ett mer multimodalt och erfaret lärande 
(Szczepanski, 2008). Människans menings- och 
identitetsskapande i relation till plats uttrycks till exempel i 
begreppet platsidentitet.  
 
Mikaels undersöker potentialen med plats-responsiv 
pedagogik utifrån ett relationellt materialistiskt perspektiv på 
människans plats i naturen och naturens plats i människan och 
använder sig av begreppen in place and out of place (Mikaels, 
2017) begrepp som jag också kommer att använda mig av för 
att beskriva elevers upplevelse i lärsituationer på fjället. 
Platsteori används inom lärandeforskning (Robertson & 
Gerber, 2000; Wattchow 2008) men även inom andra områden 
såsom geografi (Buttimer & Seaman, 1980; Massey, 2005; Relph, 
1976; Tuan, 1977), psykologi (Morgan, 2010; Stedman, 2002) 
och filosofi (Lefebvre, 1991). Plats syftar ofta på en särskild 
geografisk plats såsom hemma eller i kvarteret men plats kan 
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också betyda hur vi anknyter till en särskild plats, som till 
exempel ”skogen” (Lewicka, 2011).  
 
I föreliggande studie kommer platsteori och ovanstående 
resonemang att användas som ett analytiskt raster för att förstå 
vad som händer när en hel skolklass hamnar i en för de flesta 
av dem helt ny miljö (kap 6). Plats får också betydelse i 
elevernas reflektioner (kap 7) där de förhåller sig till en 
upplevd erfarenhet långt hemifrån. Beroende på elevernas 
erfarenheter och intressen så kommer de att uppleva platsen 
olika. Upplevelsen av platsen är en betydande del i den här 
studien då nästan alla elever är i den aktuella miljön 
(Jämtlandsfjällen) för första gången.  
 
 

Sammanfattning 
I den här avhandlingen studeras det lärande som sker i/genom 
elevers upplevelser och reflektioner kring friluftsliv, samt i 
deras görande av friluftsliv. En viktig utgångspunkt i 
avhandlingen är att lärande inte ses som något som sker i ett 
socialt och kulturellt vakuum. Snarare betraktas lärande i 
studien som något som alltid är relaterat till olika 
sammanhang, som en slags samspel mellan individ (och 
dennes kroppsliga upplevelser), omgivning/plats och den 
grupp i vilken individen ingår (Berger & Luckman, 1966; 
Hacking, 2000). Annorlunda uttryckt så utgår jag från att hela 
kroppen lär som motsats till ett dualistiskt synsätt (Damasio, 
1994; Jarvis, 2006) och att lärande sker genom deltagande i en 
kulturell praktik (Illeris, 2002, 2007; Jarvis, 2006; Lave & 
Wenger, 1991). I kapitlet har jag med andra ord betonat det 
sociala och kulturella sammanhangets betydelse för mitt sätt 
att se på lärande och hur lärande görs genom handling och 
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praktik. Med hjälp av begreppet praxisgemenskap har jag 
också försökt åskådliggöra hur jag ser på lärande som något 
relationellt och som inom en skolklass för med sig hierarkier 
mellan grupper av elever och i relation till lärare med mera. Jag 
har också försökt betona betydelsen av plats och hur i det här 
fallet en resa till fjällen (som plats) blir formativ för en viss typ 
av lärande. I de empiriska kapitel som följer kommer jag låta 
detta teoretiska ramverk att successivt träda fram i materialet. 
Detta kommer dock delvis ske implicit eftersom jag velat 
behålla den etnografiska närheten till de elever vars röster 
studien bygger på. Jag har således inte haft någon ambition att 
separera det empiriska materialet från avhandlingens 
teoretiska ramverk. Snarare har berättelserna jag tagit del av 
betraktats som redan teoretiskt ”impregnerade” (Gomm, 
Hammersley & Foster, 2000; Tavory & Timmermans, 2009). 
Innan vi får möta eleverna kommer jag dock, i närmast följande 
kapitel, att presentera den metod och design som studien 
bygger på.  
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Kapitel 4  
 

Metod 
 
 
 
 
Denna avhandling fokuserar de lärprocesser och erfarenheter 
som kommer till uttryck i och genom gymnasieelevers 
friluftslivsundervisning. De situationer som återges och de 
berättelser som presenteras i avhandlingens resultat ska 
emellertid inte ses som rena avbildningar av vad som sker. 
Naturligtvis sker så mycket mer än det som ryms inom en 
avhandlings olika resultatkapitel. Dessutom kan andra studier 
med liknande frågeställningar visa på andra sätt att förstå 
lärande och lärprocesser i friluftsliv. Detta är till och med 
troligt, då kunskapandets villkor ofta ser olika ut i olika studier 
(Andkjaer, 2008; Cusack, 2002; Nilsson, 2011; Öhman& 
Sundberg, 2004). Genom att i detta kapitel redogöra för de val 
som gjorts vad gäller metodologi och metod, så är min 
förhoppning att läsaren ska kunna få en uppfattning om de 
reflexiva processer som föregått de tolkningar och slutsatser 
som presenteras. 
 
Kapitlet är upplagt som följer. Först kommer jag översiktligt 
redogöra för några grundläggande epistemologiska 
utgångspunkter för studien och hur jag arbetat med ett 
etnografiskt förhållningsätt till mina forskningsfrågor. Därefter 
följer ett avsnitt som berör urval, i vilket jag redogör för hur 
kontakt med skola, lärare och elever togs. I nästa avsnitt går jag 
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systematiskt igenom studiens genomförande och hur jag 
arbetat med intervjuer, observationer, loggböcker samt 
GoProinspelningar. I avsnittet som följer diskuteras hur det 
empiriska materialet bearbetats och analyserats. Eftersom jag 
själv arbetat som lärare har jag haft en viss förförståelse av 
fältet, detta berörs i ett eget avsnitt, vilket följs av ett avsnitt om 
vilka krav jag ställer på undersökningen i termer av validitet 
med mera. Kapitlet innehåller också ett avsnitt där 
forskningsetiska ställningstaganden diskuteras. 
Avslutningsvis summeras kapitlet med några kritiska och 
konkluderande tankar. 
 
 

En etnografisk utgångspunkt 
Den här studien baseras på ett etnografiskt förhållningssätt. 
Etnografi är en samling metoder där man vanligen avser 
komma den studerande gruppen nära. Etnografens utmaning 
är att balansera förståelsen av praktiken och dess medlemmar 
som studeras som en deltagare och samtidigt kunna förklara 
för någon utifrån (Patton, 1990). För denna avhandling har 
observationer, semistrukturerade intervjuer, gruppintervjuer, 
loggböcker och filmade observationer använts. Att arbeta 
etnografiskt innebär ofta att forskaren tillbringar en viss tid i 
den miljö som studeras, med avsikt att förstå deras perspektiv 
och upplevelser (Kullberg, 2014). Genom att vistas tillsammans 
med skolelever och dela deras upplevelser av 
friluftslivsundervisning, har min ambition varit att förstå det 
sammanhang där deras lärande utspelar sig. Att befinna sig 
nära eleverna i olika miljöer, i skolan och i fjällen, har bidragit 
till att jag som forskare kunnat komma eleverna nära, vilket är 
en av styrkorna med att arbeta kvalitativt och etnografiskt 
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(Onwuegbuzie & Johnson, 2004). Det etnografiska 
förhållningssätt som denna avhandling baseras på ska inte 
enbart förstås som en utgångspunkt för eller samling av olika 
metoder och tillvägagångssätt. Snarare har jag betraktat 
etnografi som en relationell process mellan mig som forskare 
och de som studeras (eleverna), genom att vi har någon slags 
gemensam uppfattning av vad som sker. Anderson-Levitt 
(2006) menar att när det kommer till att förstå och undersöka 
mänskligt beteende så är ett intersubjektivt perspektiv att 
föredra. Delamonts (2004, s. 215) beskrivning sammanfattar 
också min upplevelse av etnografiskt arbete:  
 

“ethnography is hard work: physically, emotionally and 
mentally exhausting. The reserch does not proceed in a 
straight line, but in a series of loops, because each step 
leads the researcher to reflect upon, and even revisit, 
earlier steps” 

 
Fangen (2005) menar att etnografi utmärks av att forskaren ska 
sträva efter att komma den miljö eller kultur som studeras så 
nära som möjligt, samtidigt som forskaren använder sig av sin 
samhällsvetenskapligt analytiska och metodiska skolning för 
att behålla skärpan i fältarbetet. Balansen mellan deltagande 
och analytisk distans är avgörande för hur materialet kommer 
att se ut (Mills & Morton, 2013). Fangen (2005) tar två 
ytterligheter som exempel, idealet är att hitta en balans mellan 
dessa två positioner. Positionerna, eller ytterligheterna 
representeras å ena sidan av den analytiske forskaren som utför 
sin forskning från skrivbordet och som tyngd av sin 
vetenskapliga litteratur inte förmår komma den studerade 
gruppen tillräckligt nära för att fullt ut förstå deras perspektiv. 
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Å andra sidan har vi den så kallade fältforskaren som ”förlorar 
sig” i fältarbetet och så att säga ”goes native”. Denna andra 
ytterlighet etablerar kontakt med fältet och de som studeras 
men går istället upp i kulturen, ser sig som en fullvärdig 
deltagare och begränsar därmed sin kritiska och analytisk 
förmåga. Att försöka balansera den ena sidan som handlar om 
att få tillgång till fältet och den andra sidan som handlar om att 
för mycket förkunskaper och erfarenheter inom området kan 
hindra forskarblicken är inte lätt. Samhälleliga normer och 
värderingar påverkar hur vi betraktar tillvaron, likaså om jag i 
förväg har ett särskilt sätt att betrakta det som skall undersökas 
på (Mills & Morton, 2013; Humberstone et al., 2016).  Jag har 
arbetat som idrottslärare på grundskolan och på gymnasiet i 
sammanlagt tolv år vilket visade sig i de tidiga 
fältanteckningarna, där jag kommenterade elevernas 
prestationer, vilket inte var syftet. Det visar att jag fortfarande 
hade kvar idrottslärarens blick på verksamheten och att jag 
behövde justera min egen position som forskare. Jag kommer 
att återkomma till hur dessa båda positioner hanterats i slutet 
av detta kapitel när jag resonerar kring mitt eget fältarbete och 
relationen till deltagarna i den här studien.  
 
 

Urval 
För att etablera kontakt med elever, vars berättelser kunde 
bidra till att besvara studiens syfte, togs initialt kontakt med ett 
gymnasieförbund som organiserar kommunens samtliga 
kommunala gymnasieskolor i en mellanstor stad i södra 
Sverige. Avsikten var att presentera projektidén för de 
närvarande och härigenom kunna komma i kontakt med lärare 
och elever som bedriver friluftsliv. När jag presenterat min 
studie för skolornas rektorer så ställde de sig positiva till 
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projektet. De såg inga problem med att jag tog kontakt med 
berörda lärare på de skolor de ansvarade för. I detta skede hade 
jag således fått formellt tillträde till fältet och det sågs inte som 
ett problem att jag vistades i de skolmiljöer som var aktuella. 
Så länge jag hade tillåtelse från berörda lärare och elever kunde 
jag röra mig fritt i samtliga skolor rektorerna ansvarade för. 
Avtalet mellan oss var att jag hörde av mig till berörda rektorer 
innan min närvaro på respektive skola och i klasserna. Vi kom 
också överens om att jag skulle se till att alltid stämma av med 
lärare och elever i god tid innan. Lärarna avgjorde helt och 
hållet själva om de ville delta eller inte. Rektorerna gjorde inga 
anspråk på att styra vilka klasser och lärare som skulle delta i 
studien. Ingen bortre tidsgräns sattes.   
 
Urvalet för studien består av klasser på gymnasiet som i sina 
kurser i Idrott och Hälsa har ett längre inslag av friluftsliv 
inplanerat i form av en veckas fjällvandring. Fjällturen tillhör 
Idrott och Hälsa 1 men genomförs under år två.  Lektionsbesök 
gjordes på tre skolor och utifrån studiens kriterier så var tre 
klasser i två skolor aktuella för studien. När de tre klasserna 
var identifierade bokade jag in ett möte med respektive lärare 
för att presentera min idé med projektet. Därefter fick jag träffa 
klasserna och förklara hur studien skulle genomföras och vad 
medverkan i projektet innebar. Eleverna fick vid detta tillfälle 
information om projektet och om att de när som helst kan 
avsluta sitt deltagande (om de valde att delta) i studien. Efter 
mitt besök i klassen där jag informerade om studien och vad 
det innebar att delta fick eleverna/deltagarna betänketid. De 
kunde med andra ord lämna besked till mig inom några dagar 
och avkrävdes inte svar i samband med att de fick 
informationen. I en av klasserna ville en del av eleverna inte 
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delta i studien, så då återstod två klasser där samtliga elever 
valde att delta. Det är dessa två klasser som tillhör samma skola 
som jag följt.  Varje klass följdes separat. Den ena klassen 
bestod av 28 elever och den andra 27 elever. Eleverna som 
deltog i studien gick tredje året på gymnasiet, var mellan 18-21 
år och hade en bred socioekonomisk spridning. Det var ungefär 
lika många pojkar som flickor i klasserna. Majoriteten av elever 
var födda i Sverige, men en del var födda i andra länder, såsom 
Afghanistan, Bosnien, England, Eritrea och Grekland.  
 
 

Studien genomförande 
I detta avsnitt går jag igenom de olika metoder som använts för 
att samla in det empiriska material som avhandlingen bygger 
på. I form av underrubriker kommer jag successivt att 
diskutera intervjuer, observationer, GoProinspelningar, 
loggböcker, för att avslutningsvis säga något summerande 
kring detta. Materialet som beskrivs i tabell 1 innefattar totalt 
ca 70 timmar film, observationer under två veckors friluftsliv i 
fjällen (1 vecka med respektive klass), 8 gruppintervjuer, 22 
semistrukturerade individuella intervjuer inför och under 
fjällenvistelsen, ett stort antal informella samtal och analys av 
29 loggböcker. Utöver detta gjordes också 12 
uppföljningsintervjuer ca 6 månader efter klassernas 
fjällvandring (7 intervjuer med den första klassen och 5 med 
den andra). Avsikten med att genomföra 
uppföljningsintervjuer var att jag vill få en uppfattning om hur 
eleverna resonerade om lärande i friluftsliv när de fått distans 
till den upplevda erfarenheten (frilufslivsveckan de utförde 
med sin skolklass). Även om jag inte intervjuat alla elever 
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enskilt så har jag haft informella samtal och gruppintervjuer 
med samtliga elever.  
 
Tabell 1: Översikt över insamlad data 

Individuella 
intervjuer 

Gruppintervjuer Uppföljnings-
intervjuer 

GoPro 
filmer 

Loggböcker 

22 st 8 st 12 st 70h 29 st 
 
Utöver materialet angivit i tabellen ovan så har även ett stort 
antal observationer och informella samtal (främst med elever 
men även med lärare) genomförts. Med lärarna har jag 
genomfört intervjuliknande samtal och ett av samtalen finns 
med i en GoProinspelning. Detta material har sammanställts i 
form av fältanteckningar. Det har blivit ett anteckningsblock 
(ca 30 sidor) per klass. Blocken innehåller handskrivna 
anteckningar om diskussioner, men även tankekartor om vad 
det är för lärande som sker och hur man skulle kunna förklara 
det. Dessa anteckningar skrevs rent med jämna mellanrum och 
samlades i en mapp på datorn där jag även hade en mapp för 
varje kategori insamlad data; Individuella-/grupp-
/uppföljningsintervjuer, loggböcker och observationer. 
Mappen för observationer var i sin tur indelade i två kategorier, 
där den ena var på plats gjorda observationer av mig och den 
andra kategorin observationer från GoProfilmer.  
 
Eftersom en skolklass kan betraktas som en sluten grupp, 
behövde jag först etablera kontakt med portvakten (så kallade 
gate-keeper), en metafor för den person som öppnar för att nå 
fram till gruppen (Fangen, 2005). I mitt fall skulle man kunna 
säga att det var rektorn som var portvakten till idrottslärarna 
som i sin tur gav mig ett formellt tillträde till de båda klasserna. 
I det här fallet var inte tillträdet till fältet/klassen ett enkelt ja 
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eller nej, liknande en biljett, utan en längre process där jag i steg 
försökte etablera kontakt och förmedla vad jag skulle göra och 
varför jag ville komma in i deras grupp.  
 
Rektorns formella medgivande innebar inte att eleverna skulle 
acceptera mig utan där fick jag närma mig i steg och skapa en 
ömsesidig tillit. Varje klass har följts utifrån liknande 
tillvägagångssätt. Inför fjällresorna har jag träffat klasserna 
både med och utan lärare på lektionstid. Jag har varit med 
eleverna i deras ordinarie undervisningsmiljö under både 
praktiska och teoretiska moment. De har vant sig vid att jag är 
med då och då på lektionerna när innehållet är friluftsliv och 
att jag gör anteckningar och ibland ställer frågor. En viktig del 
för att kunna vara med på fjällvandringarna på ett avslappnat 
sätt var också att etablera kontakt med lärarna i arbetslaget i ett 
tidigt stadie. Jag ville tydliggöra min roll. När jag presenterade 
mitt syfte med studien för lärarna ville jag vara tydlig med att 
mitt fokus var att studera eleverna. Lärarna inkluderades i 
observationerna som gjordes på plats och i 
filmupptagningarna, men mitt fokus låg inte på dem. Jag har 
följt eleverna i deras förberedelser hemma på skolan inför 
vandringen i fjällen. Jag följde sedan eleverna under tågresan 
till fjällen, under vistelsen i fjällen under vandringar, i 
matlagning, vid lägerslagning med mera. Efter hemkomsten 
från fjällen har eleverna diskuterat sina erfarenheter i skolan, 
de har skrivit loggböcker och jag har samtalat med dem om 
deras erfarenheter en tid efter upplevelsen i fjällen. Detta kan 
sägas utgöra formen för de tillfällen då material samlats in, 
vilket beskrivs ytterligare nedan.  
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Intervjuer 
Under mina datainsamlingsperioder har jag använt mig av 
olika typer av intervjuer. Jag märkte tidigt att det fungerade bra 
att dela in intervjuerna enligt de kategorier Lund (2008) 
använder sig av i sitt fältarbete, vilka är (1) spontana 
konversationer och frågor (2) konversationsintervjuer, där 
frågorna formulerades under tiden som fältanteckningar 
gjordes samt (3) planerade intervjuer (se även Schatzman och 
Strauss, 1973). Under veckan i fjällen intervjuade jag eleverna 
både enskilt och i mindre grupper, och när eleverna varit 
hemma i den ordinarie skolmiljön i drygt ett halvår träffade jag 
dem igen och ställde frågor om hur de upplevde sin vecka i 
fjällen. Medan observationer kan fånga sociala skeenden och 
kontexter så är det inte alltid så lätt att fånga den mening och 
tolkning som olika händelser tillskrivs, för detta lämpar sig 
intervjuer bättre (Fangen, 2005).  
 
Lärande är komplext och för att skapa förståelse av elevernas 
lärande har de intervjuats vid upprepade tillfällen för att skapa 
en bredare och djupare förståelse av de processer och de 
förändringar som sker. Intervjuerna har berört ämnesspecifika 
kunskaper men främst har jag fokuserat på hur eleven 
upplever att dennes förmåga att orientera sig och handla i 
miljön förändrats över tid, samt hur denna kunskapstillägnelse 
påverkat deras sätt att se på sig själva/sin kropp med mera. 
Intervjuerna som genomfördes under veckan i fjällen kan i 
huvudsak beskrivas som öppna samtal med fokus på lärande 
och erfarenheter. Informella samtal kunde pågå under längre 
tid, 60 - 90 minuter, när vi vandrade till exempel. Ibland avbröts 
samtalet men togs upp igen senare på dagen. Andra informella 
samtal var kortare och varade inte mer än i 15 - 20 minuter. Jag 
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upplevde det som lätt att få igång ett samtal när vi samtidigt 
vandrade och var på väg. Det var ett behagligt samtalsklimat, 
ingen tidspress och möjligheten att återkomma till samtalet 
senare på dagen eller under veckan och ställa följdfrågor fanns 
alltid där. Utöver de intervjuer som genomfördes under 
veckorna i fjällen, genomfördes ytterligare 12 intervjuer (som 
jag kallar uppföljningsintervjuer) sex till sju månader efter 
hemkomst. Uppföljningsintervjuerna genomfördes utanför 
skolmiljön på ett café för att eleverna skulle få en mer neutral 
miljö och kunna prata fritt utan att känna att det fanns något 
rätt svar som skulle kunna generera bra betyg. Intervjuerna 
som genomfördes under fjällveckan var dels gruppintervjuer 
som jag genomförde direkt efter redovisningar de genomförde 
på kvällarna då deras lärare lämnat gruppen, dels enskilda 
intervjuer där de flesta är gjorda sista dagen på fjällstationen 
eller på tåget på vägen hem. Dessa gjordes i avskildhet så att 
eleven hade möjlighet att prata utan att andra elever eller lärare 
hörde vad de sa. Inga andra elever eller lärare fanns på plats 
vid dessa intervjuer. På fjällstationen använde jag mig av ett 
avskilt rum som jag fick tillgång till av personalen på 
fjällstationen. En mängd informella samtal har genomförts 
innan, under och efter datainsamlingen och i samband med 
observationer, vilka beskrivs nedan.  
 
 
Observationer  
En viktig strategi för att försöka förstå lärandets komplexitet 
har varit att delta i olika undervisningssituationer. Detta sätt 
att arbeta har varit metodologiskt betydelsefullt för att kunna 
etablera en förtroendefull relation till eleverna (Fangen, 2005; 
Armour & MacDonald, 2012; Humberstone & Prince, 2020). 
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Det har också varit viktigt då det gjort det möjligt att notera 
olika aspekter som kan uppfattas som triviala för eleven. Detta 
med utgångspunkt i att människor ofta agerar utifrån, vad man 
med Giddens (1986) termer kan kalla mer praktiska kunskaper, 
d.v.s. ett inkorporerat kroppsligt ”know-how” som vägleder 
individen och som denne socialiserats in i. Genom att 
kunskapen är förkroppsligad förblir den ofta outtalad och kan 
därför vara svår att upptäcka i intervjuer (Pink, 2009). 
Observationerna har genomförts under lektionstid innan 
elevernas fjällresa och under deras vecka i fjällen.  
 
Att observera ställer stora krav på forskaren som genom att se, 
höra och fråga ska ”få tag på” vad som sker i en viss situation 
(Holme & Solvang, 1997). Riley (1963) menar att vi kan fånga 
det nätverk av handlingar och reaktioner som sker mellan 
gruppens medlemmar genom att använda oss av olika 
observationsmetoder, till exempel deltagande observation. I ett 
tidigt skede gjorde jag lektionsbesök då klasser hade friluftsliv 
på schemat. Syftet med dessa observationer var att försöka 
”fånga” elevernas uppfattningar om vad de lär sig under en 
sådan lektion och vilken förförståelse/förkunskaper de har av 
friluftsliv. Genom ett utforskande och induktivt 
förhållningssätt valde jag att göra ostrukturerade 
observationer för att kunna få in så mycket information som 
möjligt inom utvalt område. Eftersom det är omöjligt att 
registrera ”allting” under en observation är det emellertid en 
fördel att ha god kunskap om området som skall observeras, 
om än inte styras av det. Kunskapen behövs för att hantera 
observationssituationen utifrån vem/vilka som ska observeras, 
vilken/vilka situationer som skall observeras, hur 
dokumentationen skall gå till och under hur lång tid 
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observationen genomförs (Patel & Davidsson, 1991). Under 
observationerna gjorde jag anteckningar som jag skrev rent på 
kvällarna. I dessa anteckningar framträdde ett antal nyckelord, 
till exempel frustration, lära andra, checka ut, ansvar för sig 
själv, reflektion, ny erfarenhet, kroppen i naturen. Dessa 
nyckelord bildade sedan kluster av tankar om vad det är för 
lärprocesser som sker under givna förutsättningar. Rent 
konkret innebär observationerna i detta sammanhang att jag 
intog en position lite i utkanten av gruppens aktiviteter, långt 
bak i klassrummet eller vid sidan om aktiviteten som utfördes 
under friluftslivsveckan. Min ambition var att observera hur de 
gjorde och samtalade om friluftsliv. Hur avhandlades saker 
som hade med lärande, lärprocesser och friluftsliv att göra? 
Pratade eleverna om friluftsliv och i så fall hur pratade de om 
det? Vilken erfarenhet och känslor gestaltades? Med 
utgångspunkt i dessa funderingar, och andra skrev jag ner 
mina observationsanteckningar så noga och tydligt som 
möjligt. Parallellt med detta gjorde jag också anteckningar där 
möjliga tolkningar skrevs ner. Det som verkade centralt i det 
som observerades kunde naturligtvis också användas som 
ingång för att under intervjuerna ställa mer initierade frågor. I 
de observationer som genomfördes inför friluftslivsveckan 
fokuserade jag huvudsakligen på hur eleverna pratade om och 
ställde frågor inför det som de var på väg att få uppleva. De 
observationer som genomfördes under veckan i fjällen ”gled” 
ofta mellan att vara observationer för att övergå i informella 
samtal, och tillbaka.  
 
Alla elever var väl medvetna om att jag observerade och 
dokumenterade under tiden jag spenderade med dem. 
Eftersom jag hade begränsad tillgång till el och möjlighet att 
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ladda teknisk utrustning så prioriterade jag att använda 
medhavda powerbanks till att ladda kameror och mobilen för 
att kunna dokumentera med bilder. Observationsanteckningar 
skrevs till största delen för hand, även om några anteckningar 
skrevs ner i mobilen. Under friluftslivsveckan tog jag för vana 
att varje kväll skriva rent de anteckningar som gjorts, vilket 
resulterade i cirka 30 sidor per vecka.   
 
GoPro observationer 
Under datainsamlingen har jag förutom på plats gjorda 
observationer använt mig av videoinspelningar, där eleverna 
burit GoProkameror. Jag valde att använda mig av 
GoProkameror på grund av deras funktion. De är tåliga och 
klarar av vatten, vind och stötar och har bra ljudupptagning. 
Tekniken jag använder mig av skiljer sig från traditionell 
inspelning av elever där det ofta handlar om fast placerade 
kameror i till exempel klassrum eller vid intervjuer.  
GoProkameror har också lång batteritid och är relativt små och 
smidiga. Eftersom eleverna använt samma typ av kamera 
tidigare till rörelseanalys i skolan är kameran ett välbekant 
pedagogiskt inslag i deras undervisning. Inspelningarna är 
från olika moment, till exempel matlagning, morgon- och 
kvällsrutiner och under vandring. Fyra kameror användes 
parallellt i varje klass. Jag gav 2 tjejer och 2 killar kamerorna 
varje gång jag delade ut dem, utifrån ambitionen att undvika 
bias på grund av kön på inspelningarna. Instruktionerna de 
fick inför att de skulle bära en kamera var att bara låta kameran 
vara på och inte sätta av den vid till exempel raster och 
genomgångar.  
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Videobaserade interaktionsanalyser kan i generella termer 
sägas syfta till att studera processer, och hur meningar och 
betydelser skapas i relationella samspel i bestämda kontexter, 
för att på så sätt undersöka processernas betydelse för 
deltagarnas konstruktion av mening och lärande, eller hur 
identitet konstrueras i den aktuella situationen. Förutom 
språket inbegrips interaktionsanalysen även av kroppsliga 
handlingar och uttryck i såväl metodutvecklingen som i 
undersökningen (Rønholt et al., 2006; Rønholt, 2003). 
Kamerorna har med andra ord använts i ett försök att komma 
nära elevernas upplevelser av friluftsliv i undervisningen och 
de inspelningar de levererat har använts för att se och 
observera mer detaljerat hur friluftslivsundervisningen gått 
till. Sekvenserna går att se upprepade gånger för att reflektera 
över vad som pågår i form av lärande. Genom video-
observation kan man således som forskare få tillgång till 
förstahandsintryck och komma nära den sociala praktiken. 
Enligt Aspelin (1999) är ett tungt vägande skäl till att använda 
sig av videoteknik att det sociala samspelet i en verksamhet är 
en så pass innehållsrik process att den är svår att fullt ut greppa 
genom enbart traditionella observationer.  
 
Att under en vecka ha ett antal kameror igång i gruppen väcker 
frågor om forskningseffekt, det vill säga hur jag som forskare 
och kamerorna påverkar det som sker i undervisningen. 
Thomas med flera (2005, sid 297) menar att ”the presence of the 
observer almost always affects the behavior of the participants. 
The researcher must be aware of this and try to reduce the 
disturbance”. Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning 
kamerorna och jag påverkade gruppen. Min upplevelse är dock 
att eleverna tyckte det var intressant med kamerorna till en 
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början, men att de ganska snabbt tappade detta intresse och 
inte uppmärksammade dem nämnvärt. De blev helt enkelt en 
del av situationen.  
 
Med hjälp av videoinspelat material kan såväl detaljer som mer 
övergripande mönster fångas, och det blir möjligt att om igen 
studera det som händer i verksamheten. För att få ett 
sammanhang till vad som sägs på inspelningarna är det av stor 
vikt att kunna se hur eleverna rent kroppsligt förhåller sig till 
varandra, om det till exempel är en stor grupp runt den som 
pratar eller om eleven går tillsammans med endast en annan 
elev och till miljön/platsen. Eleverna kunde själva välja när de 
skulle stänga av och på kameran. Kameran går att bära i ett 
fäste som går att sätta i en klämma på bröstet eller i ett band 
runt huvudet (likt en pannlampa) Kameran är 
5,5cm*4cm*1,5cm. Kamerorna var inställda på vidvinkel för att 
få med så mycket som möjligt av det som hände runt eleven.  
 
Loggböcker 
I elevernas skolarbete ingick att skriva loggbok. Innan avfärd 
arbetade eleverna, förutom kopplingen till ämnet Idrott och 
Hälsa, med bland annat geologi, växt- och djurliv i fjällvärlden. 
Under veckan i fjällen fortsatte de sina påbörjade arbeten och 
när de var hemma igen fick de redovisa vad de lärt sig och gått 
igenom, samt lämna in arbeten till respektive ämneslärare. 
Loggböckernas innehåll är en blandning av anteckningar 
kopplade till specifika förutbestämda uppgifter och dagböcker 
där eleverna kravlöst skrivit ner sina tankar i större eller 
mindre omfattning. Instruktionen eleverna fick inför 
användandet av logg-böckerna var att de kunde använd dem 
fritt i den mening att de själva valde hur och vad de ville 
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anteckna i sina böcker. Ett par av eleverna gav sina respektive 
logg-böcker en collageliknande struktur, med pressade växter 
och små skisser som kompletterar deras texter. Andra skrev 
kort och högst pliktskyldigt i sin logg-bok. Inför fjällresan fick 
jag möjlighet att skriva in några frågor i elevernas loggböcker.  
Följande frågor lades till i elevernas loggböcker: 
 

Hur upplevde du fjällen i relation till dina förväntningar? 
Vilken/vilka erfarenheter tar du med dig från fjällresan? 
Lärde du dig något under veckan i fjällen som du kan ha 
nytta av i din vardag? 
Vad tror du att man kan lära sig från den här typen av 
undervisning? 

 
Loggböckerna lämnades in digitalt och jag fick (efter varje elevs 
godkännande) tillgång till dessa via klassföreståndaren. 
Materialet ifrån loggböckerna har främst använts i det kapitel 
som handlar om elevernas reflektioner efter sin 
friluftslivsvistelse. Omfattningen på de svar som eleverna gett 
på dessa frågor har varierat, både i omfång och hur de 
kontextualiserats. Berättelserna har dock inte setts som färdiga 
produkter som finns redo att samlas in, analyseras, tolkas och 
har istället förståtts som berättelser på vägen (Boland & 
Tenkasi, 1995). En del av frågorna har också använts som 
utgångspunkt i de uppföljande intervjuerna som gjordes 6-7 
månader efter eleverna genomfört sin fjällresa.   
 
 

Transkribering och analysarbete 
Inspelade intervjuer (enskilda såväl som gruppintervjuer) har 
skrivits ut ordagrant och utgör en del av det material som 
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analyserats. I ett inledande skede av databearbetningen 
började jag också med att transkribera de filmer som spelats in 
med GoProkamerorna, som om de vore ett slags 
intervjumaterial. Jag skrev ut allt som sades, men inget om vad 
som skedde runt omkring. I dessa texter försvann snabbt 
kontexten och utskrifterna blev svårbegripliga. Jag fick därför 
tänka om, och gick ånyo tillbaka till inspelningsmaterialet och 
började istället sammanfatta situationer som uppstod på 
filmerna. Efterhand började jag behandla utvalda delar av 
filmerna som observationer, som att jag såg det som utspelade 
sig på filmen som att jag varit med när den spelades in (vilket 
jag förvisso också var ibland). Dessa inspelade observationer 
hade fördelen att de kunde ses vid upprepade tillfällen och 
härigenom kunde nya insikter nås i takt med att jag lärde känna 
mitt material. Jag kunde också gå tillbaka till inspelningarna 
senare i analysarbetet för att stämma av och bedöma 
rimligheten i de tolkningar jag gjorde (jag kommer återkomma 
till denna diskussion senare i kapitlet). De delar i filmerna som 
är transkriberade har varit sådant som i det insamlade 
materialet på något sätt, och med en inkluderande hållning, 
relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Därav togs 
beslutet att inte transkribera sådant som uppenbart faller 
utanför studiens fokus. Min bedömning är också att 
analysarbetet ska fokusera på processer och innehåll som 
skapas i människors handlingar, varför jag inte sett något 
behov av att t ex göra tidslinjer och ta med andningspauser osv. 
Mitt skrivna material (observationsanteckningar) gjordes i linje 
med vad Öhman (2007) kallar ”enkelt och rakt av”, och där 
sammanhanget som handlingarna var en del av omsorgsfullt 
beaktades.  
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På ett sätt kan analysen av mitt material sägas ha påbörjats 
redan under min tid som yrkesverksam lärare i grundskola och 
på gymnasium. Då hade jag inte begreppen eller teorierna för 
att beskriva lärprocesser i friluftsliv, men väl mina erfarenheter 
som undervisande lärare i friluftsliv, vilket naturligtvis 
påverkat studien i den mån att jag ställt vissa frågor och inte 
andra (en diskussion jag återkommer till senare i kapitlet; se 
även Ehn & Klein, 2007). I detta avseende har analysen av 
materialet som samlats in getts form och bearbetats redan 
under datainsamlingen, under observationerna, renskrivandet 
av fältanteckningar och under transkriberingarna av intervjuer 
och filminspelningar (se även Hammersley & Atkinsson, 2007). 
Att dela in studien i innan, under och efter friluftslivsveckan 
växte också fram som en organiserande princip i materialet, 
närmast induktivt, i ett tidigt skede då jag besökte eleverna 
under lektionstid och insåg att jag behöva mer tid med dem för 
att komma nära deras upplevelse och lärande (se tabell 2). Det 
var också utifrån denna princip som jag sedan i bearbetningen 
av materialet kunde identifiera teman och kategorier i 
materialet som till exempel handlade om elevernas 
förförståelser och förberedande undervisning (kap 5), deras 
erfarenheter av friluftslivsundervisning i relation till andra 
elever, lärare, kropp, plats (kap 6), och deras reflektioner kring 
tekniskt kunnande och kunskapers omvandlingar över tid med 
mera (kap 7).  
 
Successivt förfinades sedan denna tematisering och avsikten 
var att spåra mönster och därefter försöka identifiera 
avgränsningar mot andra kategorier eller teman (Patton, 1990; 
Fejes et al., 2014). Min ambition har varit att mina anteckningar, 
intervjuer och observationer ska driva analysen och 
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bearbetningen av densamma, snarare än att låta förvalda 
begrepp och teorier styra. I analysarbetet har således min 
ambition varit att skapa ett meningsfullt sammanhang utifrån 
det insamlade materialet. Samtidigt har naturligtvis inte 
bearbetningen skett i teoretiskt vaccum. Elevernas berättelser i 
till exempel logg-böckerna har skapats utifrån mina frågor, 
deras tidigare erfarenhet, den förmåga de har att uttrycka sig i 
text, samt den kulturella, sociala och fysiska miljö där 
upplevelsen sker. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, har 
således mina teoretiska utgångspunkter gett analysarbetet en 
ram för förståelse, men inte styrt bearbetningen. Studiens 
teoretiska utgångspunkter har i detta avseede betraktats som 
en ryggsäck jag tog med mig in i analysarbetet, som hjälpt mig 
att se på materialet med en specifik blick. Analysarbetet har 
varit inramat av dessa utgångspunkter och perspektiv, men de 
har också fått omformuleras. I ett tidigt skede i analysarbetet 
var jag till exempel inspirerad av kroppsteori och tankar om 
den lärande kroppen, utifrån till exempel Merleau-Pontys 
(1945/1997) begreppsbildning. Dessa teorier visade sig dock ha 
låg bärighet i materialet, varför de fick överges. Ny 
begreppsbildning har därför inhämtats och kontrasterats med 
data enligt ett mer abduktivt förhållningssätt i analysarbetets 
slutskede. Mitt analysarbete är likt vad Layder (1998) kallar 
”adaptive theory”, vilket innebär ett öppet och flexibelt 
analysarbete som anpassas efter studiens perspektiv, syfte och 
frågeställningar till skillnad mot att använda en etablerad 
metod och teori som är utprovad och utvärderad, men som kan 
medföra en rad begränsningar.  
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Tabell 2: Typ av data för respektive resultatkapitel 
Kapitel 5: 
Förförståelse av och 
förberedelse till 
friluftsliv 

Kapitel 6: 
Att vara i, erfara och 
lära friluftsliv 

Kapitel 7: 
Tillbaka i vardagen 

Observationer 
Intervjuer 
Informella samtal 

Observationer 
GoProfilmer 
Gruppintervjuer 
Informella samtal 

Loggböcker 
Informella samtal 
Uppföljningsintervjuer 

 
 
 

Att komma från fältet och studera fältet 
Att påbörja ett forskningsprojekt som ligger nära det som 
tidigare varit mitt arbete kan vara utmanande. Under drygt tio 
år arbetade jag som idrottslärare med en hel del friluftsliv på 
schemat. För mig blev det tydligt efter att det inte var så lätt att 
kliva ur idrottslärarrollen och in i forskarrollen under den 
första datainsamlingsperioden i fjällen. Det var svårt att inte 
vara lärare, att leda gruppen och ta ansvar för det som skulle 
göras. Inför den andra datainsamlingsperioden i fjällen 
behövde jag tydliggöra både för mig själv och för eleverna att 
jag inte är en del av skolan, att jag inte pratar med lärarna om 
vad eleverna pratar med mig om och att jag inte bedömer eller 
sätter betyg med mera. Eftersom jag träffat eleverna både 
innan, under och efter deras fjällvandring har jag lärt känna 
dem, fått insyn i kontexten de ingått i och som de beskriver i 
intervjuerna jag sedan gjort med dem.  
 
Jag märkte tidigt i datainsamlingen att eleverna såg mig som 
en av de vuxna som var med på resan och som de förväntade 
sig skulle svara på frågor och ta beslut. Under 
friluftslivsveckan i fjällen försökte jag därför på olika sätt 
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justera hur eleverna tolkade mig, genom att hänvisa till lärarna 
även om jag hade kunnat svara på deras frågor. Jag ville att 
eleverna skulle märka av mig så lite som möjligt samtidigt som 
jag fick ta del av deras upplevelser. Eftersom lärande är 
komplext ville jag träffa eleverna upprepade gånger för att få 
förståelse av de processer och förändringar som sker. Det är 
viktigt att etablera en förtroendefull relation till eleverna 
(Armour 2012; Fangen, 2005). Ett överordnat syfte med 
deltagande observationer är att kunna undersöka vad 
människor säger och gör i kontexter som inte strukturerats av 
forskaren (Fangen, 2005). Jag har under hela min 
insamlingsperiod varit noga med att inte konstruera några 
situationer, min ambition har varit att delta på ett sätt som inte 
stört elevernas genomförande. 
 
Min förförståelse inom friluftsliv, utbildningar och arbete med 
elever inom friluftsliv är en tillgång som använts för att etablera 
förtroendefulla relationer och för att kunna ställa initierade 
frågor (Fangen, 2005; Hammersley & Atkinson, 2007). Men 
samtidigt har närheten till fältet inneburit en utmaning. Det 
finns en risk att jag förlorar min reflexivitet för att jag känner 
fältet för väl. Jag har försökt att ha ett reflexivt förhållningssätt 
till det som pågått i undervisningen jag deltagit i och till vad 
deltagarna i studien säger och gör, men det har ibland varit 
svårt. Till min hjälp har jag då haft doktorandkollegor och 
handledare att diskutera med. Jag har också använt den 
vetenskapliga litteraturen och olika studier om både lärande 
och friluftsliv, som ett bollplank för reflexion. Pendlingarna 
mellan närhet och distans har också sett lite olika ut beroende 
på var i processen jag befunnit mig. Enligt Heyman (1999) 
räcker det inte att som forskare endast redovisa sina 
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ställningstaganden, det krävs också en kontinuerlig 
självreflektion. Att jag har förförståelse av det jag studerar kan 
göra att jag inte ser saker som jag tar för givet. Men det kan 
också medföra att jag upptäcker saker som en oinvigd inte 
skulle uppmärksamma (Kristensson Uggla, 2002). Jag var väl 
insatt i de saker som eleverna relaterade till när de pratade om 
skolan och kände till de krav som finns i ämnet Idrott och 
Hälsa. Successivt blev jag dock tvungen att försöka se olika 
kritiska aspekter i det som studerades. Ställa frågor till mig 
själv som handlade om vad det är som styr praktiken jag 
studerar.  
 
 

Validitet 
I vetenskapliga sammanhang talas det ofta om validitet och om 
de resultat som presenteras verkligen ligger i linje med det 
forskaren säger sig vilja beskriva/göra (Patel & Davidson, 
1991). Kriterier att gå igenom för att kunna bedöma validiteten 
i ett kvalitativt arbete är enligt Larsson (2005) diskurskriteriet, 
heuristisk värde, empirisk förankring, konsistens och det 
pragmatiska kriteriet. Diskurskriteriet handlar om hur 
påståenden och argument klarar sig vid en prövning mot alla 
andra alternativa påståenden och argument som kan vara 
aktuella. Med heuriskt värde menar Larsson (2005) i vilken 
utsträckning som läsaren genom framställning kan övertygas 
om att se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. 
Empirisk förankring handlar om överensstämmelse mellan 
verklighet och tolkning. Arbetets konsistens handlar om spelet 
mellan del och helhet. Hög kvalitet har en tolkning i en text som 
behandlas på ett sätt att det uppstår så få motsägelser som 
möjligt mellan tolkningen (helheten) och enskilda data 
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(delarna). Det pragmatiska kriteriet handlar om resultaten som 
åstadkommits och hur dessa har förmedlats och vad resultaten 
har fått för praktisk betydelse. I grunden är detta ett 
kvalitetsresonemang kring en studie som handlar om forskaren 
förmått presentera resultat som stämmer väl överens med det 
material som samlats in och om de som deltar i studien känner 
igen sig i de beskrivningar som görs, i det här fallet av lärande 
och lärprocesser i och genom friluftsliv. Jag har under arbetets 
gång presenterat mitt material i olika sammanhang så som 
nationella och internationella konferenser och mer lokala 
fortbildningssammankomster med verksamma lärare. 
Diskussionerna med kollegor både i och utanför den svenska 
skolkontexten har varit och är mycket värdefull inte minst med 
tanke på min ambition att se om min teoribildning skulle 
kunna användas för att förstå andra former av lärprocesser. Att 
utbyta erfarenheter och diskutera med kollegor är viktigt och 
för arbetet framåt (Lindqvist, 2019).   
 
Observationerna har varit ett betydande komplement för att 
förstå relationer och identitetsskapandet som till viss del är en 
tyst process och inte alltid kommer till uttryck vid intervjuer 
(Andreasson, 2014; Pink, 2009). Det är ofta en fördel att 
använda sig av olika metoder för att ringa in sina 
frågeställningar. I mitt fall har det varit helt avgörande för att 
få en sammansatt bild. Att jag använt mig av flera olika 
metoder i min datainsamling har varit en hjälp när det kommit 
till att tolka och analysera materialet. Till exempel, i en intervju 
som genomförs samma kväll som eleverna har varit ute på en 
dagsvandring initieras en diskussion om en plastpåse som 
vederbörande elev burit under dagen och som efter 
lunchuppehållet går sönder i handtaget. I intervjun beskriver 
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eleven det som bökigt att bära sina ägodelar i famnen. Även om 
eleven förklarar utförligt i intervjun vad som skett så var det 
svårt att fånga situationen och frustrationen han berättade om. 
I relation till detta var det därför värdefullt att jag som forskare 
kunde gå in och titta på hans GoProinspelning från den 
aktuella dagen. I denna inspelning kunde jag både se och höra 
hans frustration över påsen. Det som gör bilden av hans 
upplevelse från dagen än mer tydlig är mina 
observationsanteckningar från lägerplatsen på morgonen 
innan vandringen, där jag hör honom resonera med sin vän 
inne i tälten om att han inte orkar tömma sin ryggsäck på 
innehåll ”när vi ändå ska komma tillbaka till samma ställe 
ikväll”. När intervjun genomförs har jag inte sett filmen, den 
blir ett komplement under databearbetningen i ett senare 
skede. Som bitar i ett pussel kan således situationer som ter sig 
lite svårbegripliga först, i ett samtal, få ett sammanhang när de 
kompletteras med material insamlat genom observationer och 
filminspelningar. 
 
De empiriska kapitlen i avhandlingen är i grunden 
strukturerade utifrån hur elevernas undervisning i friluftsliv 
utspelar sig i tid. Uppdelningen i de tre kapitlen blir då 
förberedelser, veckan i fjällen och elevernas 
efterarbete/reflektion. Att jag har valt det här upplägget beror 
på tre saker. För det första för att empirin är insamlad i den 
ordningen, för det andra för att strukturen på undervisningen 
som följd också kräver olika metoder och för det tredje för att 
upplägget aktualiserar olika former av lärprocesser (se även 
avsnitt om analys).  I de olika kapitlen har det datamaterial som 
samlats in använts i lite olika grad. I det första resultatkapitlet 
(kap 5) har jag främst använt mig av observationer gjorda på 
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lektioner och informella samtal med eleverna om vad de gör 
och lär. I kapitel 6 där eleverna befinner sig mitt i upplevelsen 
på fjället har jag använt mig av intervjuer, individuella och i 
grupp, observationer, GoProobservationer och informella 
samtal. Det sista resultatkapitlet (kap 7) bygger i huvudsak på 
intervjuer gjorda en tid efter genomförd fjällresa och elevernas 
loggböcker.  
 
 

Etiska överväganden 
Inför fjällresorna har jag träffat klasserna både med och utan 
lärare. Jag har träffat lärarna som arbetar med kursen och som 
ska följa med eleverna till fjällen och förklarat vem jag är och 
vad jag ämnar göra. I mötet med lärarna var jag noga med att 
förklara att jag är där för att studera eleverna, och att jag därför 
velat träffa dem själva. Avsikten med detta var att tydliggöra 
min roll inför eleverna. Jag ville försäkra mig om att de förstod 
att jag inte var en del av skolan, att jag inte pratar med lärarna 
om vad eleverna pratar med mig om och att jag inte heller på 
något sätt bedömer eller sätter betyg på dem. Jag var också 
noga med att påpeka att filminspelningar och intervjuer var 
frivilliga och endast skulle ses av mig. Inga elever avkrävdes 
svar när jag var på plats, det gjordes i efterhand via mail. 
Samtliga elever som deltar har informerats om studiens 
utformning och syften i enlighet med de krav som uttrycks i 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Hermerén, 2011). 
Informationskravet innebär att deltagarna i studien vet om att 
de själva bestämmer hur länge och på vilka vilkor de deltar. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke 
till undersökningen innan den påbörjas. Samtliga namn i 
avhandlingen är fingerade. Samtliga elever i klasserna som åkt 
till fjällen har samtyckt till att vara med i studien. Några har 
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dock valt att inte bära någon kamera under veckan. En elev 
avböjde att bli intervjuad.  
 
Allt datamaterial har förvarats i ett brandsäkert skåp vid 
Linnéuniversitetet och endast jag har haft tillgång till det. Detta 
gäller även anteckningar, samtyckesblanketter och 
intervjuutskrifter. Under tiden som jag bearbetade mitt 
datamaterial så fanns det på min dator. När jag var klar med 
analysarbetet lades det över på en extern hårddisk som nu 
förvaras på min arbetsplats tillsammans med inspelat material.  
 
Min bedömning är att forskningsprojektet inte på något vis kan 
komma att skada de medverkande individerna. De inspelade 
filmerna kommer att förvaras på säker plats, samt kommer att 
förstöras efter att avhandlingens analyser är genomförda och 
publicerade. Filmerna kommer i publicerat material enbart att 
återges som muntliga utdrag. På grund av filmerna gjordes en 
etikprövning för säkerhets skull.  
 
Etisk prövning är gjord av Etikprövningsnämnden, Dnr 
2015/404-31. 
 
 

Sammanfattning 
Mitt arbete började med lektionsbesök i tre olika 
gymnasieskolor. Jag besökte idrottslektioner där innehållet var 
friluftsliv under olika årstider. Lektionerna var dock ofta korta 
och som jag såg det, präglades de av ett instrumentellt innehåll 
såsom hantering av stormkök, vindskydd, kanoter och 
packning. För att kunna närma mig en förståelse av de 
lärprocesser som kommer till uttryck i gymnasieskolans 
friluftslivsundervisning riktade jag därför mitt intresse mot en 
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skola med idrottsinriktning och som genomför ett längre 
friluftslivsmoment i undervisningen i form av en veckas 
fjällvandring. Två klasser följdes över tid och med hjälp av 
observationer, intervjuer, informella samtal, inspelningar med 
go-prokameror, samt loggböcker har ambitionen varit att 
komma de studerade eleverna, och försöka samla in ett 
material som kan svara upp till studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
När det gäller undersökningar av lärande höjer Hodkinson, 
Biesta och James (2007) ett varningens finger för vad som kan 
hända när social interaktion, handlande och deltagande sätts i 
fokus. De menar att det kan innebära att individuella olikheter 
och individuellt lärande glöms bort. Med det i åtanke har det i 
den här avhandlingen getts utrymme åt individuella 
berättelser om lärande inom friluftsliv och presenterats med 
erfarenheter som sammanfaller respektive inte sammanfaller 
inom valda områden.  
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Kapitel 5 

 
 
 

Förståelse av och förberedelse till 
friluftsliv 

 
 
 
 
Det här kapitlet utgör det första empiriska kapitlet i 
avhandlingen och fokuserar främst de förberedelser som 
eleverna tar del av inför sin friluftslivsvecka i fjällen. 
Friluftslivsveckan ingår i en fördjupningskurs som heter 
humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering och 
denna del i utbildningen genomförs under år 3 (och diskuteras 
vidare i kapitel 6). Empirin som presenteras i detta kapitel är 
inhämtad med hjälp av observationer och intervjuer gjorda 
med eleverna när de gick i årskurs 2 på gymnasiet, och som vid 
tillfället planerade inför den kommande fjällvandringen. Jag 
besökte dem då under lektionstid vid fyra tillfällen per klass. 
Vid dessa lektionsbesök genomfördes observationer och i 
anslutning till lektionerna genomfördes också både intervjuer 
och informella samtal. Lektionerna bestod både av lärarledda 
genomgångar i klassrummet och olika praktiska moment i 
närliggande miljöer runt om skolan.   
 
Elevernas förkunskaper varierar och representerar stor 
spridning, gemensamt för eleverna är dock att de valt en 
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inriktning på sina gymnasiestudier som erbjuder utökad 
omfattning av idrott på schemat. Deras skola prioriterar 
idrottsinriktningen och lärarna som arbetar här har också själva 
valt att arbeta inom inriktningen som ger en fördjupad 
idrottskurs, med mer omfattande friluftslivsundervisning än 
vad som är brukligt i många andra gymnasieutbildningar. I sitt 
upplägg är kapitlet i huvudsak deskriptivt och avsikten har 
främst varit att presentera några av de olika ”röster” som 
avhandlingen bygger på.  
 
Kapitlet är upplagt på följande sätt. Först presenteras 
förutsättningarna för friluftsliv i den svenska skolan. Denna 
presentation ger en förståelse av friluftslivsundervisningens 
villkor. Därefter följer ett avsnitt där jag beskriver hur 
elevernas friluftslivsundervisning på den aktuella skolan är 
upplagd under deras gymnasietid. Här kommer citat från 
lärare att presenteras för att åskådliggöra hur de tolkar och 
förstår de mål som eleverna förväntas uppfylla (se kapitel 1). 
Trots att elevernas berättelser är i fokus och att det är deras 
lärprocesser som undersöks i avhandlingen menar jag att 
lärarnas sätt att lägga upp undervisningen utgör ett ramverk 
nödvändigt att förstå, för att också kunna tolka elevernas 
upplevelser och meningsskapande i undervisningen. I 
avsnitten som följer berörs den frilufslivsundervisning som 
bedrivs på hemmaplan, det vill säga, innan eleverna åker iväg 
på sin fjällresa. Slutligen beskrivs elevernas avfärd till fjällen. 
Kapitlet avslutas med några sammanfattande kommenterarer. 
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Förutsättningar för friluftsliv i den svenska skolan och 
gymnasieskolans kunskapskrav 

Friluftsliv och utevistelse är ett av tre centrala områden i 
rådande läroplan (Lgr11), där det bland annat går att utläsa att 
elever genom undervisning ska ”utveckla förmågan att vistas i 
utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse av 
värdet av ett aktivt friluftsliv” (Skolverket, 2020a). Utifrån 
denna beskrivning framgår att friluftsliv och utevistelse ses 
som betydelsefullt för barns och ungdomars lärande och 
utveckling. Samtidigt är det inte lika tydligt klargjort hur 
friluftslivet ska eller förväntas organiseras på skolorna och vad 
undervisningen mer konkret ska innehålla. Detta har bidragit 
till att innehåll och omfattning, när det gäller undervisning i 
friluftsliv, kommit att se olika ut mellan skolor (Backman, 
2004). Lundvall (2001) diskuterar friluftslivets position i skolan 
och dess komplexitet: 
 

För friluftsliv i skolan handlar det om att forma idéer 
kring innehåll och funktion, klargöra begrepp och 
involvera estetiska, emotionella aspekter för att kunna 
iscensätta ett ”kunskapande i handling” som bidrar med 
nya aspekter i elevers lärprocess. Att nå någonting som 
inte förut fanns där. Detta formgivande är varken 
objektivt eller fritt från normer och värderingar. 
(Lundvall, 2011, s. 21)  

 
Att bedriva friluftsundervisning är utifrån ovanstående inte 
enkelt. Rapporter från Skolverket och Svenskt friluftsliv visar 
också att friluftslivsundervisningen i skolan begränsas eller 
hindras av faktorer såsom tid, närmiljö, ekonomi, gruppstorlek 
och rektorers olika prioriteringar (Svenning, 2001; Skolverket, 
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2004; Regeringskansliet, 2020a). Med utgångspunkt i detta är 
det därför inte särskilt förvånande att att till exempel antalet 
friluftsdagar och vad de innehåller varierar kraftigt mellan 
skolor (Backman, 2004). Därtill kan tilläggas att forskning 
konstaterat att friluftsdagar ibland innehåller aktiviteter som 
inte har med friluftsliv att göra, såsom bollspelsturneringar, 
simhallsbesök och friidrott (ibid). Skolor i större städer har 
vanligtvis mindre friluftslivsundervisning och färre 
friluftsdagar i förhållande till skolor i mindre orter och i 
glesbygden, där det är nära till lämplig miljö (Backman, 2004). 
Trots dessa skillnader och variationer är emellertid 
kunskapskraven desamma. För att nå kunskapskraven för 
betyget E skall till exempel eleven efter avslutad kurs i Idrott 
och Hälsa 1 bland annat kunna: 
 

översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som 
sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva 
hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i 
träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt 
samt med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av 
aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. 
(Skolverket, 2020b) 

 
I kursplanen för gymnasiet finns en tydlig förhoppning om att 
eleverna, genom att se natur- och utemiljöer som arenor för 
rörelseaktiviteter och rekreation, ska få förståelse av och 
använda friluftsliv som en källa till välbefinnande livet ut. 
Även om det inte är direkt uttalat, framkommer också en 
önskan om att eleverna, genom att lämna klassrummens starkt 
strukturerade och formaliserade värld, ska upptäcka ännu icke 
formulerad kunskap. 
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Från kunskapskrav till undervisning 
De klasser som studerats i denna avhandling bör inte ses som 
representativa för den svenska skolan och de krav som ovan 
formulerats. Snarare bör de ses som exempel på vad som kan 
göras inom ramen för profilerade utbildningar på gymnasiet 
(jfr Backman, 2004 angående exklusivt friluftsliv). Avsikten 
med att studera dessa klasser gjordes främst utifrån ambitionen 
att ta del av gymnasieelever som i sin utbildning bedriver 
friluftsliv under en längre period än enstaka lektioner. Tanken 
har så att säga varit att studiet av elever som tar del av ett 
omfattande (exklusivt) friluftsliv i en gymnasieskola kan ge en 
klarare bild av de lärprocesser som verkar, än en studie av 
elevgrupper med mer sporadiska moment i sin undervisning. 
För att kontextualisera de klasser och de studerade elevernas 
friluftslivsundervisning som denna avhandling bygger på, 
presenteras i detta avsnitt en redogörelse för hur deras 
undervisning genomförs.  
 
Eleverna som kommit in på det aktuella gymnasieprogrammet 
har alla betyget godkänd i ämnet Idrott och Hälsa från 
grundskolan. Att alla elever har betyget E eller högre när de 
börjar utbildningen innebär dock inte att de har likvärdiga 
förkunskaper i området friluftsliv. En del elever har varit med 
om sporadiskt friluftsliv eller nästan inget alls under sina år i 
grundskolan (trots att friluftsliv är ett av tre centrala områden 
i läroplanen för ämnet Idrott och Hälsa i grundskolan; 
Skolverket, 2020a). Andra har haft återkommande friluftsliv 
med en tydlig och uttalad tanke om progression genom sina år 
på grundskolan. Enligt en av idrottslärarna på skolan så är 
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förkunskaperna i friluftsliv hos eleverna mycket varierande. 
Eleverna har i de flesta fall varit med om utevistelse och 
friluftsliv under de tidiga åren i grundskolan men under 
högstadiet blir skillnaderna mellan olika skolor större:  
 

Jag skulle säga att det beror på vilken skola eleverna 
kommer ifrån och vilken lärare de haft. Min uppfattning 
är att det skiljer sig mer inom området friluftsliv än inom 
andra områden i Idrott och Hälsa. Jag menar att när det 
gäller andra områden så är det inte så tydligt, men med 
friluftsliv så kan jag nästan gissa vilken skola de gått på 
innan om de är duktiga när de kommer hit. (Idrottslärare, 
Anna)  

 
Eleverna kommer från olika grundskolor både innanför och 
utanför den kommun i vilken deras gymnasieskola ligger. 
Grundskolorna som eleverna kommer ifrån kan vara belägna 
både i småstadsmiljö och på landsbygden. Det är emellertid 
inte var skolorna ligger som i första hand förklarar skillnader i 
elevernas förkunskaper, enligt lärarna i de studerade klasserna, 
utan snarare är det vem eleverna haft som lärare och vilken 
skola de gått på som betonas. En av de småstadsbelägna 
grundskolorna har till exempel ett arbetssätt runt området 
friluftsliv som innefattar inte bara ämnet Idrott och Hälsa utan 
även hemkunskap, naturvetenskap och samhällskunskap. 
Eleverna som går på denna skola får under sina år på 
grundskolan vara med om friluftslivsundervisning som är 
upplagd med en tydlig progression från åk 1 till åk 9, varför det 
också märks att de elever som gått i denna grundskola har med 
sig goda (för)kunskaper i friluftsliv till gymnasiet. På en annan 
grundskola finns en erkänt engagerad lärare som arbetar med 
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friluftsliv i sina klasser, vilket resulterar i att de elever som 
kommer från den skolan också upplevs ha goda förkunskaper. 
Samtidigt finns det grundskolor som inte uppevs ge tillräckliga 
förkunskaper och där eleverna i princip inte har fått ta del av 
någon friluftslivsundervisning alls. En av lärarna berättar till 
exempel om en skola i en närliggande kommun.  På denna 
skola har de en orienteringsdag om året och utöver detta inga 
aktiviteter som kan klassas som friluftslivsundervisning. Det är 
med utgångspunkt i dessa varierande erfarenheter och med 
skilda förkunskaper som eleverna i de studerade klasserna 
påbörjar sin gymnasieutbildning. 
 
När eleverna påbörjar sin gymnasieutbildning bedrivs 
friluftslivsundervisning i klasserna, under de två första 
terminerna (år 1), inom ramen för de ordinarie lektionerna i 
ämnet Idrott och Hälsa. Initialt får eleverna bekanta sig med 
och hantera friluftslivsmaterial, såsom stormkök, tält, tändstål, 
presenningar i samband med vindskyddsbygge samt 
förbereda för kortare turer och vandringar. Undervisningen 
genomförs praktiskt men med inslag av teoretiska 
genomgångar. Eleverna får bland annat lära sig om ”kläder 
efter väder” och flerlagersprincipen. Kanoterna som ligger i 
anslutning till skolan används både under lektionstid och 
under en tredagarspaddling i slutet av läsåret, då eleverna 
sover i vindskydd och lagar mat själva.  
 
I samtal med klassernas lärare uttrycks inga explicita 
pedagogiska teorier, men det är tydligt ett handlingsinriktat 
och platsrelaterat lärande som står i centrum. Sättet att se på 
och beskriva undervisningen förefaller i detta hänseende 
inspirerat Dewey och dennes tankegångar och perspektiv på 
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hur lärande går till. Dewey menar till exempel att lärande 
består i ett växelspel mellan erfarenhet och reflektion, mellan 
iakttagelse och teoretiserande, mellan handling och tanke, 
vilket sammantaget kan skapa goda förutsättningar för lärande 
(Dewey, 1936).  
 
En av de fyra idrottslärarna som vanligtvis genomför veckan i 
fjällen med eleverna förklarar vad de fokuserar på under det 
första året på gymnasiet.  
 

Paddlingen i maj handlar mycket om att få eleverna att 
värdera situationen de befinner sig i, så som väder, 
kläder, packning, mat, sömn osv. Här får eleverna ganska 
mycket egenansvar, det gör inget om de gör fel, det är 
maj, det är oftast hyfsat varmt, så om de är lite blöta och 
trötta gör inte så mycket. Vi är i ett område som inte 
innebär några stora utmaningar när det gäller själva 
paddlingen och lägerplatserna finns sedan tidigare. 
Eleverna jobbar under de här dagarna i mindre grupper 
som vi lärare har bestämt. När vi kommer hem från 
paddeldagarna så får eleverna skriva ner sina 
reflektioner, hur deras upplevelse av dagarna var, vad 
gick bra/mindre bra, varför gick det mindre bra osv. När 
vi kommit hem delar vi in dem i nya grupper inför nästa 
moment, det är ett bra sätt att lära sig om hur man själv 
fungerar, vem är jag i en grupp? Vilken roll tar jag oftast? 
Vi vill att de ska lära sig att jobba med alla i gruppen, det 
är också ett steg i progressionen inför fjällresan. 
Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar mycket 
om att lära sig värdera uppkomna situationer och att ta 
ansvar. (Gustav, Idrottslärare) 
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Undervisningen byggs initialt upp runt det nära friluftslivet. I 
omgivningarna runt skolan erbjuds således eleverna 
grundläggande kunskaper om hur de kan hantera utrustning 
såsom stormkök, kläder, karta, samt hur man packar inför olika 
aktiviteter. Under första året repeteras också de kunskaper som 
eleverna förväntas erhålla i grundskolan. Detta eftersom det 
finns ett behov av en gemensam kunskapsnivå inom klassen. 
Efter genomförda friluftslivsaktiviteter, utvärderar eleverna 
(och lärare) den egna insatsen och nyvunna erfarenheter tas 
med in i nästa friluftslivsmoment.  
 
Andra året på gymnasiet förväntas eleverna förbereda sig och 
ta ansvar även när friluftslivsundervisningen sker vintertid. 
Innehållet i undervisningen varierar något från år till år, 
beroende på tillgången till is och snö med mera. Men överlag 
brukar skolan ha is-kunskap i närområdet inplanerat i 
undervisningen i samband med en vintervandring. Även i 
detta sammanhang får eleverna repetera och utveckla tidigare 
kunskaper gällande lämplig klädsel och packning. 
Undervisningen genomförs i huvudsak i vad som brukar kallas 
en blandning av teori och praktik. Det vill säga eleverna lyssnar 
på lärarens genomgång, prövar att utföra momentet praktiskt 
tillsammans med andra eller själva, och så avslutas 
undervisningspasset med reflektion mellan eleverna och 
feedback från läraren. Tanken är att göra/reflektera och att 
ge/få feedback ska skapa progression och möjliggöra för varje 
elev att lära i sin takt. En av lärarna berättar: 
 

Under årskurs 2 blir det lite mer skarpt läge kan man säga, 
att vara lite blöt och hungrig i maj är inte så farligt men 
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när det är vinter och kallt då behöver man ha koll på sin 
utrustning, sina kläder och energiintaget på ett helt annat 
sätt tycker vi. Det handlar fortfarande om att kunna 
hantera uppkomna situationer, vädret blir ofta i fokus 
kyla och vind, hur det hanteras på bästa sätt.  
(Gustav, Idrottslärare) 

 
Under årskurs två sover visserligen inte eleverna ute, då 
vinterfriluftsdagarna genomförs som enskilda dagar. 
Samtidigt är det tydligt att lärarna i upplägget av 
undervisningen på olika sätt försöker aktualisera kroppen och 
kroppsrörelser i naturen genom sin undervisning (jfr 
Szczepski, 2008). Öhman & Sundberg (2004) menar också att 
kroppsrörelser i naturen erbjuder erfarenheter och upplevelser 
av kroppen på ett sätt som skiljer sig ifrån det som vi i 
allmänhet upplever i våra vardagsliv. Parollen är att det är först 
när vi känner hunger, smärta, kyla, glädje, och trötthet som vi 
påminns om vår kroppsliga existens. I friluftsliv blir kroppen 
påtaglig, och i sin undervisning behöver eleverna anpassa sig 
efter naturens växlingar och skiftningar. Att få ”pulsa”  i snön, 
gå i sanden, simma i vattnet kan enligt denna logik/didaktik 
erbjuda ett lärande om kroppars begränsningar (Sandell, 2004). 
 
Efter att klasserna genomfört sitt vinterfriluftsliv riktas blicken 
gradvis, under våren, mer tydligt på förberedande 
undervisning för den kommande fjällvandringen, vilken sker 
under höstterminen i årskurs 3. Eleverna blir indelade i 
grupper som de kommer behålla även under veckan i fjällen. 
De övar på att använda det material som de kommer att ha med 
sig i fjällen. Tält slås upp, stormkök ses över, liggunderlag 
inspekteras liksom sovsäckar och övrig packning. 
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Lektionstillfällena är både praktiska och teoretiska. 
Återkommande betonar lärarna att det i fjällen kommer att 
vara ”viktigt att alla tar ansvar för sig själva, att man äter 
tillräckligt och håller sig varm och torr”. Eleverna förväntas 
kunna prestera och ta ansvar för sig själva, men de måste också 
kunna hjälpa varandra vid behov. En av lärarna berättar nedan 
om upplägget på undervisningen och förberedelserna. I 
berättelsen kan vi också se hur ansvarsfrågan återkommande 
aktualiseras: 
 

En vecka innan skolavslutningen kommer eleverna till en 
idrottslektion och hämtar ut grejer som de vill låna och 
som de ska ha med sig till fjällen. Vi lärare vill att eleverna 
använder materialet och bekantar sig ordentligt med det 
över sommaren. Det är olika hur mycket de faktiskt gör 
med grejerna över sommaren. En del har faktiskt använt 
grejerna, provat att sätta upp tältet i trädgården osv. Vi 
har också exempel på när ett av tälten har varit på festival. 
Det var ok. Inget hade hänt med tältet, (skratt). Nej men 
så är det ju, att vi vill ju att de till exempel går in sina skor. 
Vi rekommenderar det redan på ett föräldramöte första 
terminen, att deras barn kommer att behöva ett par rejäla 
skor och att de behöver gås in innan vi åker till fjällen. Det 
går inte att köpa nya skor veckan innan vi ska till fjällen. 
Det har hänt och händer. Vi har flera extra paket 
skoskavsplåster med oss… Material som de kan låna är, 
tält, liggunderlag, sovsäck, ryggsäck och stormkök men 
inte kängor. Det får de fixa själva och förhoppningsvis så 
gör de det i tid. (Idrottslärare, Lollo)  
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Fokus på undervisningen i åk 3 ligger på friluftslivsveckan i 
fjällen. Undervisningen bygger på progression i olika former 
av upplevelser och lärsituationer som till slut ska göra eleverna 
redo för att på ett säkert sätt kunna genomföra en fjällvandring 
där de får användning av sina kunskaper. En annan lärare 
berättar: 
 

Genom att använda sig av platser och återkomma till 
dessa så finns förväntningar på att eleverna ska bli trygga 
i naturen och att de ska fortsätta återkomma till och 
använda sig av dessa eller andra platser i naturen även 
efter de slutat skolan. (Idrottslärare, Niklas)  

 
Sammanfattningsvis, under sina två första år på gymnasiet, 
genomför eleverna friluftsliv under kortare (lektioner) och 
längre (med övernattning) perioder. Praktiska moment varvas 
med teoretiska lektioner. Enligt en av lärarna, Anna, försöker 
lärarkollegiet blanda teori och praktik på ett ”så naturligt sätt 
som möjligt”. Genom att stanna upp i ”görandet”, det vill säga 
i olika praktiska moment, och samtala om dessa, förklara och 
kontextualisera varför de gör som de gör, så är ambitionen att 
eleverna inte bara ska kunna genomföra momenten utan också 
förstå orsaker och motiv. En del lektionspass genomförs dock i 
teorisalar, till exempel om ett nytt ämnesområde ska 
introduceras.  
 
Lärarnas berättelser om undervisningens upplägg ligger på 
många sätt i linje Lundvall (2011), som menar att lärande i 
friluftsliv inte kan reduceras till mål utan sammanhang, social 
mening och kroppslig kunskapspraktik. Lundvall förklarar: 
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Uppdraget för kunskapsområdet friluftsliv i skola och 
högskola är större än så, och innehåller aspekter kring 
såväl normer, värderingar och arbetssätt, som innehåll 
baserat på forskningsbaserad kunskap och beprövad 
erfarenhet. // Det bör utifrån sitt egenvärde kunna bidra 
till elevens förmåga att utveckla en medvetenhet om och 
förhållningssätt till sociala värden samt kunna kvalificera 
upplevelser, ansvarsutveckling och identitetsbildning 
(Lundvall, 2011, s. 17).  

 
 
Utifrån lärarnas berättelser, och i relation till ovanstående citat, 
har detta avsnitt initierat en diskussion kring 
friluftslivsundervisningens komplexitet och villkor. Jag har 
också diskuterat skolors möjligheter och begränsningar, samt 
hur läroplanen (och lärares förväntningar av densamma) 
skapar vissa ramar för vilken typ av lärande som eleverna 
förväntas ta del av. Med utgångspunkt i denna något 
schematiska beskrivning är det emellertid dags att närma sig 
de vars erfarenheter och berättelser som denna avhandling i 
huvudsak bygger på. I nästa avsnitt diskuteras därför hur 
medverkande elever tänker på sina förkunskaper i friluftsliv 
och mer specifikt vilka erfarenheter de menar att de har fått 
utöver den undervisning de tagit del av i grundskolan.   
 
 

Förkunskaper i friluftsliv utanför skolans regi 
Som klargjordes av en av lärarna i föregående avsnitt varierar 
innehållet i undervisningen i friluftsliv mellan de olika 
grundskolor som eleverna tillhört innan de började gymnasiet. 
Elevernas olika ingångsvärden, det vill säga deras 
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förkunskaper varierar också i relation till de förutsättningar för 
friluftsliv som de haft på sin fritid och med sin familj. En elev 
berättar om sina erfarenheter.  
  

Alltså pappa är ju i skogen. Han jagar. Jag är inte med när 
de jagar, men jag har varit med i skogen sedan jag var 
liten. De (jaktlaget) samlas och äter ibland och då har jag 
och min syster varit där och så, och så har vi hundar som 
vi är i skogen med. Det är jakthundar. Jag har inte tänkt 
så mycket på det, men det är väl skönt att vara i skogen. 
Det är inte så att jag tänker att nu ska jag åka till skogen, 
men jag följer med ibland och då är det nice att vara där. 
Jag tycker om när vi har friluftsliv i skolan. Jag gillar att 
paddla och så där. Om det är bra väder är det skönt att 
vara ute, annars är det inte det. Då tycker jag att man inte 
ska ha friluftsliv den dagen. (Lukas) 

 
För Lukas är skogen en plats starkt förknippad med jakt. Miljön 
runt jaktlaget och jakthundarna har varit en del av hans 
uppväxt. Det verkar dock inte som att Lukas reflekterat 
nämnvärt över skogen och dess betydelse för honom, men han 
trivs och känner sig trygg i skogen. Den är bekant. När klassen 
sedan har friluftsliv kan Lukas dra nytta av denna 
känsla/erfarenhet även om han befinner sig i en delvis ny 
situation (med klassen). Det finns en kontinuitet närvarande 
och ett meningsskapande i övergången mellan Lukas som 
individ och den omgivning i vilken han rör sig (jfr Dewey, 
1925/1981). En annan elev berättar om sina erfarenheter av 
naturmiljöer.  
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Vi är i fjällen varje vinter och åker skidor. Vi åker med 
mina kusiner och deras familj. Vi brukar åka till samma 
ställe varje gång, till Lindvallen. På somrarna så är vi ute 
med båten. Jag är inte med så mycket längre, men när jag 
var mindre så var jag det. Mamma och pappa hade båt 
innan jag föddes så de gillar att vara ute med båten. När 
vi skulle åka skidor med skolan i vintras så var det typ 
bara jag som hade egna skidor, kanske någon mer. Alla 
andra skulle hyra skidor. En del hade aldrig åkt slalom 
innan. Det var första gången för dem och de går på 
gymnasiet. Jag fick hjälpa mina kompisar i liften. De 
kunde inte åka lift haha…. Det var en rolig dag, vi hade 
kul. Det är kul att göra saker med klassen, som när vi 
paddlade. Det var riktigt kul och jobbigt med allt som 
blev blött och så där, men så mysigt när vi eldade på 
kvällen och satt och pratade. Några satt uppe nästan hela 
natten vid elden. De var så trötta dagen efter. (Louise) 

 
Louise har varit i fjällen en vintervecka varje år så länge hon 
kan minnas. Förutom veckan i fjällen är hennes familj ute med 
familjens båt på somrarna. Som framgår var Louise också en av 
få i sin klass som hade tidigare erfarenheter av skidåkning. 
Både Louise och tidigare citerade Lukas har vissa erfarenheter 
av att vara ute i naturen, även om naturmiljöerna och med 
vilket syfte de varit där skiljer sig.  
 
I mötet med eleverna blir det tydligt att deras erfarenheter av 
och förförståelse av friluftsliv skiljer sig åt. Till exempel har 
några erfarenhet av att åka till fjällen och åka skidor, få har 
erfarenhet av att vandra i fjällen. Någon har tränat med 
orienteringsklubben tidigare och någon är fortfarande aktiv. En 
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elev ägnar stora delar av sin fritid till kitesurfing, när 
vattentemperaturen tillåter. Ett par av eleverna har föräldrar 
som jagar och har varit med i skogen i samband med detta. 
Dessa erfarenheter kan sammantaget beskrivas, utifrån 
elevernas berättelser, som en slags oreflekterad tillvänjning av 
naturmiljöer. Det finns också elever vars tidigare erfarenheter 
eller aktiviteter i naturen är högst begränsade.  
 

Vi har ett sånt där litet hus… vad heter det? Där man har 
grönsaker och så. En koloni heter det. Pappa är där. Är 
det friluftsliv? Han är ute. Ibland är jag där. Ibland mina 
syskon och mamma också, som när vi ska äta där. Jag är 
aldrig i skogen. Varför ska jag vara i skogen? Med skolan 
är jag i skogen. Den här skolan valde jag för att få mer 
idrott. Det är inte så mycket läsa och så tänkte jag. Men 
det är det, och det är mycket friluftsliv också. Paddla var 
jobbigt och att sova ute. Vi ska sova ute igen, i fjällen. 
Hmm. Jag gillar det inte, men jag ska följa med ändå. 
Mina kompisar i klassen ska med, så jag ska med. Idag 
var en bra dag att vara ute, solen sken och det är varmt. 
(Mehmet)  

 
Mehmet funderar länge över svaret på frågan om han brukar 
vara ute i skog och mark. Han är osäker på vad det innebär och 
om han har tidigare erfarenheter av friluftsliv. Efter lite 
funderande utvecklar han sitt tidigare svar:  
 

Nej aldrig. Jag är aldrig i skogen eller paddlar eller 
vandrar eller plockar svamp eller vad det är man gör om 
det inte är med skolan. Alltså hemma med familjen gör 
jag aldrig sådana saker. I skolan känns det som att vi 
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gjorde sånt ofta. Det var inte lika ofta när vi gick på 
högstadiet, men innan dess. Nu gör vi mycket sånt för att 
det är den här inriktningen på utbildningen. (Mehmet)   

 
I grupperna jag har följt är det stor spridning vad gäller både 
kunskaper och intresse för friluftsliv. Efter att ha intervjuat 
elever och lärare, samt varit med och observerat under 
lektionstid blir det tydligt att syftet med undervisningen, i ett 
initialt skede handlar om att etablera en gemensam förståelse 
av friluftsliv och vissa gemensamma erfarenheter. Genom 
teoretiska moment varvade med praktiska, där eleverna får 
sätta upp tält, paddla och övernatta i sommarmiljö, genomföra 
vinterfriluftsdagar med mera får de ”känna på” friluftslivets 
variationsrikedom, och om än i begränsad omfattning etablera 
vad Giddens (1986) skulle beskriva som en slags friluftslivets 
”physical know-how”. Om momenten upplevs som 
utmanande eller inte varierar dock. En del elever har tidigare 
tagit del av vad som kan beskrivas som ett slags exklusivt 
(medelklassbaserat) friluftsliv, genom till exempel segling och 
skidåkning (Arnegård, 2006; Nilsson, 1998). Andra elever är 
osäkra på vad som ens kan klassas som friluftsliv. I det här 
avsnittet har jag visat hur olika erfarenheter representerar olika 
ingångsvärden/förförståelse som eleverna har och hur dessa 
påverkar hur de ser på friluftsliv som fenomen, som företeelse 
och hur området friluftsliv i skolämnet Idrott och Hälsa 
uppfattas. Dessa förutsättningar och erfarenheter utgör också 
viktiga pusselbitar, menar jag, för att förstå hur 
undervisningen i friluftsliv tas emot av den enskilda eleven och 
dennes villkor för lärande i och genom friluftsliv. Som framgått 
finns flera korsande nivåer av erfarenheter och förförståelse 
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som eleverna har med sig in i gymnasietiden, genom sin 
uppväxt, fritidsintressen, familjemönster med mera.  
 
 

Elevernas tankar om friluftsliv 
I detta avsnittet presenteras de tankar och frågor som eleverna 
gav uttryck för i samband med olika lektionstillfällen under år 
1 och 2 i gymnasiet. Under dessa tillfällen diskuterade eleverna 
med sin lärare eller mellan varandra, vad friluftsliv egentligen 
är och vad det kommer att innebära att åka till Jämtlandsfjällen 
under år 3. Oavsett vilka tidigare erfarenheter som eleverna 
hade sedan tidigare (och som berördes i föregående avsnitt) 
rådde i stort en viss osäkerhet över vad det skulle innebära att 
lämna skolan för att ge sig iväg på friluftsliv i en annan del av 
landet.  
 
Under en lektion i slutet av maj befinner sig eleverna ute i en 
skogsdunge i anslutning till skolan. Det står Idrott och Hälsa 
på schemat, solen skiner och det är fortfarande en del snö kvar 
i skuggiga områden. Klassen övar på att sätta upp två- och 
tremanstält. Eleverna har också fått ett antal påståenden att ta 
ställning till inom de grupper som de delats in i. Dessa 
påståenden handlar om val av underlag och hur man ska tänka 
gällande placering om det är ett större antal tält som skall sättas 
upp i anslutning till varandra. Här är det tydligt att lärarna vill 
att eleverna lär genom att göra. Lärandet som erbjuds är 
situationsbundet. En bit bort från de övriga i klassen har tre 
killar fått upp sitt tält och en av dem, Philip, kryper in och 
lägger sig. Han frågade de andra två, Klas och Renat, om de vet 
hur varmt det kommer att bli i tältet när de är i fjällen. Klas 
svarar snabbt och något irriterat på frågan: 
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Men det spelar ju roll vilket väder det är. Är det typ 
askallt med regn och blåst och så, så blir det ju askallt inne 
i tältet med. (Klas, GoProinspelning)  

 
De tre eleverna fortsätter sedan att prata om vad de hört från 
andra elever som varit iväg tidigare år. Det kommer fram 
berättelser om att en del elever från tidigare år nästan 
”svettades sönder” i tälten, och att någon klass fick gå in och 
sova på fjällstationen eftersom de hamnade i en snöstorm. De 
tre killarna hoppas att de ska få en varm och blåsfri vecka när 
de ska vandra i fjällen till hösten. Anna, deras lärare, kommer 
förbi och lyssnar till deras samtal. Hon ”plockar upp” 
diskussionen och ber dem reflektera kring flerlagerprincipen 
när det gäller kläder.  
 

Resonera med varandra om hur ni ska tänka när ni ska 
packa. Packar ni ner hela garderoben så blir det väldigt 
tungt. Det har vi pratat om, att inte bära runt onödig vikt. 
Fräscha upp kunskaperna om att packa kläder efter 
skiftande väder, utan att ta med sig hela garderoben till 
fjällen. (Anna, GoProinspelning)   

 
De tre killarna fortsätter att resonera om kläder och packning. 
Efter en stund kommer deras lärare, Anna tillbaka igen. 
Eleverna berättar vad de pratat om och hon berömmer gruppen 
för att de kommer ihåg ”så mycket”. I ett av de andra tälten har 
tre tjejer lagt sig för att testa hur mycket plats var och en får när 
alla ligger i tältet. De tycker att det är trångt, men konstaterar 
samtidigt att det ”kanske är bra om det blir kallt, eftersom då 
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får vi värme av varandra”. En av eleverna, Milla säger efter att 
ha varit tyst en stund: 
 

Jag skiter i om kudden tar halva platsen i ryggsäcken. Jag 
ska ha med mig en kudde. Jag kan fan inte sova utan 
kudde. När vi paddlade hade jag ingen kudde och det 
gick inte att sova då. (Observationsanteckning)  

 
De andra två tjejerna i gruppen, som ska dela tält med Milla ger 
uttryck för ett visst medhåll. De konstaterar att det är skönt 
med en kudde, men medger samtidigt att den också tar stor 
plats i väskan. Kanske för stor. Tjejerna bestämmer sig för att ta 
med en kudde om den får plats i väskan, och om inte så 
”kanske man kan ta med ett örngott och lägga kläder i”. Milla 
är dock mer klar över sin hållning än de andra två eleverna i 
gruppen och påpekar att kläder är för hårt och att hon ska ha 
med kudden. Efter att ha pratat om packningen ytterligare en 
stund kommer de in på hur tältet ser ut. En av tjejerna utbrister: 
 

Ska det vara så här? Alltså hela taket hänger ju ner. Om 
det regnar kommer det bli en vattenpöl rakt ovanför oss. 
Shit, vi måste ha gjort något fel. Vi måste gå ut och fråga 
någon hur det ska vara. (Observationsanteckning)  

 
De tre tjejerna går ut ur tältet och försöker få tältduken mer 
spänd. Det kommer snabbt överens om att det är linorna som 
behöver sträckas, men vet inte riktigt hur det ska gå till. De 
hjälps åt med att försöka komma på hur reglagen fungerar. 
Efter en stund ber de om hjälp. Två klasskompisar kommer 
fram till tältet och visar hur de förlänger respektive förkortar 
tältlinorna. De tre tjejerna tittar först på och provar sedan 
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själva. En av eleverna påpekar att ”plastplupparna” inte har en 
bra design ”eftersom man inte fattar direkt hur de ska 
användas”. Hennes kompis påpekar att det kanske har med 
vikten att göra, att plupparna ska vara små och lätta att bära.  
 
Några av grupperna av elever som var snabba med att slå upp 
sina respektive tält har redan plockat ner dem igen och står och 
pratar med varandra under tiden som de grupper som inte 
packat ihop tälten hinner ifatt. En av eleverna funderar över sin 
packning som han ska ha med sig till fjällen och säger:  
 

Jag ska ta med sjukt många powerbanks så jag kan ligga i 
tältet och kolla på Netflix. (Observationsantecking) 

 
En annan elev påpekar snabbt att det kanske inte räcker med 
fulladdade batterier om det ändå inte finns täckning. Ännu en 
elev ger sig in i diskussionen och säger att en del serier och 
filmer går att ladda ner innan man åker iväg och att det därför 
inte nödvändigtvis behövs något internet. Vad som sker i den 
här situationen och i flera av de andra ovan exemplifierade är 
en förhandling om plats; om hemma och borta.  Eleverna tycks 
ge uttryck för är en önskan om att friluftslivsveckan ska kunna 
vara så likt hemma som möjligt. Trots att de beger sig iväg till 
en helt ny miljö med andra förutsättningar vill de ta med sig 
delar av vardagslivets bekvämligheter och självklarheter. De 
har inte tidigare tillbringat en vecka på fjället och i 
diskussionen förhandlar de om olika sätt varpå de kan hålla 
den bekanta och trygga vardagen nära i tanken. Kanske 
försöker de också distansera sig från en begynnande oro över 
vad det faktiskt innebär att sova i tält i fjällvärlden.  
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När lektionen är avslutad och eleverna går tillbaka mot skolan, 
uppmärksammar två elever läraren på att det saknades några 
elever under dagens lektion.  
 

Viktor och Alex var inte här idag. Hur ska de göra? Du sa 
att alla var tvungna att vara här idag. Behövde man inte 
vara här idag? (Observationsanteckning)  

 
Läraren klargör att hon är medveten om att några elever missat 
dagens lektion. Hon berättar att hon kommer att ta kontakt 
med de som inte var närvarande och uppmana dem att komma 
och låna tält för att öva på att sätta upp. Hon kommenterar:  
 

Idag hade vi fantastiska förutsättningar, solen sken, inget 
regn och framför allt ingen vind. Att sätta upp ett tält i 
fjällen när det blåser kan vara en utmaning, även om du 
vet hur tältet ska sättas upp. (Observationsanteckning) 

 
Eleverna och läraren fortsätter att prata om höstens vandring 
på vägen tillbaka till skolan. Det är nu bara ett par veckor kvar 
på terminen. Veckan efter är det dags för ännu en lektion. Även 
vid detta tillfälle ligger fokus på förberedelser inför höstens 
vandring. Eleverna har samlats inne i en teorisal som ligger i 
anslutning till idrottshallen. Läraren presenterar dagens 
upplägg som består i att eleverna, i grupper, ska gå igenom sina 
personliga utrustningslistor. Grupperna har delats in utifrån 
vilket fördjupningsområden de valt att arbeta med under 
veckan i fjällen. Områden som eleverna arbetar med är bland 
annat kost, fysisk aktivitet, ergonomi, historia och 
naturkunskap.  Innan lektionen är slut vill läraren att alla ska 
ha fyllt i en lista där det framgår vad var och en vill låna för 
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utrusning av skolan och vad var och en har med sig själv. Ett 
par grupper börjar direkt gå igenom sina listor och pratar om 
vad de ska ta med sig. Ljudvolymen är hög. Dörrar och fönster 
är öppna och det är varmt. Några elever rör sig runt i lokalen 
och verkar okoncentrerade.  En elev pratar i telefon utanför 
teorisalen. Läraren försöker fånga elevernas uppmärksamhet 
och ber dem som inte redan gör det att sätta sig i sina grupper.  
 
Grupperna består av tre till fyra elever. De flesta ska låna tält 
av skolan, en grupp ska dock ta med eget tält. Under lektionens 
gång blir det en justering i två av grupperna eftersom en elev 
just fått veta att hon har en matallergi och sedan tidigare finns 
det en elev i klassen med samma matallergi. För att underlätta 
matlagningen vore det enklare om dessa två elever var del i 
samma grupp. Läraren godkänner bytet. En annan elev har 
dock hört samtalet och påpekar högt inför hela klassen att han 
ska vara i samma grupp som sina två kompisar eftersom ingen 
av dem äter ”svennemat”. Han förklarar för läraren att de är 
muslimer och att de inte äter fläskkött. Läraren påpekar då att 
det inte brukar vara något problem, då det finns många andra 
livsmedel att välja på som hela gruppen kan äta. Detta byte 
blev inte godkänt.  
 
Utrustningslistan har gått runt mellan grupperna i klassen. 
Några elever bokar av att de vill låna sovsäck, liggunderlag och 
ryggsäck. Alla utom en grupp vill låna stormkök. Läraren delar 
ut en ny uppgift; hon vill att en från varje grupp går in i förrådet 
och tar fram ett stormkök för att kontrollera så alla delar finns. 
Därefter ska numret på stormköket skrivas upp på listan så att 
varje grupp kan hämta sitt kök och tält som de själva gått 
igenom till hösten. När detta moment är avklarat är det dags 
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för lärarens genomgång/presentation. Eleverna som varit inne 
i förrådet har kommit tillbaka och när läraren släcker lamporna 
i taket lägger sig sorlet. Det blir tyst i klassen. Läraren går 
igenom hur veckan kommer att vara upplagd med information 
om hur dags tåget går, vad som händer när de kommer fram. 
Vidare klargörs vad som kommer att ske under veckan på 
fjället. Samtidigt som läraren berättar om att de kommer att få 
anpassa sig efter väder och vind och de förutsättningar som 
råder, visar hon bilder från tidigare vandringar. Bilderna visar 
allt från klarblåa himlar och sol till regn, blåst och snö. Den 
avslutande bilden föreställer en hel klass som sitter och äter sin 
lunch vid en bäck. Eleverna på bilden sträcker upp sina händer 
mot himlen.  
 
Innan lektionen avslutas säger läraren att ”nu ses vi bara en 
gång till innan sommarlovet och då är det vanlig idrott på 
schemat”. Hon tillägger också att hon tror att det kommer att 
bli en trevlig resa med klassen. Hon menar att de har förberett 
sig väl och verkar vara bra på att ta hand om varandra. Sista 
påminnelsen handlar om att de som vill gärna får ta hem och 
använda tält och stormkök över sommaren men att de då måste 
skrivas upp på listan. Eleverna har redan börjat röra på sig och 
är på väg ut när hon ropar – ”Ha det bra och ut i solen med er 
nu, hej hej!” 
 
Efter lektionen träffar jag ett par av eleverna, en och en, och vi 
pratar om friluftsliv och om hur de känner inför fjällresan till 
hösten. Leo berättar: 
 

Asså vara ute och det, jag vet inte… Det kanske är bra att 
kunna. Idag är det gutt i solen, så idag är jag gärna ute. 
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Men på vintern och det, då är det skönare att vara inne. 
Jag tycker faktiskt det. Men det ska bli roligt att åka till 
fjällen. Jag har aldrig varit där och man har hört från 
andra klasser att det var riktigt nice med utsikten där. Jag 
är inte i skogen om det inte är med skolan. Jag tränar 
mycket, så jag är mest på träningen när jag inte är i skolan. 
Ibland får jag ta ut hunden, men då går jag bara runt 
kvarteret. Mamma går långa rundor i skogen med 
hunden. Hon åker iväg med bilen för att gå med hunden 
på andra ställen. Jag vet inte vart, men det är säkert i 
skogen någonstans. (Leo)  

 
För Leo, liksom många andra elever i de klasser som följts, är 
det självklart att det ska vara en skön upplevelse att vara ute. 
Detta förknippas i stort med fint väder, solsken och inte regn. 
Leo har till exempel svårt att förstå varför en del väljer att vara 
ute när det är kallt och blåsigt. Han är inte heller ute i skogen 
till vardags och hans vistelse i naturmiljöer är i stort begränsat 
till skolans friluftslivsundervisning. Att få komma iväg till 
fjällen ser han dock fram emot. En annan elev, Elsa, är inne på 
ett liknande spår. Hon delar med sig av minnen från tidigare 
och korta turer som de haft med skolan, där hon särskilt 
uppskattade matlagningen.   
 

När vi var ute och paddlade så lagade vi mat över elden 
tillsammans på ett stort fat eller gryta eller vad man ska 
säga. Det var gott. Alla åt samma sak och det var mysigt 
att alla satt tillsammans runt elden. Det kommer jag ihåg 
som ett sånt där minne. Förra gången vi var iväg så hade 
vi stormkök med oss och var indelade i grupper om tre, 
tror jag det var. Då fick vi själva planera vad vi skulle ta 
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med och laga för mat i grupperna. Det var också bra för 
då kunde vi bestämma själva vad vi skulle äta. (Elsa)   

 
De klasser som följs i denna studie har en mer omfattande 
friluftslivsundervisning än många andra gymnasieklasser. De 
genomför kontinuerligt friluftsliv under sina tre år på 
gymnasiet, där undervisningen gradvis blir alltmer avancerad. 
I detta avseende är det rimligt att tala om en kontinuitetens 
princip (Dewey, 1922/1988) i deras utbildning, genom vilken 
de gradvis erbjuds möjligheten att fördjupa sina kunskaper och 
erfarenheter av friluftsliv. Det är också i relation till denna 
progression och de erfarenheter (och förförståelse) som 
eleverna tillförskaffat sig utanför skolans regi, som jag menar 
att friluftslivets innebörder och mening för eleverna tar form, 
liksom hur de tänker på den kommande friluftslivsveckan i 
fjällen. För även om eleverna kan ha en ganska klar uppfattning 
om vad friluftsliv innebär, på hemmaplan, så har vi sett i detta 
avsnitt att kommande erfarenheter upplevs som allt annat än 
självklara. Eleverna försöker därför på olika sätt förstå vad de 
är som de ska vara med om. De ställer många frågor till läraren 
och pratar med andra äldre elever/syskon som varit i fjällen 
under tidigare år. Undervisningen de genomgått präglas 
således av en progressionstanke där eleverna initialt har vissa 
ingångsvärden (förkunskaper) relaterade till grundskolan. De 
har också med sig varierande erfarenheter från sin uppväxt och 
hur semestrar och fritidsintressen ser ut i respektive familj. I 
skolan går de igenom kunskapskraven och bedriver friluftsliv 
i närmiljön. De får möjlighet att etablera vanor genom att sätta 
upp tält, lagar mat på stormkök med mera, bli rustade att 
kunna tillbringa en vecka i fjällmiljö.  
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I nästa avsnitt visas den spänning som skapas i själva 
avfärdsögonblicket när denna vecka ska initieras.  
 
 

Avfärd 
Det är lite mer än en timme kvar till tåget avgår. Halva klassen 
är redan på plats vid järnvägsstationen. Solen lyser och det är 
varmt. Några av eleverna pratar om hur tunga deras 
ryggsäckar är. De funderar på om det ens kommer att gå att 
bära dem under hela veckan i fjällen. De resonerar kring 
väskorna och deras vikt och kommer fram till att de blir lättare 
och lättare, ju mer mat de äter. Den gemensamma packningen 
får alla i gruppen hjälpas åt och bära i omgångar. De flesta av 
eleverna är spralliga och skojar med varandra. Några är mer 
tystlåtna och har satt sig en bit bort, i skuggan. Eleverna i 
skuggan verkar avslappnade. De sitter lutade mot sina 
ryggsäckar och tittar på sina mobiltelefoner. Runt om lärarna 
står det både elever och föräldrar som vill få svar på frågor om 
både det ena och det andra. En mamma till en av killarna i 
klassen vill att en av lärarna ska titta i hennes sons ryggsäck. 
Mamman vill visa läraren vart hon packat ner sonens mat som 
han kan äta på tåget och vart hon lagt regnkläderna. Till slut 
har alla kommit och det börjar närma sig avgångstid. Gruppen 
rör sig mot tåget och nu hörs fler kommenterar om de tunga 
ryggsäckarna. ”Shit alltså det här kommer aldrig gå, alltså jag 
kommer inte kunna bära den här. Jag orkar knappt bära den till 
tåget”. Den abstrakta erfarenheten av att prata om och planera 
packningen under tidigare lektionstillfällen har nu blivit 
väldigt konkret för eleverna.  
 
De första timmarna på tåget är klassen uppspelt. Det är en 
uppsluppen stämning. Eleverna skämtar med varandra och 
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pratar om vad som händer i skolan och vad de gjort under 
sommaren. De diskuterar också vad de har med sig för mat och 
när under veckan som de ska äta de olika sakerna de har med 
sig. Några elever har tagit på sig hörlurar och sitter med sina 
mobiler. Efter 4-5 timmar är det dags att byta tåg i Stockholm, 
där de ska gå på nattåget som skall ta dem till fjällen. Det är 
kväll och alla verkar hungriga. En av lärarna stannar på 
perrongen och vaktar väskorna medan eleverna skyndar iväg 
för matinköp. Eleverna återkommer i klungor med påsar från 
olika snabbmatskedjor belägna inne på centralstation. En av 
eleverna sitter på sin ryggsäck och äter en hamburgare när han 
säger; ”det här är sista måltiden, på ett tag i vart fall”. Eleverna 
börjar räkna och reda ut hur många dagar det dröjer innan de 
kan äta ”riktig mat” igen. Den kommande erfarenheten börjar 
sjunka in och eleverna pratar om vad det kommer att innebära 
för dem att vara ute på fjället i en hel vecka. Nattåget rullar in 
på perrongen och eleverna börjar installera sig i liggvagnarna. 
De konstaterar snabbt att det inte får plats sex stora ryggsäckar 
inne i kupén, när de själva ska få plats också. Några elever vill 
fälla ner bäddarna och lägga sig för att sova med en gång och 
en del vill sitta uppe. Det sker några snabba byten av biljetter 
så att de som vill sova hamnar i samma kupé.  
 
På morgonen är några elever uppe tidigt. De står i kö till 
duschen som finns i ena änden av vagnen. De säger att de vill 
”passa på att ta en dusch eftersom det kommer dröja till de kan 
duscha nästa gång”. En av eleverna har ett äldre syskon som 
varit med på den här fjällvandringen innan och berättat att den 
klassen hade badat i en fjällbäck, men att det hade varit iskallt. 
En elev kommer ut ur duschen och påpekar att det inte är 
någon idé att försöka tvätta håret eftersom det tag evigheter att 
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skölja ur schampot. Vattentrycket i duschen är lågt. Klassen 
närmar sig nu den station där de ska stiga av. Några av 
eleverna är redo, de har packat, ätit sin medhavda frukost och 
borstat tänderna. Ett par av eleverna, som satt uppe sent 
kvällen, har dock precis vaknat. De menar att de kan äta sin 
frukost på bussen som ska ta dem till fjällstationen och att det 
är viktigare att hinna gå på toa. En elev uttrycker ”alltså, vi ska 
alltså skita i skogen? Eller? Va? Kommer det att vara toa 
någonstans? Jag kan inte skita innan frukost. Fan, jag ska ändå 
försöka”.  
 
När klassen går av tåget är det med blandat humör. Några är 
trötta och har dragit luvan på tröjan eller mössan långt ner i 
pannan. Andra är piggare och verkar redo för att komma ut och 
iväg. Det är gott om mygg där klassen står medan de väntar på 
bussen. Myggstift och sprayer tas fram ur ryggsäckarna och det 
konstateras att det är ”helt sjukt mycket mygg här”. Eleverna 
är överens om att de aldrig har varit med om så mycket mygg, 
någon gång. En av eleverna reflekterar också över att det 
faktiskt är bostadshus runt omkring dem, ”det är ju helt sjukt 
att det kan bo människor här, hur står de ut?”. Att vänta på 
bussen verkar till slut närmast olidligt. Eleverna går in i en 
unison humörsstämning om att det här ”inte är klokt”. De vill 
bara därifrån.  
 
Efter 10-15 minuter kommer bussen och eleverna kliver lättade 
på. Under bussturen som tar dem till den fjällstation som 
klassen ska utgå ifrån höjs stämningen igen. Eleverna som inte 
hann med frukost på tåget äter.  En av lärarna lånar mikrofonen 
i bussen och börjar berätta vad som ska hända när de kommer 
fram till fjällstationen.  
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Sammanfattning 
I detta kapitel har vi sett hur eleverna i de studerade klasserna 
har med sig olika erfarenheter och förförståelse vad gäller 
kunskap i friluftsliv. Detta på grund utav att de i sin formella 
utbildning i grundskolan fått ta del av kunskapsområdet 
friluftsliv i olika omfattning och i relation till skilda, mer eller 
mindre implicita, pedagogiska modeller och strategier som 
lärarna gett uttryck för. Utöver detta har eleverna också olika 
erfarenheter av och kunskaper om friluftsliv i relation till 
fritidsintressen, familjesituation och i vissa avseenden 
socioekonomiska förutsättningar. Gemensamt för eleverna är 
dock att deras erfarenheter av sommarfriluftsliv i fjällmiljö är 
begränsade.  
 
Som framgått kan elevernas inledande två år i gymnasiet 
beskrivas som en slags förberedelsefas och plattform för ett 
erbjudet lärande. Här kan elevernas tidigare erfarenheter, 
vanor och den specifika lärmiljö, i det här fallet skolans miljöer 
och framförallt den stundande fjällvandringen, skapa en 
plattform för det meningsskapande som eleverna gestaltar i 
sina berättelser. Det vi kan se under de inledande åren är att 
lärarna successivt försöker förbereda eleverna för veckan i 
fjällen. Progressionen består i att vara ute längre perioder och 
längre ifrån skolans och hemmets bekvämligheter. Successivt 
krävs det mer och mer från eleverna, som behöver ha kunskap 
om hur de förbereder sig och hanterar de situationer de ställs 
inför.  
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I år 1 handlar undervisningen mycket om att hantera den 
variation (kunskapsnivå) som gruppen har och att få klassens 
elever att gemensamt ”röra sig mot” kunskapskraven 
(Skolverket, 2011b). Under år 2 är ambitionen att lärandet skall 
fördjupas och till viss del automatiseras. Kunskaper såsom 
anpassad klädsel, ta ansvar för sitt näringsintag och kunna ta 
hand om sig själv och gruppen i skiftande miljöer tränas. 
Lärandet är emellertid villkorat och förutsättningar för hur det 
erbjudna lärandet tas emot varierar. Det pedagogiska 
upplägget att arbeta både teoretiskt och praktisk med kursens 
innehåll. För att främja mötet mellan teori och praktik behövs 
kunskap både i och om landskapet (Lave & Wenger, 1991).  
 
När resan mot fjällen tar sin början, börjar också eleverna 
fundera och reflektera över vad de kan förvänta sig när de 
kommer fram. Under resans gång blir det gradvis tydligare för 
eleverna att mycket av det som de tar för given hemma inte 
finns att tillgå i fjällen, såsom toalettet, dusch, mat med mera.  
De flesta av eleverna är i sammanhanget att beskrivas som 
noviser, även om några har lite större erfarenhet. Beroende på 
hur omfattande deras tidigare erfarenheter, vanor och 
förkunskaper är kommer eleverna också att få/ges en viss 
position i klassen. Om detta, och mycket annat som sker på 
fjället, handlar nästa kapitel.  
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Kapitel 6 
 

Att vara i, erfara och lära friluftsliv 
 
 
 
 
Det här kapitlet tar vid när eleverna i det båda klasserna som 
studerats ankommer till den plats i fjällen där deras 
friluftslivsvecka ska utföras. Efter en lång tågresa åker de buss 
den sista biten fram till fjällstationen, som är startpunkten på 
deras fjällvandring. Även om kapitlet tillsammans med 
föregående och nästkommande kapitel bildar en kronologisk 
struktur, har jag här valt ett tematiskt upplägg för att kunna 
presentera empirin som främst består av elevernas upplevelser 
på ett mer sammanhängande sätt. Eleverna upplever friluftsliv 
under veckan och avsikten är att skriva fram det 
meningsskapande och lärande som eleverna på olika sätt ger 
utryck för i relation till detta. (1) Först diskuteras hur eleverna 
ser på sig själva i skolmiljön, som en kontrast till det som 
komma skall. Kontrasten till det som uppfattas vara den 
vanliga skolvardagen är viktig för att förstå elevernas sätt att se 
på och förstå friluftslivets innehåll och mål. (2) Därefter följer 
ett avsnitt som handlar om plats och lärande, vilket är uppdelat 
i underrubriker. Först berörs själva ankomsten och hur 
eleverna ser på platsen de kommit till och hur lärande relaterar 
till denna nya rumslighet och allt vad fjällmiljön har att 
erbjuda/förvägra. Därefter, beskriver jag vad eleverna 
upplever när geografin ges mening. Efter detta följer två avsnitt 
som handlar om att känna plats, respektive att möta och göra 
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plats, genom att vara i naturen. (3) I det tredje avsnittet 
fokuseras lärande och sociala relationer. Här berörs hur 
elevernas förhållningssätt och relationer till lärare och elever 
påverkas av veckan de tillbringar tillsammans. Som kommer 
framgå kan de förändringar i relationer och 
gruppkonstellationer som eleverna talar om kopplas till 
lärande och sociala lärandeprocesser. (4) I ett fjärde tema 
fokuseras sedan den enskilda eleven, dennes sätt att se på sig 
själv och sin kropp. I avsnittet som följer handlar det om vad 
som händer när de kroppsliga rutinerna bryts. Erfarenheter 
såsom känslor av glädje, trötthet, törst, äckel, oro, eufori med 
mera är centrala i avsnittet och kommer diskuteras i termer av 
kroppsligt lärande och att utvecklas som individ. Kapitlet 
avslutas med några sammanfattande kommentarer.   
 
 

 ”Den vanliga skolan” 
Även om detta kapitel främst fokuserar elevernas erfarenheter 
av friluftsliv och natur, och de tankar/erfarenheter som görs i 
samband med att eleverna byter plats, kommer jag här inleda 
med några exempel på hur eleverna ser på sig själva och sitt 
lärande i den vanliga skolmiljön, präglad av så kallad 
traditionell klassrumsbaserad undervisning. Jag menar att det 
som uppfattas utgöra den ”vanliga” undervisningssituationen 
och lärandet, ska förstås i relation (och möjligen kontrast) till 
elevernas upplevelser på fjället, och något som med 
nödvändighet måste tas i beaktande för att också förstå deras 
berättelser om lärande och lärprocesser i friluftsliv. Implicit 
kommer därför också några av de lärprocesser som 
aktualiseras i friluftslivsundervisning att här beröras för att 
vidareutvecklas senare i kapitlet.   
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Att vistas i skolan och den miljö som präglas av stolar, bänkar, 
och en lärare längst fram i salen med en whiteboardtavla 
bakom sig, utgör på många sätt en så förgivet tagen 
uppfattning om skolvardagen att den sällan ens verbaliseras i 
intervjuerna. Att anlända på morgonen, lägga in sina saker i sitt 
skåp, plocka fram rätt böcker och röra sig mot den sal där 
dagens första lektion hålls kan i det avseendet förstås närmast 
som en rutin eller vana, något som sker mer eller mindre 
oreflekterat. Det finns idag relativt gott om studier som på olika 
sätt berör skolungdomars vardag och lärande, både vad gäller 
klassrumssituationer (se Falk-Lundqvist, 2011; Nyström, 2011; 
Runesson & Lendahls, 1995) och andra mer praktiskt inriktade 
ämnen i skolan. Vad gäller det senare så har exempelvis 
Quennerstedt (2006) visat hur elever ges möjlighet att lära sig 
hälsa genom undervisningen i Idrott och Hälsa, och Frohagen 
(2016) har undersökt lärandeprocesser inom slöjdämnet. Även 
om dessa studier fokuserar praktiska göromål i 
skolundervisningen så ”befinner de sig”, eller har de 
genomförts i en kontext som eleverna i denna studie definierar 
som del av den ”vanliga skoldagen”. I kontrast till att vistas på 
fjället, kommer dock denna miljö och situation att ses i ett lite 
annat ljus, och det samma gäller hur eleverna ser på sitt sätt att 
lära och sin roll i skolans verksamhet. En av eleverna, Viktor, 
har till exempel ofta upplevt sig som lite annorlunda i 
skolmiljön. Han menar att han uppfattas som en ”outsider” och 
att lärarna ofta problematiserar hans lärande och vad han 
presterar i skolan. Han berättar:   
 

Hemma är det alltid jag som får skit, alltid. Det bara är så. 
Det är jag som inte lämnat in det jag ska i tid. Inte den här 
gången heller. Till slut är det så givet att det är så. Jag hör 
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det på lärarna också. ”Jaha och du har väl inget att lämna 
in, eller?”. Jag skiter i det också, blir så trött, det blir alltid 
fel. Och om jag lämnar in så är det så jävla dåligt. (Viktor) 

 
Viktors berättelse exemplifierar en känsla av utanförskap, att 
inte kunna nå upp till de krav som ställs i skolan och vad som 
förväntas i enlighet med konstruktionen av en ”bra/god” elev. 
Skolan uppfattas mest som betungande i detta avseende. En 
annan elev, Alex håller med Viktor och säger att alla 
inlämningar ”suger”. Alex är också trött på skolan. Medan Alex 
och Viktor pratar om skolan som en stor utmaning och i termer 
av skoltrötthet, att inte (vilja) passa in, inte kunna lyckas med 
mera, så finns det också elever som jobbar hårt för att nå upp 
till de krav som ställs. Vilma, berättar om hur hennes 
skolvardag ser ut och om de rutiner hon utarbetat. 
 

Jag har allt i mobilen, alla läxor, schema och vad jag ska 
göra på kvällarna och så. Jag lägger in allt. Jag ser hur 
dagarna kommer se ut. Jag vill ha det så. Jag tycker inte 
om när jag blir stressad och inte hinner läsa på ordentligt 
till ett prov. Jag vill att det ska bli bra gjort eller vad man 
ska säga. Ibland har jag sagt att jag är sjuk för att få göra 
provet en annan dag, om jag inte hunnit läsa på. Men 
oftast så är jag förberedd. (Vilma)  

 
För Vilma är förberedelser och kontroll viktigt för att få 
skolvardagen att fungera. Hon är sin egen tidsingenjör och 
planerar sin vardag i detalj för att systematisera sin skolgång 
och hinna läsa på till olika prov. Skolan är viktig för henne men 
också relaterad till stress (som ovan). Viktor och Vilma 
exemplifierar två olika förhållningssätt till skolgång, betyg, och 
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självförtroende vad gäller att prestera inom ramen för det 
svenska skolsystemet. Dessa båda ”positioner” kan delvis 
förstås som två ytterligheter, där den ena eleven jobbar hårt för 
att passa in och följa skolans etablerade rutin, medan den andra 
upplever detta som allt annat än lätt och förknippar skolan 
med misslyckande och en känsla av att inte riktigt räcka till (jfr 
Willis, 1978) Dessa känslor kan också variera med vilket ämne 
eleverna läser och över tid med mera.   
 
I berättelserna framkommer också att tankarna och 
erfarenheterna av skolan hänger samman med hur det är med 
kompisar och relationer till lärare. Tanja berättar, likt Vilma 
ovan, först om skolans vardag och hur hon tänker kring betyg, 
närvaro och skolans planering. Ganska snart kommer hon dock 
in på frågan om sociala relationer.   
 

Alltså, ibland så fattar man inte så mycket, på lektionerna 
alltså. Men jag är där, jag sitter där. Jag skolkar nästan 
aldrig. Det känns som att om man är där så får man ändå 
okej betyg. Ibland tänker jag att jag ska läsa mer och fatta 
mer men jag hinner inte. Det är hela tiden mycket att göra 
med alla läxor. Jag stör mig på att alla lärare måste lägga 
proven samtidigt. De säger att de inte gör det, men ändå 
har vi ibland tre prov samma vecka. Vem orkar det? Mina 
bästa vänner går i samma klass som mig så jag vill vara i 
skolan ändå för att träffa dem. De tycker lika som mig. 
Det vet jag.  (Tanja)  

 
Även om Tanja ibland upplever att det är svårt att följa med i 
skolundervisningen så upplever hon att hon kan hänga med till 
följd av hög närvaro och att hon försöker lära. Betydelsen av 
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klasskamraternas sociala stöd är betydande i sammanhanget. 
Detta berörs även av Philip, nedan:  
 

Om jag hade velat hade jag kunnat gå natur, men jag sökte 
samhälle istället. Jag hade betyg som räckte för att komma 
in på natur, men ähh, jag tycker vår klass är bra. Man är 
inte en tönt om man har bra på proven och så. Det är 
många i vår klass som har bra betyg. Jag brukar inte lägga 
så mycket tid hemma på läxor och så. Vi har mycket 
håltimmar i år så jag gör läxorna då. (Philip)  

 
Både Philip och Tanja lyfter betydelsen av klasskamrater och 
att vistas i ett sammanhang där man känner sig 
inkluderad/”hemma”. Att lära med stöd av kamrater förefaller 
viktigt, vilket jag kommer återkomma till senare i kapitlet. För 
andra elever beskrivs familjen som central. Rames till exempel 
började tredje året på gymnasiet, förra året, men hoppade då 
av skolan. Avhoppet berodde enligt honom själv på att han vid 
den tidpunkten hade fel människor runt omkring sig. Inför den 
nya skolstarten berättar han att han undvikit att umgås så 
mycket med sina gamla kompisar. Det har varit svårt eftersom 
han inte känner några andra, men han vet samtidigt att dessa 
vänner påverkat honom och hans skolgång negativt. Han säger 
att han i alla fall inte behövt ”prata med polisen på hela 
sommaren, och det är bra”. Nu har han lovat sin mamma att 
klara sista året på gymnasiet, så att hon kan få bli stolt över sin 
son och se honom ta studenten. Förra året struntade han i att 
följa med till fjällen för det verkade ”fett jobbigt”, men nu 
känner han alltså ny motivation. 
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I detta avsnitt presenteras bara ett axplock av berättelser om 
hur eleverna tänker på och förhåller sig till det som kan 
beskrivas som eller uppfattas vara den ”vanliga” 
skolvardagen. Tankar om den ordinära klassrumsmiljön, 
sociala relationer i skolans korridorer etcetera finns på ett sätt 
ständigt närvarande även när eleverna befinner sig i fjällen, 
som en slags kontrast. Genom kontraster skapas 
förutsättningar för reflexion och lärande eftersom det som sker 
i fjällen skiljer sig från det som uppfattas vara den ordinära 
skolvardagen, trots att lärare och klasskamrater är med. Mer 
specifikt; tankar om hur man ”är” och lär som elev formas 
enligt denna logik utifrån det som eleverna upplever i 
skolmiljön och senare i fjällen.  
 
I det empiriska materialet som samlats in är det egentligen bara 
en elev, Hampus, som inte upplever kontrasten och pratar om 
friluftslivet på det sättet som de andra eleverna gör. Hampus 
är född och uppvuxen i Norrland, och bodde där fram till 
gymnasiet.  Jag kommer återkomma senare i texten till frågan 
om det villkorade lärandet genom friluftsliv. I den här studien 
befinner sig eleverna i en skolsituation men deras lärande 
beskrivs närmast som informellt och drivs av att vilja lära sig 
för att klara av det som skall genomföras. Kontrasten är viktig 
för att förstå det upplevda lärandet. Samma personer, lärare 
och elever är närvarande men när lärandesituationen befinner 
sig i denna nya miljö så får det synergieffekter i elevernas sätt 
att förhålla sig till sin skolsituation, förståelse av densamma 
och hur de tänker kring friluftsliv, relationer, lärare och skola. 
Detta kallar jag kontrasternas logik och dess betydelse för 
lärandet kommer utvecklas nedan.  
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Plats och lärande 
I detta avsnitt går jag igenom hur platsen, Jämtlandsfjällen, på 
olika sätt laddas med betydelser i och genom elevernas 
friluftslivsundervisning. Mer precist riktas fokus här på 
fjällvandringen som representerar det friluftsliv som eleverna 
upplever och genomgår och hur det kan kontrasteras till 
lärmiljön de har hemma. Känslorna som eleverna upplever att 
friluftsliv/vistelse i naturen genererar berörs också. Avsnittet 
avslutas med en kort diskussion om det lärande som elevernas 
erfarenheter berör. 
 
Ankomst – att möta fjällen 
Ankomsten är betydande då den aktualiserar frågan om 
lärande och erfarande genom kontrast. Att komma till platsen, 
innebär också att fantasier och tidigare föreställningar om en 
plats möts av en reell verklighet. Det här mötet, liksom mötet 
mellan skolvardagen och friluftslivet aktualiserar reflexiva 
processer som kan förstås i termer av lärande och lärprocesser. 
Med anledning av detta fokuseras här ankomsten som en slags 
kritisk situation för dessa möten.  
 
Bussen rullar in på grusplanen framför fjällstationen samtidigt 
som en elev påpekar att fjällstationen är ett ”riktigt hus” och att 
det är ”riktigt nice”. Vilken förväntning eleven hade framgår 
inte, men klart är att detta är något annat än vad han förväntat 
sig. När eleverna går av bussen har de fått instruktioner ifrån 
sina lärare att de ska lägga all sin packning på en gräsyta en bit 
ifrån entrén till fjällstationen och att alla ska samlas där om 20 
minuter. Fram till dess kan man gå in på fjällstationen och gå 
på toaletten, handla i den lilla affären inne på fjällstationen och 
upptäcka omgivningarna. Fjällstationen ligger inbäddad i 
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grönska på ena sidan, på andra sidan är det en höjd. Bakom 
fjällstationer hörs ljudet av en fors. Naturen är nära, även om 
platsen inte direkt synliggör de närliggande fjällvidderna. Det 
som en elev istället slås av är tystnaden. Maya går över 
grusplanen med ryggsäcken upphängd på ena axeln när hon 
manar på klasskompisarna som går framför henne: 
 

Men gå då, gå upp på gräset, det är där ryggsäckarna ska 
ligga. Här borta ska ryggsäckarna ligga. Kom! Märkte ni? 
När vi gick upp på gräset blev det helt tyst. Shit, lyssna! 
Eller jag menar, tyst, va tysta! Det är helt tyst, det susar i 
öronen. (Eleverna runt omkring Maya är tysta och 
lyssnar, de sista eleverna kommer gående från bussen) 
Men sluta gå i gruset, kom upp på gräset! Lyssna! Det är 
sjukt obehagligt, jag har säkert sån där tinnutus, eller va 
det heter. (Maya). 

 

 
Nils GoProkamera 
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Tystnaden kring platsen, fjällstationen måste här förstås i 
relation till den vardag eleverna normalt rör sig. I skolans 
korridorer, i den mindre stad de bor i och i det hem i vilket de 
flesta hör bilar som kör förbi är det sällan tyst. Efter en stund 
är alla elever på plats, de verkar angelägna om att komma iväg, 
att börja vandra. En av lärarna som precis innan pratat med 
några elever om miljön runt fjällstationen ber klassen att ställa 
sig i en ring med en halvmeters mellanrum. De får sedan 
instruktionen att sluta ögonen och vara helt tysta en stund. 
Någon minut går och eleverna känns lugna och avslappnade 
när de står kvar i ringen och hör på läraren som berättar om 
den enda bilvägen som går till platsen och om forsen som hörs 
mer på våren än nu på hösten. Efter det går lärarna tillsammans 
igenom hur dagen kommer att se ut och att eleverna kommer 
att kunna gå i mindre grupper men att de alltid kommer att 
vänta in varandra vid ett antal ställen längs vägen. 
 
Efter att ha kommit av bussen noterar också några elever att 
denna plats inte riktigt samstämmer med de förväntningar de 
har haft. Nils ser sig omkring efter att ha lagt sin packning på 
angiven plats och utbrister:  
  

Men det är ju inga fjäll? Vart är fjällen? Det här är en 
grusplan och typ skog. Sjukt tyst är det i vart fall. Så här 
såg det inte ut när min brorsa var här. Den klassen gick 
runt i snö och skit. Det var skithögt där de var. Är det där 
ens ett fjäll? (pekar bort mot höjden som ligger bredvid 
fjällstationen) Det ser mer ut som en kulle! (Nils)  

 
Den imaginära konstruktionen av fjällen och den fysiska miljö 
Nils befinner sig i harmonierar inte riktigt i citatet ovan. En 
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annan elev, Max, är inne på ett liknande resonemang när han 
pratar om att lämna vad han upplever civilisationen bakom sig 
(fjällstationen). ”Ser det ut så här hela tiden?” frågar han 
klasskompisarna som står bredvid honom. En av eleverna, 
Moa, svarar att ”vi ska ju gå härifrån, ut på fjället. Det här är 
där man startar, där bilvägen tar slut”. ”Ja men hur ser det ut 
sen då? Ser det ut så här hela vägen, hela veckan?” undrar Max. 
”Amen, ååååh du får väl se när vi börjar gå” säger Moa. Flera 
av eleverna är otåliga och ovissa. 
 
Nils första intryck av fjällen, som plats, var något av en 
besvikelse. Han hade, liksom flera andra, delvis andra 
förväntningar på fjällen och hur det skulle se ut och vad de 
skulle mötas av. Dessa bilder relaterar givetvis till de bilder, på 
väl valda platser med ofta välvalda vyer, som de sett från 
föregående klasser som varit iväg på den här fjällresan och 
vandrat tidigare år. Men de kan också relatera till andra 
inspirationskällor. 
 

När vi kom fram till fjällstationen med bussen tänkte jag 
att allt var så brunt, eller brunt och grönt. Jag trodde att 
det skulle vara snö där vi gick. Vi gick ju i snö sen, efter 
några dagar, men då när vi kom dit tänkte jag att det inte 
skulle se ut så som det gjorde. (Loggbok William).  

 
För William, såväl som tidigare citerade Nils blev den initiala 
upplevelsen av fjällen delvis en besvikelse. Han undrade vart 
fjällen var någonstans och varför miljön inte såg ut som på 
bilderna han sett innan de åkte hemifrån. Max verkar ha svårt 
att relatera till hur det kommer att se ut dit han ska. Han söker 
information från klasskompisarna men får ändå inte riktigt 
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grepp om hur omgivningarna där han ska spendera 
kommande vecka kommer att se ut.  
 
När lärarna säger att de kan gå och hämta sina ryggsäckar blir 
det på några sekunder en helt annan intensitet i gruppen, en 
del tar på sig ryggsäckarna snabbt och vill genast komma iväg. 
När alla är klara går klassen iväg i högt tempo. Lärarna 
påminner om att det är bättre att hålla ett lägre men jämt tempo 
när man vandrar i fjällen, inte minst om det sker i grupp. Några 
killar tycker att det är frustrerande att de inte kan gå snabbare. 
De vill komma fram till den plats där de ska slå läger för natten. 
Deras handlingar och tankesätt är präglat av en slags 
målrationalitet; de går för att komma fram och nå ett mål. En 
av lärarna förklarar att de kommer att vandra hela dagen, 
varför det inte finns någon anledning att rusa iväg. 
Erfarenheten av att det finns en skillnad mellan att vandra och 
att vara på väg till en given destination i hemmiljön är 
uppenbar, och för somliga elever kommer detta också bli en 
erfarenhet som de får kännas vid fysiskt (jfr Dewey, 1999).  
 

 
Williams GoProkamera 
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När geografin ges mening 
Både geografi- och biologilektioner brukar innehålla 
exkursioner nära skolan och ibland längre bort. Att läsa på om 
insekter för att sedan fånga in dem och studera dem innan de 
släpps ut igen är ett väl beprövat lektionsupplägg. Att omsätta 
och fördjupa sina geografikunskaper genom att lämna skolans 
område och ge sig ut i omgivningarna och till exempel titta på, 
känna på och gå på en rullstensås ger på motsvarande sätt en 
fördjupad förståelse av vad en rullstensås är; hur den ser ut, 
känns och påverkas av väder och vind med mera. Att stå mitt i 
landskapet till skillnad mot att sitta i bänken och namnge 
Sveriges landskap på pappret kan med andra ord upplevas 
som skilda kunskaper. 
 

Alltså jag kan alla landskap. Det lärde jag mig på 
mellanstadiet tror jag och vi har haft prov på kartan. Men 
det är ändå svårt, nu när vi är här, att förstå vart på kartan 
vi är. Jag tycker också att det känns som att vi borde vara 
mycket längre norrut än mitt i Sverige. Det känns inte som 
att vi är mitt i Sverige. (Linus) 

 
Linus påpekar att han kan namnen på Sveriges landskap, men 
upplever att det är svårt att omsätta kunskaperna från boken 
till miljön han står i fysiskt. Landskapen hade så att säga ingen 
vidare mening utifrån bilder han tidigare sett i böcker. Linus 
har haft ett indirekt naturmöte via kartor, böcker och hemsidor 
i den ordinarie klassrumsmiljön. Nu står han på fjället och har 
ett direkt möte med naturen (Sandell et al., 2003). Sandell (2015) 
menar att på vilket sätt vi möter naturen därmed påverkar vårt 
förhållningssätt och vilka relationer vi skapar med naturen. Att 
möta naturen och erfara densamma är således 
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erfarenhetsformerande. Detta blir tydligt redan inledningsvis 
när eleverna ger sig av på sin vandring. 
 

 
Linus GoProkamera  
 
Det tar inte lång tid innan eleverna får uppleva fjällvidder och 
höjdmeter. Att gå fort i början av vandringen visar sig vara 
otaktiskt. Några blir snabbt trötta då energin tar slut och 
ryggsäcken känns tung. Klassen har gått en stund sedan de 
lämnade fjällstationen. Lärarna har samlat ihop gruppen två 
gånger och förklarat för eleverna hur viktigt det är att de fyller 
på med energi och justerar klädsel efter temperatur och vind. 
Efter ett tag börjar fler och fler hitta ett lämpligt/fungerande 
tempo, men fortfarande är det en del som har svårt att växla 
ner och komma ifrån tankarna om ”att komma först”. Det är 
tydligt att eleverna inte är vana vid att vara i en sådan här 
utdragen upplevelse som pågår över tid. Att vara här och nu 
och uppleva verkar svårt i början av vandringen. Tiden går och 
allt eftersom vandringen pågår så höjer eleverna också sina 
blickar från fötterna och stigen och börjar se sig omkring. Detta 
exemplifieras till exempel i nedanstående utdrag från en GoPro 
kamerainspelning: 



 133 

 
Fatta hur mycket fjäll det är i Sverige! Fjällen är så jäkla 
stora! Alltså även om man står här känns det helt 
overkligt och han (David, läraren) sa att vi är typ halvvägs 
i Sverige, det är helt sjukt! Ingen kommer att tro mig när 
jag kommer hem! (Goproinspelning, Matilda)  

 

Matildas GoProkamera  
 
Inte någon av eleverna som står runt Matilda, när hon spontant 
och rakt ut reflekterar över Sveriges geografi, kommenterar 
eller förlöjligar det hon just sagt. De står bara tysta och ser ut 
över de milslånga fjällvidderna. Senare fortsätter David 
(läraren) att prata med eleverna om hur långt Sverige är. En 
annan elev frågar om det verkligen kan stämma, ”med tanke 
på att de rest en hel natt med tåget för att komma hit”, att de 
just nu befinner sig mitt i Sverige och att de är lika långt ifrån 
Ystad som Treriksröset. Eleven tycker att de borde vara mycket 
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närmare till Treriksröset. Tova har inte deltagit i diskussionen. 
Hon har lyssnat men ställer nu en fråga till David:  
 

Alltså när folk åker till fjällen. Är det hit dom åker då? Det 
här är fjällen liksom? Eller finns det fler såna här ställen? 
(Tova)  

 
Även om Tova befinner sig ”på plats” har hon svårt att avgöra 
platsens omfattning och så att säga konceptualisera vad fjällen 
innebär, dess gränser och geografiska position. Tova har aldrig 
varit i fjällen tidigare men hon har kompisar som varit där. De 
har pratat om fjällen, att de varit i fjällen och åkt skidor till 
exempel. Är det här kompisarna varit när de åkt skidor? Tova 
verkar fundera över antalet platser som kan betecknas som att 
vara i fjällen och hur de ser ut, mer generellt. Här har Tova ett 
direkt möte med en miljö hon tidigare aldrig varit i och som 
hon har svårt att sätta i ett vidare sammanhang. Att 
levandegöra Sveriges geografi och dess utsträckning och 
variation är inget som förefaller självklart. Initialt tycks nästan 
bilden av fjällen representera en tydligt avgränsad plats, 
ungefär som en stad med en stadsgräns och skyltar som klargör 
när staden ”tar slut”. David (läraren) ber eleverna att ta fram 
sina kartor och leta upp vart de befinner sig. Han visar rutten 
de ska gå och hur långt de har gått. Detta för att eleverna ska få 
en uppfattning om avstånden där de befinner sig och på kartan. 
Från en utskrift av en GoProkamerainspelning:  
 

Om ni vecklar ut kartan så kan ni se att vi skulle kunna 
fortsätta gå i flera dagar i det här området innan kartan 
”tar slut”. Om ni sedan tittar på vilken liten del den här 
kartan är av hela Sveriges karta så förstår ni hur stort 
fjällen är. Nu är vi i Jämtland, vad heter landskapen vi har 
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runt omkring oss? Någon som vet vilka landskap som 
gränsar till Jämtland? (David)  

 
När gruppen fortsätter att gå fortsätter också diskussionen om 
”vad som är fjällen?”. Elever samtalar och berättar om 
skidresor till Sälen och andra platser som åtminstone till 
namnen upplevs som mer välbekanta. Eleverna diskuterar och 
frågar varandra om vilken som är den nordligaste punkten de 
någonsin varit på i Sverige. De kommer fram till att endast två 
i klassen har varit så här långt norrut tidigare. Den ena eleven 
för att han tidigare bodde på de här breddgraderna och den 
andra eleven för att hon varit på semester med sina föräldrar i 
Luleå där de har släkt. De flesta av eleverna har Stockholm som 
sin nordligaste punkt. Några har varit i Dalarna och Värmland. 
När de ändå är inne på resmål så börjar en livlig diskussion om 
hur långt från Sverige de varit. Många har varit i länder runt 
Medelhavet och i Tyskland, men även Förenade Arabemiraten, 
Florida (USA), Egypten, Turkiet, Thailand och Indien nämns. 
Danmark har alla varit i kommer de fram till. Gruppen tunnas 
ut och mindre grupperingar går tillsammans.  
 
Frågor som rör geografi tycks ständigt närvarande i samtalen. 
Dessa samtal kan dock gestaltas på lite olika sätt. Vid ett tillfälle 
stannar en av eleverna, Carro, till för att ta fram sin 
mobiltelefon.  Hon ser ut över vidderna och bäcken som ramas 
in av flera olika sorters blommor och gröna växter, ”jag måste 
fan ta ett kort, gud vad man hade ångrat sig om man inte följt 
med”. Sara och Lisa har också stannat, Lisa dricker ur sin 
vattenflaska, under tiden som Sara funderar högt om hur det 
kommer att vara att möta civilisationen i staden igen efter att 
ha varit där de befinner sig nu.  
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Alltså luften är så ren att man blir skittrött. Det kommer 
att bli värsta chocken att kliva av tåget i Stockholm. Man 
kommer bli rädd för allt folk på stationen och bli helt 
stressad, haha. Alla går snabbt och vi bara går så här 
långsamt och har inte träffat folk på skitlänge, haha. Och 
så kommer vi vara helt skitiga, smutsiga kläder och så, 
haha. (Sara) 

 
Tankar om individens relation till sin omgivning och hur 
eleverna genom att vistas i naturen också riskerar att tappa 
förståelsen för stadslivet, vardagen och dess ”puls” är 
återkommande. Vad som diskuteras är således tankar om hur 
plats och individ interagerar och förkroppsligas.  
 
Gruppen går längs snögränsen på fjället och solen skiner. 
Eleverna har tagit av sig jackorna och de flesta vandrar i en 
underställströja eller t-shirt. Viktor funderar över det varma 
vädret och mängden snö som kom i vintras och som 
fortfarande ligger kvar i början av september. 
 

Det är så sjukt att snön inte smälter… Det är ju varmt. 
Varför smälter den inte? Hur kan det vara en meter snö 
här? Askonstigt! Är det här kvar sedan i vintras? Hur 
mycket snö var det här i vintras? Kommer all den här 
snön hinna smälta innan det blir vinter igen? (Viktor)  

 
Viktor har många frågor och situationen gör honom vetgirig. 
Inga lärare finns runt Viktor vid det här tillfället men däremot 
klasskompisar. De tycker också att det är konstigt att snön inte 
smälter. En av eleverna vill minnas att det finns ett ord för snö 
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som inte smälter innan nästa vinter, men han kommer inte på 
vad det heter. Eleverna kommer överens om att de ska fråga 
någon av lärarna när de samlas nästa gång. Här får eleverna en 
utvidgad platskänsla, en förståelse av geografi. Förståelsen är 
dock villkorad, eleverna har inga erfarenheter av liknande 
platser innan och kan därför inte handla utifrån erfarenheter. 
De står mitt i upplevelsen av nya kunskaper och samlar på sig 
nya erfarenheter om vad som händer när man befinner sig på 
högre höjd, i regn och snö, ljus och mörker, men svaren ges inte 
alltid, i alla fall inte med självklarhet. Szczepanski (2013) 
använder sig av platsteori och lyfter fram naturen som en plats 
för lärande, där den autentiska miljön tillsammans med 
förstahandsupplevelser möjliggör direktkontakt mellan eleven 
och studieobjektet. Det är, annorlunda uttryckt i interaktionen 
mellan den fysiska närvaron och landskapet som det 
pedagogiska sammanhanget tar form vilket gör det rimligt att 
tala om lärande i skärningspunkten mellan plats, miljö och den 
enskilde eleven (ibid).  
 
I en intervju efter själva frilufsvistelsen berättar en elev, Nils, 
om sina tankar. Han har tidigare varit i fjällmiljö under 
vintertid, men inte under sensommaren. Han berättar:  
 

Något som var nytt för mig var att se fjällandskapet utan 
snö och detta fascinerade mig. Att göra en resa hit igen 
under den tiden av året då det inte är snölandskap är 
därför en absolut självklarhet för mig. Jag är 
förväntansfull av allt man kan göra där uppe som 
inkluderar olika typer av sporter som till exempel fiske 
och down-hill. Jag tror alltså att fjällivet absolut är något 
för mig även på sommaren. Jag vill få lära mig ännu mer 
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och skaffa mig en ännu bättre erfarenhet kring landskapet 
i denna typ av klimat. (Nils)  

 
Förväntningar kring fjällen och erfarenheterna av att vara där 
ser olika ut. Ovan pratar Nils främst om olika aktiviteter och 
hur landskapet och geografin kan göras. Medan vissa har ett 
aktivitetsbaserat fokus så pratar andra elever om förståelse av 
till exempel flora och fauna. Carro berättar:   
 

Vi som inte bor i fjälltrakterna har fått lära oss hur det är 
att bo och leva här uppe. Det är inte lika dant som nere i 
södra Sverige. Naturen är också annorlunda, så vi har fått 
lära oss mycket om både växterna och djuren som lever 
här uppe. Det var väldigt intressant att prata med Dag 
(läraren) som var så himla kunnig och man lärde sig 
mycket av honom, när vi till exempel gick på hans 
blomvandring idag. (Carro) 

 
För Carro, liksom för flera andra, blir kontrasternas logik en 
viktig aspekt i förståelsen och lärandet, inte bara för flora och 
fauna i Jämtlandsfjällen utan även för att kunna se och erfara 
naturmiljön i södra Sverige i vilken eleverna vanligtvis 
befinner sig. I detta avseende ges geografin en vidare mening i 
betydelsen att olika geografiska platser ges olika erfarenheter 
och kunskaper om natur, växt- och djurliv. Som sådana är det 
också länkade till olika erfarenheter och känslor, vilket 
fokuseras i nästa avsnitt.  
 
Att känna platsen 
Mikaels (2016) använder sig av begreppen ”in-place” och ”out-
of-place” när deltagarna i hans studie beskriver sina 
naturupplevelser. Att känna sig som ett med kanoten och 
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vattnet kan vara en fantastisk upplevelse av att vara ett med 
naturen eller ”in-place”, något som Mikaels menar förstärker 
naturupplevelsen på ett positivt sätt. Om man däremot får 
känslan av att stå utanför situationen, ”out-of-place”, eller 
upplever att man inte förstår situationen eller är en del av den 
blir upplevelsen emellertid inte densamma. Naturligtvis, med 
hänseende till en veckas friluftlivsundervisning, är det möjligt 
att känn sig ”i- och ur- plats”, växlande. Hur upplevelser tas 
emot (upplevs) beror bland annat på tidigare erfarenheter såväl 
som känslor ”här och nu”. I detta sammanhang kan även 
begreppsparet, indirekt och direkt naturmöte nämnas, och 
relateras till Mikaels begreppspar, in- and out of place (Mikaels, 
2017). Det är då lätt att tänka att det direkta naturmötet skulle 
innebära en känsla att vara in-place, men så behöver det inte 
vara per automatik. I detta avsnitt kommer jag diskutera 
klassens tankar om den plats de befinner sig i och upplever.  
 
Gruppen stannar och tar matpaus bredvid en bäck. Tunga 
ryggsäckar har tagits av. Det är blå himmel och vindstilla. Maja 
utbrister ”det här är helt jävla underbart”. Hon badar fötterna 
i bäcken samtidigt som hon fixar med stormköket för att få 
igång maten. Matilda har börjat plocka ihop stormköket och 
sina kläder som ska ner i ryggsäcken. Hon ser sig om och säger 
till en av lärarna, ”när jag fattade att det var här vi skulle stanna 
och äta lunch så började jag typ springa, seriöst, så jäkla fint 
här”. Läraren svarar att det här är ett bra lunchställe med friskt 
vatten och möjlighet att sitta i lä för vinden. Stämningen är 
positiv och åtminstone Maja upplever att hon befinner sig ”in-
place”. 
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Maja´s GoProkamera 
 
Senare fortsätter gruppen vandra mot den plats där de ska 
sova. Stigen blir successivt brantare och det tar tid för eleverna 
att ta sig fram. En elev frågar en av lärarna hur långt de har gått 
sedan matstoppet och hur långt det är kvar till kvällens 
lägerplats. När läraren svarat utbrister en av eleverna ”har vi 
bara gått 1 km sedan vi stannade sist? Allvarligt? Det är 2 km 
kvar. Det kommer ta hela eftermiddagen! Jag ska aldrig göra 
det här igen”. Elevens erfarenhet präglas mycket lite av känslan 
av att befinna sig in-place. Detta förstärks ytterligare av att det 
tar tid att gå den sista biten fram till kvällens lägerplats. 
Terrängen är stenig och eleverna undrar varför det är så 
mycket lösa småstenar och hur det kan komma sig att de är så 
spetsiga. Anna undrar hur länge stigen kommer att vara full av 
sten och vill ha tips på hur man bäst tar sig an den steniga 
terrängen.  
 

Åh fy vad mycket sten, hur kan det vara så kantiga stenar? 
De är asspetsiga. Är det så här hela vägen? Hur går man 
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på sådana här stenar? Ska man sätta foten mittemellan två 
stenar eller ska man försöka gå uppepå stenarna? (Anna, 
GoProkamera)  

 
Erfarenheter av att inte riktigt förstå hur man ska röra sig i 
miljön framstår tydligt i citatet ovan, liksom en undran inför 
hur saker och ting ska/bör göras. Vid ett tillfälle är gruppen 
samlad vid ett rastställe utmed vandringsleden där det finns en 
mulltoa. Instruktionen eleverna fått från lärarna var att alla i 
gruppen ska komma ifatt och få vila innan de går vidare 
därifrån. Några elever är dock otåliga. De vill gå med en gång. 
De tycker att det är ”tråkigt och segt” att vänta in de andra. De 
frågar lärarna flera gånger om de inte kan få gå. De kan vänta 
vid slutmålet där tälten ska slås upp för natten, menar de. En 
av lärarna försöker förklara att gruppen ska gå samlad men 
några fortsätter ändå att tjata på läraren som är där. Dessa 
elever vill verkligen gå i förväg. Till slut kommer dock den 
lärare som gått sist i klassen fram till platsen. Han förhandlar 
inte med eleverna utan klargör vad som gäller. De finner sig till 
slut i upplägget och sätter sig och vilar tills det är dags för hela 
gruppen att börja gå igen. Vad som aktualiseras i situationen är 
således en vilja att lämna platsen, liksom en variation av 
känslor kopplade till att vara på platsen. Platsen behöver inte 
heller vara en specifik lokalitet utan kan både vara vägen till ett 
mål och målet i sig. Diskrepansen mellan lärarnas uppfattning 
och de otåliga eleverna var tydliga gällande dessa skilda 
uppfattningar.  
 
Det har varit en lång dag som började med att eleverna 
vaknade upp i liggvagnarna på tåget. Efter bussresan till 
fjällstationen har de vandrat hela dagen och det har blivit dags 



 142 

att slå läger. Sista timmen innan lägerslagning ställdes många 
frågor av typen; Hur långt är det kvar?, Kan vi inte slå läger 
här?, Måste vi gå ännu längre?. När gruppen kommer fram till 
platsen där lägerslagningen ska ske är det helt vindstilla och 
långt bort i horisonten ser eleverna toppen som de ska fortsätta 
vandra mot nästa dag. Eleverna börjar sätta upp sina två- eller 
tremanstält. Några förbereder stormköket för tillagning av 
middagen. Andra packar om sina ryggsäckar eller sprayar sig 
med myggmedel. Eleverna tycks röra sig mellan och i olika 
uppgifter närmast processuellt.  
 
Viktor och Alex är trötta när de kommer fram till lägerplatsen. 
De slänger sig på marken efter att de har fått av sig 
ryggsäckarna. När de försöker sätta upp tältet kommer de inte 
ihåg hur de ska göra. De ger upp och lägger sig på tältduken. 
Viktors tålamod tryter och han skriker högt:  
 

Fy fan! Hade jag varit i skolan nu hade jag fan åkt hem 
och käkat pizza och spelat Fifa hela jävla eftermiddagen 
och kvällen. Det här suger. Åhhh! Allvarligt talat, vem fan 
gör sådant här? Helt sjukt! (Viktor) 

 
Bild tagen av Åsa när klassen är samlad en bit bort 
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Lärarna samlar gruppen en bit från lägerplatsen och har 
genomgång av kvällens och morgondagens schema, samtidigt 
som mat tillagas på stormkök. Lärarna försöker motivera de 
med lite sämre tålamod. När eleverna kommer tillbaka får 
Viktor och Alex hjälp att sätta upp tältet av några 
klasskamrater. Viktor är trött och sur och muttrar för sig själv: 
 

Jag fattar inte att han (läraren) ska hit igen nästa vecka 
med den andra klassen. Jag hade inte följt med om jag så 
fått 50.000 kronor. Inte ens 60.000 kronor, eller jo kanske 
då. (Viktor) 

 
I det här citatet tydliggörs känslan att vara på en plats där man 
inte vill vara. Detta kan också komma till uttryck på andra sätt. 
Vid ett tillfälle kommer två elever, Mia och Evelina, fram till en 
fors med en hängbro över. De står på den delen som 
fortfarande är över land när Mia säger, ”gå framför mig här, jag 
kommer fan ramla, herregud det känns som Indiana Jones”. De 
fortsätter ut på hängbron, Mia känner sig fortfarande 
osäker,”shit, här går inte jag över, den kommer gå sönder, jag 
går framför dig, nej, jag går bakom dig, amen alltså shit, nej inte 
så många samtidigt”. Evelina uppmuntrar sin klasskamrat och 
säger ”Jo, kom igen nu, ska du simma över istället? Vad är 
alternativet liksom? Jag går bakom dig, ta det lugnt bara”. 
Evelina vänder sig till eleverna som just klivit på bron och 
börjat sätta bron i gungning genom att få den att svaja upp och 
ner och skriker: ”Amen sluta då, så jävla onödigt, Mia gillar ju 
inte att gå över. Skärp er!” Mia är nervös och går sakta framåt 
samtidigt som hon håller hårt i vajrarna som fungerar som 
räcken att hålla sig i. Hon utbrister ”fan, fan, fan shit! Alltså hör 
du hur den låter? Mia och Evelina kommer ifatt eleverna som 
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går framför dem på bron, Mia är otålig och manar på ”Ja men 
gå då stanna inte!”. Resterande delen av bron går hon 
koncentrerad och tyst. När hon kommer över på andra sidan 
bron är hon lågmäld/samlad och säger ”det var inte kul för fem 
jävla öre. Jag tänker inte gå den vägen tillbaka”. 
 

Melker´s GoPro 
 
Jag tolkar Mikaels et al. (2016) begrepp in- and out of place som 
att det också kan handla om olika sinnesstämningar i 
kombination med hur platsen upplevs. Att vara ”ett med 
platsen”, som i Majas starka och positiva upplevelse då hon har 
fötterna i bäcken kontra Viktors starka men negativa 
upplevelse av att vara ”out of place” i situationen där han inte 
vill något hellre än att slippa miljön/platsen. För att kunna 
känna sig ”in-place” krävs kunskaper om hur man läser av 
miljön man vistas i, det vill säga hur natur och omgivning 
förstås och ges mening. Det är dock inte självklart i vilken 
situation som det går att tala om lärande och lärprocesser. 
Snarare är båda känslorna förknippade med lärande och 
erfarande men i många avseenden på vitt skilda sätt.  
 
Spenderar man mycket tid i en miljö blir man bra på att läsa 
den miljön. För eleverna från södra Sverige som gör sin första 



 145 

fjällvandring är fjällmiljön ”oläst”. Eleverna har förberett sig 
olika mycket och har olika mycket erfarenheter/verktyg när 
det kommer till hur man tar sig an den nya miljön. Att smälta 
in och hitta en rytm i den nya miljön går av förklarliga själ olika 
fort för eleverna. En del anpassar sig till den nya miljön relativt 
fort medan en del upplever hela veckan som kantig och 
energislukande.  
 
Att möta/göra plats – att vara i naturen   
En av eftermiddagarna är det fler vandrare som tänkt slå läger 
för natten på samma plats som eleverna. Det blåser en del och 
ska enligt väderprognosen blåsa ytterligare under natten. Till 
följd av detta letar klassen efter en bra plats att slå läger på. De 
söker en plats i lä och gärna en plats där de kan slå upp flera 
tält i anslutning till varandra. Efter en paus där eleverna lagt 
ifrån sig ryggsäckarna en stund, justerat klädseln och ätit så 
bestämmer de tillsammans med lärarna att de ska gå tillbaka 
en bit och slå läger på andra sidan älven där de tror att de får 
mer lä. När de går tillbaka mot hängbron som ska ta dem till 
andra sidan älven undrar Timmy ”varför måste vi gå tillbaka, 
vi har redan gått här”. Philip förklarar att platsen som lärarna 
planerat att stanna på var upptagen, varför de måste hitta en 
annan plats. När de kommit över bron frågar Timmy ”ska alla 
tält få plats bland träden?”. Philip svarar inte, han har fått syn 
på en plats han tycker verkar bra. 
  

Hey! Kolla den ängen där. Den tar vi eller ey! Där vid det 
gula. Där tar vi! Här får ju fler plats. Här e ju vindskydd 
ju, här typ. Här är fan perfekt. Det får plats två tält här, 
amen här är det ganska bra. Vi tar här. Å vad skönt att det 
är torrt i gräset. (Philip, GoProkamera)  
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Timmy är inte lika övertygad om att platsen är bra. Han pekar 
på ett annat ställe och utbrister, ”vi kollar här borta, eller det 
kanske är helt blött där?”. Timmy påpekar att om de väljer hans 
förslag så kommer de få fin utsikt. Philip säger att han tycker 
att det ser trångt ut, att tälten inte kommer att få plats. De 
fortsätter gå framåt på stigen, på jakt efter det perfekta stället 
att sätta tältet på. De resonerar och Philip menar att ”vi får ju 
sprida ut oss lite, vi får inte plats med alla tält på samma ställe”. 
Timmy håller med och tycker att de ska bestämma sig för en 
plats, ”Jamen här är fett nice, ska vi gå längre eller?”. Eleverna 
bestämmer sig för att gå tillbaka till den plats där de tänkte 
sätta tältet från början. När de kommer tillbaka har emellertid 
en annan grupp lagt sina ryggsäckar på platsen. Timmy 
utbrister ”amen moget, nu är det stället taget, fan”. En av 
lärarna hör Timmy´s kommentar och säger att ”om det är något 
det finns gott om på fjället, så är det plats”. Timmy och Philip 
får hjälp att hitta ett nytt ställe att sätta upp sitt tält på. Timmy, 
Philip och läraren pratar om vad som är viktigt när det gäller 
val av plats med tanke på att väderprognosen har utlovat friska 
vindar och nederbörd. Timmy och Philip får till slut upp sitt 
tält. Vädret ändras snabbt och det börjar regna. Timmy och 
Philip diskuterar hur de ska göra med middagen. Timmy säger 
”nej vi tar inte fram stormköket nu, vi äter godis inne i tältet 
istället. Det är för blött för att laga mat”. Philip funderar över 
om det går att ha öppet på ena sidan av förtältet och få skydd 
mot vinden och i så fall kunna ha stormköket där.  
 
Plats och lärande – sammanfattande slutsatser  
I detta avsnitt har jag visat hur platsen både fysiskt och i talet 
om den ständigt aktualiseras i elevernas sätt att förhålla sig till 
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och förstå plats och geografi. Det blir tydligt att till exempel 
geografiska kunskaper har stor variation och att som elev 
kunna sätta rätt namn på rätt landskap i klassrummet är något 
annat än att stå mitt i ett landskap du aldrig varit i tidigare och 
försöka få en uppfattning om vart du befinner dig i förhållande 
till hur långt du har rest. Det som också blir tydligt är vad som 
sker när man inte har minsta motståndets lag nära till hands. 
Som när Viktor beskriver hur han kan välja att strunta i 
skoluppgifterna som ges hemma. Det som händer i fjällmiljön 
är att eleverna hamnar i en situation där lärandet ”tvingas på 
dem”, vilket naturligtvis upplevs som påträngande i olika 
grad. Det finns inget val. Ska du sova ute under bar himmel 
bland alla mygg eller ska du be om hjälp och lära dig hur man 
gör när man sätter upp tältet? Valet blir enklare när alternativet 
är färre, eller kanske är det konsekvenserna som blir tydligare 
och mer direkta. Att vistas i fjällen handlar om att erfara, känna 
och förstå platsens betydelse.  
 
I studier om plats och lärande har Mikaels diskuterat 
betydelsen av platsresponsivitet. Begreppet platsresponsiv 
innebär att förståelsen för miljön aktualiseras men även frågor 
om kulturgeografi, ekologi, flora och fauna med mera. Att vara 
platsresponsiv innebär dock inte per automatik att elever lär 
sig, men väl att förutsättningar för lärande skapas. Den 
kroppsliga och sinnliga interaktionen utgör enligt Szczepanski 
(2013) en viktig grund för lärande utomhus. Han menar också 
att platsinteraktion har betydelse för att förstå sammanhang 
och relationer i lärande. Responsivitet betonar även den sociala 
dimensionen av lärandet, vilket leder oss till nästa avsnitt. 
Även fortsättningsvis kommer elevernas meningsskapande 



 148 

och undringar kring den situation de befinner sig i att vara i 
fokus.  
 
 

Lärande och sociala relationer 
Utifrån föregående avsnitt är det lätt att få uppfattningen om 
att platsen (Jämtlandsfjällen) per automatik erbjuder eleverna i 
de studerade klasserna ett vidgat lärande. Genom ett valt fall 
ska jag i detta avsnitt initialt problematisera en sådan slutsats, 
för att samtidigt initiera en diskussion som rör lärande och 
sociala relationer. I detta avsnitt fokuseras nämligen de sociala 
aspekterna av den gemenskap eleverna utvecklar. Det handlar 
om socialt samspel och att det händer något med elevernas och 
lärarnas sätt att se på sig själva, gruppen och dess olika 
medlemmar. Ett begrepp, och sätt att konceptualisera 
relationerna i friluftslivet, som kan vara relevant i 
sammanhanget, är praxisgemenskap (Wenger, 1998).  
 
Att vara del av en praxisgemenskap (Wenger, 1998) inbegriper 
ofrånkomligen både lärande, meningsskapande och 
identitetsskapande. Att bedriva friluftsliv i grupp kan grovt 
sett förstås som att bli del i en praxisgemenskap, eller möjligen 
att friluftslivsundervisningen förändrar förutsättningarna 
inom praxisgemenskapen. När eleverna åker iväg på friluftsliv, 
kan de prova på, erfara och lära sig att göra friluftsliv. Detta 
sker i ett socialt sammanhang, i vilket eleverna successivt 
utvecklar olika positioner, dels baserade på hur de setts i 
gruppen tidigare, dels vilka erfarenheter de har med sig. Med 
olika positioner och relationella förändringsprocesser skapas 
också förutsättningar för meningsskapande och 
identitetsformationer. När eleverna lär sig i det sociala 
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sammanhanget och erfar, så påverkar detta hur det ser på sig 
själva och vilken status de får/har i gruppen.  
 

 
Viktors GoProkamera 
 
När fjällen är som hemma 
I det här avsnittet presenteras initialt en fallstudie av en elev 
och med hjälp av denna aktualiseras och exemplifieras hur och 
på vilka sätt sociala relationer och erfarenhet i gruppen kan 
förändras genom friluftsliv. I samtal med eleverna framgår att 
i princip alla är ovana vid den miljö och tillvaro som vandring 
i Jämtlandsfjällen innebär. Det finns emellertid vissa undantag.  
En elev, Hampus, är i själva verket uppväxt i fjällmiljö och har 
till följd av sin barndom relativt omfattande erfarenhet av att 
vara i skog och mark.  
 
Hampus är född och uppvuxen i Norrland. Han flyttade till 
södra Sverige och den stad som eleverna för denna studie bor i 
tillsammans med sin familj när han började första året på 
gymnasiet. Under uppväxten i Norrland spelade Hampus 
fotboll, åkte skidor och umgicks med kompisar både i och 
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utanför föreningsidrotten. Hampus har två syskon som även 
de har varit aktiva i olika föreningar under uppväxten. Hela 
familjen åker skidor och genom åren har familjen flitigt besökt 
olika skidanläggningar i närområdet. Under 
barmarkssäsongen gick familjen ofta ut i naturen, de vandrade 
på fjället men även kortare turer runt byn där de bodde. 
Hampus föräldrar använde fjället och skogen till jakt, svamp- 
och bärplockning samt rekreation. Hampus och hans syskon 
blev således från tidig ålder vana vid att vara ute i naturen. För 
Hampus är fjällen redan in-place, och han berättar att skolan 
han gick i tidigare låg nära fina och lättillgängliga 
naturområden där de ofta spenderade delar av skoldagen.  
 

Den här typen av miljö är hemma för mig. Så här såg det 
ut där jag bodde fram till gymnasiet. Vi var ofta ute med 
skolan på olika utflykter runt i kring. Vi hade en lärare i 
skolan jag gick i som var mycket ute på fjället själv. När 
han inte jobbade tog han med oss ut också. Jag tyckte om 
det, att vara ute, mycket bättre än att vara på skolan. 
(Hampus)  

 
Av citatet framgår att Hampus har stor vana ifrån sin tidigare 
skola, vad gäller att vistas i naturen. För honom är uppväxten 
till viss del präglad av upplevelser och erfarenheter från den 
här typen av naturmiljöer. Det är därför inte särskilt svårt att 
förstå att hans kunskaper och erfarenheter skiljer sig ifrån 
majoriteten av de andra eleverna. Att ta på sig kläder efter 
väder och packa ryggsäcken med nödvändigt innehåll är 
kunskaper Hampus har med sig sedan tidig ålder. I en intervju 
under friluftslivsveckan berättar han om hur det var när han 
kom till den stad i södra Sverige i vilken han nu bor och där 
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hans klass finns, och han jämför med sina tidigare erfarenheter 
av att kunna vara i naturen.   
 

Jag tycker om skolan men jag tycker också om att vara ute. 
Det jag kan sakna nu när vi bor i södra Sverige är att det 
inte är riktig vinter. Jag åker skidor och då vill man ha 
riktig vinter. Men det spelar inte så stor roll egentligen, 
eftersom det inte finns några fjäll…. Haha… Vi hälsar på 
släkten någon gång om året och då åker jag skidor. 
(Hampus)  

 
Även om Hampus idag bor i södra Sverige så har kontakten 
med fjällmiljöer vidmakthållits. Detta blir också tydligt under 
veckan på fjället med sina nya gymnasieklasskompisar. 
Hampus har ett kunskapsförsprång och kamraterna i klassen 
förstår också snabbt att det här är något som Hampus är ’bra 
på’. Han rör sig lätt och ledigt över de steniga stigarna, justerar 
klädseln då och då och ser till att fylla på med energi för att 
kunna hålla en jämn prestationsnivå. Klasskompisarna frågar 
honom både frågor som han kan besvara, som exempelvis hur 
den frystorkade maten skall tillredas och hur de ska fästa tältet 
på ryggsäcken. Men han får också frågor som inte alls är lika 
självklara såsom, ”när kommer vi fram?” och ”hur ser det ut 
där vi ska sätta upp tälten?”. I samtalen med Hampus förefaller 
flera klasskompisar ha svårt att sortera vad Hampus rimligen 
kan antas kunna, och i något avseende förefaller de se honom 
som ”allvetande”. I observationerna under veckan blir det 
också tydligt att många elever gör som Hampus gör. Hampus 
har visserligen aldrig varit på just den här platsen men en del 
av hans klasskompisar verkar således tro att han vet allt som 
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har med friluftsliv i fjällmiljö att göra inklusive vad som 
karaktäriserar platser Hampus aldrig varit på.  
 
Även om Hampus tidigt hamnar i centrum under 
friluftslivsveckan, verkar han inte helt bekväm med denna 
position som han erbjuds/ges. Han tar inte den centrala 
position som de andra i gruppen erbjuder honom, utan han 
försöker istället tona ner sin egen insats i den mindre gruppen 
och klassen genom att samarbeta och göra klasskompisarna 
delaktiga i olika ställningstaganden och beslut. I en intervju 
som genomfördes en tid efter de kommit hem från fjällen 
reflekterar Hampus kring sin relation till klassen och veckan i 
fjällen.  
 

Jag tycker att jag kom bra in i klassen när jag började på 
gymnasiet efter flytten. En del kände varandra sedan 
innan och en del visste vilka de var men kände inte 
varandra. De hade gått på olika skolor i samma stad. Jag 
kände ingen eftersom vi flyttade precis innan. Jag är 
nästan alltid med samma kompisar. Man känner fler, men 
är mer med en del. Vi spelar fotboll i samma lag på 
fritiden. I fjällen pratade jag mer med flera i klassen. 
(Hampus)   

 
Som relativt ny i staden är det inte svårt att förstå att Hampus 
inte riktigt har hittat en given position i gruppen. Men 
successivt har han genom bland annat olika fritidsaktiviteter 
hittat en mindre gemenskap med några elever i 
skolan/klassen. Under veckan i fjällen vidgades detta 
kontaktnät och Hampus status i gruppen kom på många sätt 
att förändras. Från att ha varit en i mängden blev han någon 
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som hade kunskap och som kunde bistå de andra 
klasskamraterna. Hampus tar under veckan i fjällen också stort 
ansvar. Han hjälper de som är osäkra på hur tältet ska sättas 
upp. Samtidigt är han lågmäld och tar inte på sig någon 
ledarroll. I samtal med Hampus blir det tydligt att platsen är 
villkorad, för Hampus blir inte det här någon ”ny” upplevelse 
utifrån miljön men likväl så får den betydelse för honom på ett 
socialt plan. En annan elev berättar om Hampus:  
 

Fråga Hampus han är värsta Bear Grylls som vet hur man 
överlever i naturen utan mat och allt. Jag lovar. Skulle vi 
typ bli kvar här så skulle jag vilja vara i samma grupp som 
Hampus. Då skulle vi klara oss lätt. Han blir inte ens trött. 
Han skulle kunna gå till Norge med all packning och skit. 
Jag lovar. (Benjamin)  

  
Med denna fallstudie av Hampus har jag försökt visa på hur en 
elevs sociala position i klassen påverkas av frilufslivsveckan. 
Att vara del i en praxisgemenskap handlar inte bara om att 
eleverna gör saker tillsammans utan också om hur deras 
position i gruppen, relationen till andra elever och lärare och 
hur de ser på varandra, förändras i och genom görandet, och i 
relation till det kunskapskapital eller friluftslivskapital som 
den enskilde förefaller besitta. Hampus fall tydliggör hur 
kunskap om friluftsliv omformas till socialt erkännande. 
Eleverna lär sig av honom, och han ”tvingas” i vissa avseenden 
att anta rollen som elevmentor/extra lärare eller liknande. En 
lärdom är att kunskap är makt, oavsett om makten är önskad 
eller inte. Hampus hade kunnat ta sig an sin nya status i 
gruppen på olika sätt, han valde att tona ner sin framsatta 
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position och försöka få de andra i gruppen delaktiga i beslut 
osv.  
  
När relationen lärare-elev förändras  
Att umgås över tid påverkar relationerna eleverna emellan, 
men även mellan elever och lärare. I elevernas sätt att prata om 
det sociala blir det tydligt att relationen till lärarna förändras 
under veckan i fjällen. Generellt i denna avhandling har jag 
fokuserat på eleverna och deras berättelser om vad de upplever 
och lär sig under veckan. I det här avsnittet har jag förutom 
elevernas berättelser, låtit även några av lärarnas röster komma 
fram, som ett komplement till elevernas upplevelser av 
relationen med lärarna. 
 
Genomgående i elevernas berättelser är att i och med veckan i 
fjällen så intensifieras relationerna, i det här fallet mellan 
lärarna och eleverna. Albin och Rames som vi mött tidigare och 
som uttryckt att de är skoltrötta säger till exempel att en av de 
kvinnliga lärarna är mycket trevligare och roligare att prata 
med under veckan i fjällen än hemma på skolan. I den 
”vanliga” skolvardagen upplever de henne snarare som sur 
och stressad. Detta ska säkerligen förstås i ett sammanhang där 
de båda mött henne i situationer där hon ställt krav. Som lärare 
har hon försökt förmå de båda eleverna att lämna in sina 
arbeten i tid, att hålla sig fokuserade på lektioner med mera. 
Rames gör därtill sitt andra försök att klara av sitt sista 
gymnasieår och kan därför förväntas ha lärarens ögon på sig. 
Det som läraren upplever som ett stöd kan ifrån en elevs 
perspektiv upplevas som till exempel pressande och 
allvarsamt. I samband med friluftslivsundervisnigen är 
emellertid utgångspunkterna för relationen annorlunda. 
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Undervisningen är upplagd på ett annat sätt än i en 
klassrumsmiljö och tidsramarna ser annorlunda ut. Både Albin 
och Rames menar att de har pratat med läraren om saker som 
inte rör skolan och på ett sätt som de aldrig gjort innan. Andra 
elever är inne på liknande resonemang. Moa och Tanja till 
exempel berättar att deras lärare är mindre stressad den här 
veckan. Samtidigt som många elever vittnar om nyfunna 
sociala erfarenheter, lyfter andra vikten av kontinuitet. Viktor 
till exempel tycker att det är skönt att det är en lärare som de 
har haft sedan första året på gymnasiet som är med under 
veckan i fjällen.  
 

Lärarna är mer avslappnade här, det är liksom inte lektion 
hela tiden utan det är lite lugnare man kan prata om annat 
med lärarna här också. Det är en trygghet att vi haft vår 
mentor hela gymnasiet så vi känner honom väl. Det känns 
som att han kan alla stigar här uppe. Det känns tryggt. 
(Viktor) 

 
Under åren på gymnasiet har Viktor vid ett flertal tillfällen 
varit inblandad i situationer som lett till samtal med rektorer 
och lärare. Hans mentor har funnits med genom åren och 
känner Viktor väl. Han vet också hur Viktor fungerar och vad 
som ofta går fel i dessa situationer. Viktors upplevelse under 
de första dagarna tog mycket energi både fysiskt och mentalt. 
Det är tydligt att Viktor inledningsvis inte visste vad han skulle 
förvänta sig och vad han skulle ställas inför i fjällen. Under 
första dygnet får Viktor ett utbrott och skriker och är arg. Han 
förklarar att hade han varit hemma så hade han ”dragit från 
skolan med en gång”. Ilskan riktas dels mot tältet som enligt 
Viktor är ett ”riktigt skittält” men även mot hela situationen 
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han befinner sig i. Han har här inte något alternativ, det går inte 
att checka ut, vilket upplevs som frustrerande. Viktors mentor 
gör ingen stor sak av att Viktor står på fjället och skriker rakt 
ut. Han bemöter honom inte när han är som mest upprörd, 
utan pratar med honom senare på kvällen när han är lugnare. 
Då återkopplar mentorn med Viktor och går igenom vad som 
hände och vad det var som Viktor upplevde som jobbigt. De 
pratar om situationen och om varför Viktor tappade humöret. 
De pratar också om hur han kan hantera den situation han 
befinner sig i nu. I en ordinarie klassrumsmiljö hade det 
troligen inte varit ett alternativ att låta Viktor gapa rakt ut och 
störa resten av klassen under lektionstid. I fjällsituationen blir 
emellertid situationen mer utdragen.  
 
Viktor har ett starkt band till sin mentor. Det märks att han litar 
på honom och under veckan söker Viktor hans 
uppmärksamhet vid ett antal tillfällen. Både Viktor och 
mentorn tar kontakt då och då genom att hitta tillfällen att 
småprata ostört eller mer öppet om saker och ting som är 
aktuellt i gruppen. Mentorn stämmer då och då av att Viktor 
har det bra, men han ställer också krav på att Viktor ska bidra 
med sin del i gruppen. Efter Viktors första ”tuffa” dygn kliver 
han in mer och mer i det praktiska arbetet. Han lär sig sätta upp 
tältet. Han tar ansvar för matlagningen och stödjer även andra. 
Han gör sin del i gruppen. Samtidigt funkar inte allt. När 
Viktor vid ett tillfälle är högljudd försöker till exempel en av 
lärarna att få honom att tona ner sig. Det går inte alls utan 
Viktor blir provocerad av lärarens kommentar och är otrevlig 
mot henne. När mentorn kommer till platsen samtalar Viktor 
och mentorn om situationen, varpå Viktor ber läraren om 
ursäkt.  
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Flera andra elever pratar om hur relationen till lärarna 
förändras i och genom friluftslivet. Matilda, till exempel, 
uppskattar tryggheten lärarna står för och att de, även om de 
inte styr och ställer och fixar åt eleverna, hela tiden finns där i 
bakgrunden för att kliva in när det behövs. Hon förklarar: 
 

Lärarna gjorde ett bra jobb då jag anser att de lämnade 
över ansvaret på oss men samtidigt fanns där när vi 
behövde dem. Ett exempel är till exempel när många inte 
hade tagit med sig tillräckligt med T-röd vilket gjorde att 
vi som hade var tvungna att låna ut det lilla vi hade till de 
som behövde. Då fixade lärarna ny T-röd till oss så att det 
löste sig. (Matilda)  

 
I berättelserna blir det tydligt att det händer något med 
elevernas sätt att se på och förstå lärarna och deras betydelse 
för klassens sammanhållning. Detta framkommer även i 
lärarlaget. Klassens mentor berättar till exempel om sin 
uppskattning av den här veckan med eleverna. Han berättar att 
den här veckan har en annan rytm och att han hemma får 
känslan av att eleverna känner sig frustrerade över att de inte 
får jobba klart. Mentorn lyfter också fram att han ser att 
eleverna öppnar upp sig mer mot varandra under veckan de är 
iväg i fjällen. Det är mentorns sjuttonde resa med olika klasser 
och han menar att klasserna ofta blir mer sammansvetsade och 
eleverna mer generösa mot varandra när de kommer tillbaka 
efter veckan i fjällen: 
 

Här har jag möjlighet att föra ett samtal med eleverna som 
kan pågå i flera dagar. Det kan jag säga, så är det 
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verkligen inte hemma i deras ordinarie skolmiljö. Nej, där 
är det mer stressigt. Jag kan förstå att eleverna känner sig 
stressade. Allt är uppdelat i korta lektioner, 40 minuter hit 
och 40 minuter dit. Jag önskar att jag hade mer tid för 
samtal med eleverna hemma, men jag har mina lektioner, 
eleverna har sina. Det är sällan det går att få in en tid som 
passar förutom mentorstiden. (Alfred, mentor) 

 
Genom åren har mentorn också träffat på föräldrar som sagt att 
”det var den bästa veckan” för deras son/dotter. Föräldrarna 
säger att de i efterhand kan se att veckan i fjällen betydde 
mycket för sitt barn på olika plan, men framförallt att de blev 
mer självständiga. Mentorn berättar att en mammas 
kommentar var ”innan ni åkte till fjällen fattade inte Joel hur 
mycket jag servar honom varje dag. Det gjorde han när han 
kom hem”.  
 
Lärarna pratar om sina erfarenheter från tidigare fjällveckor 
med elever och om reflektioner de fått från föräldrar och elever. 
Både innan avfärd, under veckan i fjällen och efter 
hemkomsten diskuterar lärarna också om vad som egentligen 
lärs ut den här veckan och vad det är som bedöms. Det går att 
utskilja två spår, ett mer tekniskt och konkret som tar upp olika 
praktiska göromål och tekniker inom friluftsliv. Till exempel 
hur man bemöter nederbörd och vind, hur energinivån hålls 
konstant, hur man gör eld, hur ett vindskydd byggs och hur 
stormkök fungerar. I detta ingår även klargöranden gällande 
vad eleverna ska prestera och lämna in, till exempel texter som 
ska skrivas innan, under och efter veckan i fjällen. Dessa delar 
handlar i grunden om att göra, och vilka förväntningar som 
läggs på eleverna i detta avseende. Det andra spåret är mer 
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diffust där innehållet i undervisningen inte verkar vara det 
primära utan hur undervisningen genomförs och vilka 
förutsättningar den ska förmedla. En av lärarna förklarar vad 
han tycker är viktigt under veckan de är iväg på friluftsliv 
tillsammans och exemplifierar den andra lärandenivån.  
 

Det handlar om att eleverna ska känna sig trygga i den 
här nya miljön. Det är så att för de flesta är det här en ny 
miljö. Eleverna har gått i samma klass sedan årskurs ett 
på gymnasiet och känner varandra väl. Inte alla, och det 
är viktigt att komma ihåg och ta i beaktning under en 
sådan här vecka. För att ingen ska känna sig utanför eller 
”över” under den här veckan så har vi delat in dem i 
mindre grupper innan vi åkte. De har fått jobba i de 
grupperna i olika förberedelsearbeten på skolan. Har vi 
lärare då märkt att det inte fungerat i någon grupp så har 
vi kunnat justera det innan vi åker. Vi tycker att det är 
viktigt att eleverna känner sig trygga i den lilla gruppen 
under veckan på fjället. När vi väl är på fjället så vill vi att 
de ska känna utmaningar. Vi brukar säga att vi vill putta 
ut dem i det nya och okända, men att de hela tiden ska 
känna att de kan kliva in i tryggheten igen. Jag tror att det 
är utvecklande för individen att testa sina gränser, men 
det ska alltid finnas en grundtrygghet att kliva tillbaka i. 
(Lollo, idrottslärare) 

 
När den här läraren talar om att det ska finnas en trygghet att 
kliva tillbaka till så handlar det om en känsla som finns i 
gruppen, både hos eleverna och lärarna. För att våga utvecklas 
och hantera nya situationer krävs goda relationer och trygghet. 
Det är tydligt att lärarna vill att det sociala samspelet ska 
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fungera och utvecklas och att de ser det som en viktig 
förutsättning för att lärande ska ske.   
 
Som jag har visat i detta avsnitt så innebär friluftsvistelsen att 
relationen mellan elev och lärare kan förändras på olika sätt 
och möjligen intensifieras. Denna intensifiering, att vara del av 
en praxisgemenskap och utveckla sin förståelse av olika 
kompetenser och roller i gemenskapen innebär att somliga 
kommer lärarna nära, medan andra använder situationen som 
ett medel att ironisera eller distansera sig. Den förändras men 
det är inte säkert eller givet till vad och i vilken riktning. 
Däremot är det klart att förändringen i sig innebär en slags 
lärprocess genom vilka elever och lärare ges möjlighet att se på 
varandra i ett delvis annat ljus.  
 
När relationerna till klasskompisarna förändras 
Under veckan omförhandlas relationerna mellan eleverna. Det 
ges möjlighet till nya sociala möten för eleverna. Under den här 
veckan är det svårare att distansera sig och vara i fred. 
Klasskamraterna finns ständigt närvarande, på gott och ont. 
Eleverna vaknar upp tillsammans och ser varandra nyvakna, 
de kan ligga och prata med varandra innan de somnar med 
mera. Edwin berättar att han trivs med att umgås med andra 
människor och att han under veckan sett nya sidor hos en del i 
klassen. Han förklarar:  
 

I skolan behöver man inte vara nära alla. Då vet man hur 
de är i skolan, men det är bara på lektionen och lite på 
rasten. Här träffas vi hela tiden och då ser man nya sidor 
hos varandra. Här kommer vi nära varandra för att vi 
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delar kupé, tält, lagar mat tillsammans och så. Jag tycker 
det fungerar bra. Jag gillar att va med folk. (Edwin) 

 
Flera elever är inne på samma linje, att klassen kommer 
närmare varandra. En av eleverna förklarar, ”jag har visat 
andra sidor av mig själv för klassen, det har jag inte gjort 
innan”. Eleverna menar också att gruppen blivit ”tightare” 
under veckan i fjällen och att alla i klassen umgås med 
varandra. Samtidigt finns det också mindre grupperingar i 
klassen. Sista dagen och under resan hem diskuteras de sociala 
relationerna. Tankar om att det ska bli skönt att få komma hem 
och få vara själv varvas med kommentarer om att det känns 
vemodigt att de inte ska umgås ”så här nära något mer”. En av 
eleverna säger att det kommer att kännas jättekonstigt att 
vakna upp själv hemma i sin säng efter att ha vaknat upp med 
andra i tältet i en vecka. Hon fortsätter att fundera över 
kontrasten mellan fjället och hemma och säger ”gud så tråkigt 
att äta frukost själv igen”.  
 

Hemma kan man va tyst hela morgonen, eftersom man är 
själv. Här har vi haft klassen runt om oss nästan hela 
tiden. Först tänkte jag att jag bara längtade efter att få äta 
frukost själv igen. Lunch och middag är det ok att ha 
sällskap men frukost, man är inte vaken riktig. Men nu, 
sista dagarna, har jag tyckt att det är mysigt att äta frukost 
tillsammans med andra och prata lite. Lite prat, inte för 
mycket, haha. (Hedda)  

 
En del relationer förändras och fördjupas, men Lovisa och 
Mollys relation till resten av gruppen verkar vara den samma 
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som tidigare. De håller sig till varandra och får sällan kontakt 
med de andra i klassen, även om de uppenbarligen tar kontakt.  
 
En grupp elever står vid ett vägskäl. De resonerar om vilken 
stig de ska ta. En del av eleverna har tagit upp sina kartor. 
Lovisa och Molly bryr sig inte om att titta på någon karta. De 
står och väntar och tittar ut över landskapet. ”Hallå vet ingen 
vart vi ska?” undrar Molly. Ingen svarar på hennes fråga, men 
Lovisa tittar på henne och säger ”hallå jag vill veta var din 
outfit kommer ifrån, är den bra eller?”. Molly svarar att 
”stavarna kommer från Kjell och Co, byxorna från innebandyn 
(lagoverall), jackan är från Intersport och mössan är från Lidl 
(skratt)”. Lovisa skrattar och säger ”från Lidl e den bra eller?”. 
Molly vänder sig om och ser ut över det vidsträckta landskapet 
när hon svarar, ”Ja men jag vet inte, det är den väl, tänk att bo 
här”. Återigen är det ingen som svarar när Molly försöker ta 
kontakt med gruppen. Eleverna som tittat på kartorna har 
kommit överens om vilken stig som är den rätta. De informerar 
resten av gruppen vart de ska gå och hur långt det är kvar. 
Gruppen börjar röra på sig och Lovisa och Molly går en bit efter 
klungan. Lovisa och Molly umgås en del hemma i skolan men 
inte på fritiden. Under veckan i fjällen håller de ihop hela tiden. 
(observationsanteckning) 
 
Gruppen som Molly och Lovisa stannar vid tar ingen notis om 
dem. Utifrån sett, ser det ut som att eleverna medvetet fryser ut 
dem. Molly och Lovisa verkar inte reagera nämnvärt på detta 
dock och de verkar till och med vana vid att bli nonchalerade 
av de andra i klassen. De är som om de inte blir förvånade över 
att ingen svarar på frågan Molly ställer. Även om relationer 
elever emellan förändras/fördjupas/förskjuts finns det inget 
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givet mönster i hur dessa ser ut, mer än att det sker 
förändringar och många gånger som eleverna uttrycker det att 
relationerna fördjupas. Anton förklarar hur han känner inför 
att vara iväg med klassen:  
 

Att vara så här länge med klassen, så här långt hemifrån 
har gått bra. Bättre än jag trodde faktiskt. Det är inte så 
mycket sura miner faktiskt och alla tycker om varandra. 
Man blir mer bekväm med sina klasskompisar. Man lär 
känna dem lite mer. Man lär känna dem som person 
bättre och hur de fungerar och lite så. Där hemma får man 
inte så mycket tid. Man är inte samlade utan det är bara 
rasterna och alla går åt olika håll. (Anton) 

 
Anton verkar uppskatta det intensifierade umgänget med 
klassen och tycker att han blivit tryggare med sina 
klasskompisar under veckan i fjällen.  
 

 
Alice GoProkamera  
 
I det här avsnittet har jag försökt peka på hur eleverna ser på 
relationerna till sina klasskompisar och hur den situation som 
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de befinner sig i, när de genomför och upplever sin vecka i 
fjällen, innebär en förändring och många gånger fördjupning i 
relationerna i klassen. Denna förändring består i olika saker. 
Det handlar om att lära känna nya sidor hos varandra och få 
förståelse av varandra. Det handlar också om situationer där 
eleverna uppmanas att visa hänsyn till varandra och att hjälpas 
åt. Det handlar också om förhandlingar som rör närhet och hur 
eleverna ser på relationen mellan tjejer och killar. Detta 
fokuseras i nästa avsnitt.  
 
Sociala positioner i rörelse  
Hampus, som vi mötte tidigare i en fallstudie, hade en mindre 
framträdande roll i klassen innan friluftslivsveckan i fjällen. I 
fjällen ändras dock hans position i gruppen. De andra eleverna 
refererar till Hampus vid olika tillfällen. ”Hampus sa att vi ska 
gå här”, ”Fråga Hampus han vet säkert”. Stundtals behandlar 
eleverna Hampus som en av lärarna. Viktors roll/plats i 
gruppen ändras också. I början av veckan händer det mycket 
runt Viktor. Han är trött, sur och arg. Efter några dagar så 
börjar Viktor lyssna mer på sina kompisar och börjar ta in 
omgivningarna. Han verkar inte lika stressad som i början av 
veckan. Följande observationsanteckning berör Viktors 
förändring. 
 

Viktor är på väg tillbaka till tälten tillsammans med några 
andra elever. De går och småpratar då Viktor stannar upp 
och ser ut över omgivningen. Han påpekar hur vackert 
och stort det är. En av tjejerna i gruppen, Nora, klagar 
över den tunga ryggsäcken och att hon har ont i ryggen. 
Viktor erbjuder sig att bära en del av hennes packning. De 
båda eleverna stannar och packar om sina ryggsäckar 
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medan resten av gruppen fortsätter att gå. När de lagt 
över de tyngre sakerna i Viktors ryggsäck och fått upp 
ryggsäckarna på ryggarna igen utbrister Nora, ”Å gud så 
skönt, tack, tack för att du bär mina saker”. Resten av 
vandringen pratar de om hur skönt det ska bli att lägga 
sig i tältet när de kommer fram och om hur skönt det ska 
bli att få krypa ner i sovsäcken. De pratar om hur det var 
att sova första natten i tältet, om myggen, maten och om 
att de går sista året på gymnasiet nu. Nora frågar Viktor 
om vad han ska göra efter studenten. Viktor svarar att han 
vill bli polis men att han inte tror att betygen kommer att 
räcka för att komma in på utbildningen. Sista biten innan 
de kommer fram pratar de om ett roligt klipp som de båda 
sett på youtube. (Observationsanteckning)  

 
Under veckan som går förändras Viktors relation till gruppen. 
Initialt hade han svårt att se bortom sina egna behov och den 
situation som han själv upplevde som påfrestande. Successivt 
börjar han dock att ta ansvar i gruppen och stötta andra. Det 
finns också elever som tycks ta en motsatt riktning i relation till 
gruppen. Vilma till exempel var i inledningen av veckan full av 
energi och spred en positiv stämning runt omkring sig, medan 
hon i slutet av veckan inte är lika entusiastisk. Hon förklarar: 
 

I början av veckan så orkade jag med alla andra som var 
gnälliga och så. Nu känner jag bara ”ahhh jag orkar inte 
vara positiv hela tiden”. Jag tror jag blev trött av att se till 
att andra skulle bli mer positiva eller så. (Vilma) 

 
Vilmas energi smittade i början av veckan av sig på andra i 
gruppen. En del andra elever märker därför av Vilmas 
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förändring och undrar hur det är med henne. Någon frågar om 
hon känner sig sjuk eller så. En av eleverna, Sara, tar på sig att 
hjälpa och stötta Vilma som hon tycker har varit så peppande 
med alla andra under de inledande dagarna. Vilma säger först 
att hon inte behöver någon hjälp, men att hon gärna tar emot 
lite extra stöd från Sara. Vilmas roll i gruppen ändrades på 
grund av hennes ändrade sätt att vara.  
 
I vissa fall kan humör och sinnesstämning vara av betydelse för 
elevernas position i gruppen. I andra fall kan förändrade 
positioner handlar om hur en enskild elev presenterar sig på ett 
nytt sätt. Edwin till exempel upplevs inte ha ändrat sitt sätt att 
vara i gruppen. Men han har andra kläder än vanligt och därför 
betraktas han på ett lite annat sätt. Detta berörs in 
observationen nedan.  
 
Jonas kommenterar Edwin och hur han uppfattar honom. Han 
utbrister: ”kolla Edwin! Vilken jäkla jägare han är alltså. Alla 
grejer han har. Det ser asnajs ut. Jag vill också ha en sån”. 
Edwin sitter på en hopfällbar pall som han haft med sig i 
ryggsäcken. Nu använder han den för första gången. Edwin 
har mörkgröna jaktkläder på sig och vandrarkängor. Överlag 
har han praktiska friluftsprylar med sig. Han ser inte ut som 
han brukar göra i skolan. (Observationanteckning) 
 
Att vara nära sina klasskompisar under en hel vecka ställer 
andra krav på gruppens relationer än att vara ”hemma” i 
skolan. Eleverna förklarar att de både sett och uppfattat andra 
sidor hos sina klasskamrater, samt visat sidor hos sig själv som 
de normalt inte gör. Vad detta avsnitt visat är hur elevernas sätt 
att förstå varandra och den position/roll de intar i gruppen är 
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att förstås som en pågående förhandling som varierar med den 
egna energinivån och hur man upplever situationen i fjällen, 
men också utifrån dynamiken i gruppen.  
 
Sociala relationer - sammanfattande slutsatser 
I detta avsnitt har jag visat hur de sociala relationerna påverkas 
på olika sätt i och genom elevernas friluftsliv. Uppenbart 
händer det något med elevernas sätt att se på och förstå det 
sociala sammanhanget de befinner sig i när det befinner sig i 
fjällen. Det sociala är naturligtvis betydande även i den 
”vanliga skolmiljön”, hemma. Samtidigt är det tydligt att när 
den ordinarie strukturen i skolan bryts, när en ny miljö och 
innehållsmässig lärandesituation erbjuds, så skapas också 
förutsättningar för nya och förnyade relationsmönster och 
positioner i gruppen. Starkare band elever emellan och mellan 
elever och lärare skapar en trygghet för eleven och bidrar till 
en miljö där eleven trots att den går på gymnasiet får en djupare 
kontakt med sina lärare och genom fördjupade 
kompisrelationer får en mer tillåtande lärmiljö. Trygghet i 
gruppen skapar plats för misslyckande och en tillåtande miljö 
där den enskilde kan våga misslyckas. Lärandet intensifieras 
på grund av miljön och situationen, att slå upp tältet kan inte 
vänta det kan däremot mattetalet som går lika bra att lösa 
dagen efter. Ibland talas det om skolans fostransuppdrag, men 
det gäller vanligen de tidigare åren i skolan och är inte lika 
uttalat när det gäller elever på gymnasienivå. Under veckan på 
fjället intensifieras emellertid elevernas sociala sampel och 
samtidigt som det gäller att klara av fysiska utmaningar så 
ställs förmågan till socialt samspel på sin spets. Elevernas 
motivation till lärande styrs i mångt och mycket av hur 
stämningen är i gruppen och hur individen klarar av 
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situationen den befinner sig i. Att lära sig genom att göra 
påverkar de sociala relationerna i gruppen, 
praxisgemenskapen.  
 

Kropp och identitet 
Efter att ha diskuterat platsens betydelse och hur de sociala 
relationerna påverkas av de erfarenheter som eleverna gör i och 
genom friluftsliv så blir det tydligt att förberedelserna inför och 
vistelsen i fjällen potentiellt kan ha stor påverkan på hur 
eleverna ser på sig själva och vad de tänker att de kan och inte 
kan klara av. Att lära (genom friluftsliv) är intimt förknippat 
med känslan av att kunna eller inte kunna och i den mån också 
relaterat till tankar om vem man är eller kanske vill vara. Som 
begrepp och erfarenheter är lärande och identitet nära 
sammanbundna. Vi lär genom att göra, och genom att göra 
skapas en förståelse av vem jag är och vad jag kan (Biesta, 
2006). I detta avsnitt tar jag upp elevernas syn på sig själva och 
hur den relaterar till de erfarenheter de förskaffar sig i och 
genom friluftslivsundervisningen. Kapitlet berör bland annat 
elevernas upplevelser när de kroppsliga rutinerna bryts, hur 
eleverna upplever bristen på tillgång till dusch och toalett och 
vilka tankar de har kring olika situationer som utmanar deras 
känsloregister. 
 
När de kroppsliga rutinerna bryts 
William och Melker som delar tält är uppe tidigt. Det är trångt 
i tältet och de turas om att sitta i förtältet för att ta på sig 
kängorna. Efterhand som de blir klara med klädbestyren tar de 
sig ut. De är överens om att det är ”sjukt mycket mygg” om de 
jämför med gårdagen. De börjar förbereda stormköket för 
frukost, samtidigt som de flaxar med armarna och letar efter 
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myggstift i ryggsäckarna. När de är klara med sin frukost går 
de en runda till de andra tälten och frågar hur de har det och 
om de har kunnat sova. Vid ett av tälten stannar de upp och 
påpekar att det inte är så smart att ha tältet helt öppet med 
tanke på myggen. Eleverna som sitter inne i det öppna tältet 
säger att de ”skiter i vilket för det är så sinnessjukt mycket 
mygg överallt”. De vill bara packa ihop sina saker och börja gå 
därifrån så fort som möjligt.  
 

 
Williams GoProkamera 
 
Att vakna tillsammans med sina klasskompisar efter en natt i 
tält på fjället är en ny erfarenhet för de flesta i klassen. Att 
därutöver ”känna” mygg, hunger och törst är erfarenheter som 
sällan eller aldrig aktualiseras på det här sättet i en 
klassrumsmiljö. Eleverna beskriver att ”det känns” att vara i 
fjällen rent kroppsligt på många olika sätt. Eleverna har också 
olika sätt att hantera kroppens ”närvaro”. När det gäller 
myggen försöker till exemempel några elever krypa in i sina 
kläder så gott det går för att exponera så lite hud som möjligt. 
Andra skriker rakt ut i frustration över att inte få vara ifred.  
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Stämningen i gruppen är just den här morgonen den att 
flertalet elever bara vill komma iväg, så fort som möjligt. 
Upplevelsen kretsar kring myggen men det är uppenbart att 
det mycket mer än så som egentligen utlöser olika reaktioner 
och känslor så som trötthet, hunger och en del uppgivenhet 
över att det inte går som de tänkt sig med saker och ting. I 
fjällen ändras dock förhållandena snabbt och redan nästa 
morgon skiner solen och inga mygg syns till. Stämning i 
gruppen blir då en helt annan. Få verkar stressade och saker 
och ting får ta den tid det tar. Kroppen är ändå närvarande men 
på ett annat sätt. Två av eleverna, Felicia och Rebecka, sitter till 
exempel i sitt förtält och äter frukost. De börjar prata om hur 
skönt det hade varit med en dusch. De pratar om hur många 
underställströjor de har med sig och hur äckligt de använda 
tröjorna luktar. Rebecka har våtservetter med sig och detta 
sprider sig i gruppen. Flera elever kommer och frågar om de 
kan få några att göra sig rena med. Att inte kunna duscha 
verkar vara ett bekymmer, men eftersom det är lika för alla så 
verkar det ändå inte så farligt. Alla känner sig mer eller mindre 
lika ofräscha. Toalettbesöken sägs det inte så mycket om i den 
stora gruppen, men i avskildhet, i mindre konstellationer, 
pratas de om desto mer.  
 

Skönt att vi haft en toalett då och då. Det är väl egentligen 
bara en kväll och en morgon då vi inte har haft någon alls, 
eller två kvällar. Ena kvällen var det så långt bort så ingen 
orkade gå dit typ. Men det är ju jobbigt. Den här maten 
gör att man blir hård i magen. Hemma äter man inte 
frystorkad mat i en vecka. Jag längtar efter grönsaker. Det 
brukar jag inte göra hemma, men nu gör jag det.  (Felicia)  
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Att inte äta som man brukar göra hemma påverkar magens 
funktion för de flesta eleverna. Somliga pratar om toalettbesök 
och magens status öppet, men de flesta säger inget eller lite. 
Vid intervjuerna framkommer emellertid att flertalet upplever 
att magen inte är som hemma, vilket de tycker är/var ett 
bekymmer. Natalie fortsätter på det inslagna spåret:  
 

Våra äckliga toaletter på skolan hemma känns som 
femstjärniga nu. Jag ska aldrig gnälla om det hemma mer. 
Det kommer jag säkert göra när jag kommer hem ändå, 
men den här veckan känns det som om det hade varit helt 
amazing att kunna ha en toalett att gå på. Alltså folk som 
håller på med sånt här, gillar de att bajsa i skogen liksom? 
Hur kan man göra det? Ska jag göra det här igen ska jag 
bo på en fjällstation. Gå därifrån och komma tillbaka 
samma dag. Idag innan vi skulle med tåget hem när vi 
duschade och åt inne på fjällstationen kändes det som att 
jag ville gråta av lycka. Det var fan den skönaste dusch jag 
tagit i hela mitt liv. (Natalie)  

  
Att erfara och genomföra friluftsliv påverkar helt tydligt 
elevernas känsloregister och deras uppfattningar om kropp och 
kroppsliga funktioner, liksom tankar om renhet och gränser 
mellan det privata och det offentliga. Medan detta avsnitt 
fokuserat kroppsliga förnimmelser och känslor, kommer nästa 
avsnitt att beröra elevernas känsloregister och hur de ser på 
sina reaktion av friluftslivet som ett lärande om vilka de är, det 
vill säga som ett uttryck för självförståelse.  
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Att känna friluftsliv 
Det är inte självklart att Agnes ska följa med till fjällen och 
vandra, året innan har varit tufft för henne privat. Hemma tar 
Agnes stort ansvar för sina syskon. Det är ofta hon som hämtar 
dem på eftermiddagarna efter skolan och ser till att de får mat 
och gör sina läxor. Agnes har vuxit upp med en mamma som 
stundtals mått väldigt dåligt psykiskt och Agnes har tidigt fått 
lära sig att ta ansvar för allt från praktiska sysslor i hemmet till 
att ibland ta hand om sin mamma och sina syskon. Förutom 
detta jobbar Agnes extra på kvällar och helger. Hon är en 
ambitiös tjej som stundtals blir trött och irriterad och som hon 
själv uttrycker det: ”ibland krockar med både kompisar och 
lärare”. Efter en kortare dagstur på fjället summerar Agnes sina 
intryck:  
 

Det är jobbigt men det är värt det. Idag var det en sån 
häftig upplevelse. Jag har lipat fyra gånger idag. Man lär 
känna sig själv mycket bättre. Jag visste inte att jag skulle 
reagera som jag gjorde.  Det här är ju bättre än att gå på 
mental träning hemma. Jag har lärt mig jättemycket om 
mig själv. Jag är typ helt trött av alla känslor! Nu vet jag 
att jag kan flytta min gräns. Jag kan så mycket mer än jag 
trodde, fast att det är skitjobbigt. Jag trodde aldrig att jag 
skulle göra det jag gjort. (Agnes) 
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Agnes GoProkamera  
 
För Agnes blir veckan i fjällen krävande både fysiskt och 
mentalt. Ett par gånger hamnar hon i konflikter med andra i 
gruppen. Agnes blir ibland ledsen och drar sig undan från 
gruppen. En av lärarna märker detta och lägger lite extra tid på 
att stötta henne, främst genom att prata och lyssna. Agnes 
fortsätter att berätta om sina tankar om skolan och hur hon ser 
på sig själv:  
 

Jag är en sån typisk tjej som ibland kan, tror jag, verka ha 
stort självförtroende. Men jag har alltid dålig självkänsla. 
Jag tror inte på mig själv. Ofta tänker jag att jag inte klarar 
saker. Jag behöver jobba hårt i skolan för att bli godkänd. 
Ofta är jag trött. Jag är trött för att jag gör mycket annat 
som inte har med skolan att göra. Nästan varje dag tänker 
jag när jag är i skolan att ikväll ska jag sätta mig och jobba 
ifatt i de ämnen jag ligger efter i. Men det blir inte så när 
jag kommer hem för då är det en massa annat som tar tid. 
Ibland öppnar jag böckerna sent på kvällen, men då är jag 
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så trött och då tänker jag att det är ingen idé fast jag vet 
att jag måste jobba mer med skolarbetet för att klara mig. 
(Agnes) 

 
Agnes upplevs som en tjej med stor självinsikt. Hon berättar 
uppriktigt och sakligt om sitt liv utanför skolan, utan att göra 
sig själv till ett offer. Det är lätt att förstå hennes frustration över 
att känna sig trött och otillräcklig. Det blir också tydligt att hon 
funderat över sig själv och sin situation när hon befinner sig i 
fjällen. Hon reflekterar över att hon tvingats att ta ansvar vid 
tidig ålder. Den här veckan verkar Agnes, trots en del 
motgångar, uppskatta att hon inte behöver ha ansvar för sina 
syskon och vardagen därhemma.  
 

Till våren ska jag ta studenten. Sen flyttar jag. Jag vet inte 
vart men jag ska det, flytta och jobba någonstans. Ibland 
tänker jag att jag inte vill det, att jag vill vara kvar så man 
kan hälsa på familjen. Men det viktigaste är att få ett jobb. 
Jag har ett jobb nu. Kanske kan jag fortsätta där. Jag vet 
inte. Det är så mycket man vill göra, men det kanske inte 
går. Jag får se. Jag hoppas att det här kan bli ett kul år. 
Sista året på gymnasiet. Det kanske inte verkar så, men 
jag har känt mig så stark den här veckan. Jag menar vad 
jag sa om att det här är mycket bättre än peppande samtal 
hemma. Det är mentalt jobbigt men så skönt. Jag har burit, 
klivit och gått och gått. Jag har varit så trött i kroppen, 
men jag kan. Jag klarar mer än jag tror. Nu är jag jävligt 
trött, men jag åker hem med känslan att jag är stark. 
(Agnes)  
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Den fysiska och mentala tröttheten påverkar Agnes på flera sätt 
under veckan. För henne har inte geografi- och faktakunskaper 
varit i centrum, utan snarare är det saker hon genomfört fysiskt 
som gett henne insikter om sig själv som hon lyfter i sin 
berättelse. Att känna friluftsliv har många uttryck. En annan 
elev, Ahmed reflekterar över hur det är att bära med sig det 
som han behöver under veckan och om hur det är att sova och 
laga mat ute i naturen.  
 

Hade jag packat lite bättre hade jag kunnat få mindre ont 
i ryggen. Jag kände att det gjorde ont i ryggen, mitt i 
ryggen, när jag vandrade med väskan. Om jag hade 
packat lite bättre kanske jag inte hade fått lika ont. Dom 
(lärarna) pratade ju något om packningen, att man kunde 
packa rätt så att man inte får lika ont. Det var knöligt att 
sova också. Det var en stam under oss. Det var knöligt. 
Det var inte så kallt, lite kyligt så… Jag tycker om att vi 
gör saker praktiskt här, att göra det man lär sig. Man lär 
sig att vara ute i naturen själv utan hjälp hemifrån och det 
är bra att lära sig. I framtiden när jag ska ut så har jag lärt 
mig hur man ska laga maten och så. Då kan jag det. Det 
tar jag med mig. Jag kommer nog göra det igen. Om några 
kompisar vill göra det, då hänger jag med. (Ahmed)  

 
Ahmed är lyhörd och ställer många frågor till lärarna. Han 
säger vid flera tillfällen att han tycker att det är skönt att få vara 
ute i naturen och uppskattar att det här är skola men inte sådan 
skola där man sitter i klassrummet. Han vill gärna veta hur 
lärarna gör med saker och ting, till exempel hur mycket kläder 
de ska ha på sig, vad de har med sig för mat med mera. Ahmed 
vill gärna prova själv när någon av hans klasskamrater visat 
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honom hur han ska göra med till exempel stormköket. Han vill 
kunna själv, säger han. Hur stor den fysiska utmaningen är 
varierar så klart mellan eleverna. De flesta av dagarna finns det 
flera alternativ med lite kortare respektive längre turer att välja 
på. Eleverna kan också, ibland, välja i vilken ordning vissa 
uppgifter ska göras.  
 
En elev som uppskattar utmaningen är Melker. Han väljer 
genomgående de längsta och mest intensiva turerna. Trots 
detta säger han att han gärna hade velat ha ännu större 
utmaningar.  
 

Jag klarar av mycket eftersom jag tränar och så. Vissa 
dagar har det känts i kroppen att man sovit på marken 
och burit en tung ryggsäck och så, men ändå hade jag 
kunnat tänka mig mer utmaning. Något verkligt jobbigt 
för kroppen. Jag vill veta hur långt jag kan pressa mig. Det 
här var första gången jag var i fjällen. Jag kan tänka mig 
att bli fjälljägare. När man är i lumpen är det mer press. 
Det här är en skolresa, så jag fattar att det inte ska vara så 
jobbigt. Jag vill verkligen prova på hur det är när man 
måste klara sig. (Melker)   

 
Melker som tränar rugby och styrketräning till vardags är lång 
och kraftigt byggd. Utmaningen den här veckan säger han har 
varit hungern, att inte kunna äta den mängd mat han brukar 
göra hemma. Han förklarar att det har stressat honom eftersom 
att han tycker att det känns som att han har förlorat 
muskelmassa under veckan. På tåget hem pratar han om 
upplägget på kommande veckas träning. Slutsatsen är att det 
ska lyftas mycket och tungt. Erfarenheterna under veckan i 
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fjällen har gjort framtidsplanerna mer konkreta och har 
kommit att påverka hur Melker ser på framtiden och i vilken 
riktning han vill gå efter studenten.  
 
Andra elever berättar om veckan i fjällen mer som något 
tillfälligt, där de möjligen lärt sig något men som de samtidigt 
inte vill uppleva igen. Elin har till exempel kämpat med sin 
ryggsäck hela veckan. Flera i klassen har provat hennes 
ryggsäck och konstaterat att det måste vara ”klassens tyngsta 
ryggsäck”. Anledningen till att ryggsäcken är tung är att hon 
har med sig mer kläder än de flesta. När hon tar på sig 
ryggsäcken vid ett tillfälle konstaterar hon att: 
 

Det är en jävla fettsugning det här. Varje gång man har 
tagit av sig ryggsäcken och tar på den igen kan man dra 
åt den mer än innan. ”Där ser ni. Ni skulle också packat 
mer än ni behövde (skratt)”. Nej men allvarligt, om jag 
gör det här någon mer gång, det kommer jag antagligen 
inte göra, men om, då ska jag inte ha så mycket kläder 
med mig. Men jag ska packa ner mycket mer godis nästa 
gång. Det tog slut för fort. (Elin) 

 
Att känna friluftsliv kan ta sig många kroppsliga uttryck. Att 
känna trötthet och hunger drar så klart ner det allmänna 
välbefinnandet. För Elin blev veckan i fjällen i många 
avseenden en fysisk kamp mot sin egen ryggsäck. Andra elever 
kunde uppleva det motsatta. Lisa, Carro och Sara upplevde till 
exempel något helt annat när de hoppade mellan stenarna i en 
liten fjällbäck. Scenen som utspelade sig var närmast som tagen 
ur en romantiserad naturskildring. På båda sidor om bäcken 
fanns det utslagna blommor, hjortron och låga gröna buskar. 
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Den porlande bäcken glittrar i solljuset och inga myggor syntes 
till. Lisa står på en sten mitt i bäcken när hon plötsligt sluter 
ögonen och utbrister 
 

Det luktar något, vad luktar det för något? Det luktar fan 
gott. Carro svarar -jag vet inte, skog? Sara kommenterar, 
men det är inte så mycket skog här, mest buskar, det 
kanske är så här fjäll luktar? Det här är livet på en pinne 
säger Lisa. (GoProkamera) 

 

 
Carro´s GoProkamera 
 
Ingen av tjejerna i situationen ovan har varit i fjällen innan men 
de kommer överens om att den doften de känner, det är så 
fjällen luktar. Lisa, Carro och Sara får en gemensam upplevelse 
som de kommer återkomma till på vägen hem då de berättar 
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om hur det kändes att gå med fötterna i det kalla vattnet, känna 
doften av fjäll och solen som värmde. Där i den stunden 
upplevde de något nytt. De stannade till i nuet och reflekterade 
över sin upplevelse.  
 
Bara för att man befinner sig på samma plats i samma händelse 
betyder emellertid inte det att upplevelsen är den samma. Lina 
och Moa går tillsammans och småpratar när Moa plötsligt 
lägger sig ner på sidan bredvid stigen, hon har fortfarande 
ryggsäcken på sig och en vandringsstav i handen när hon 
utbrister ”jag orkar inte det här”. Lina ställer sig bredvid henne 
och säger ”ta det bara lugnt vi har all tid i världen”. Lina tar av 
sig sin ryggsäck innan hon hjälper Moa av med sin. De lägger 
sig ner med huvudena på ryggsäckarna en stund. Moa är 
sammanbiten men gör som Lina säger när hon påpekar att hon 
bör ta något att äta och dricka. När de halvligger där och 
dricker vatten och tuggar på varsin energibar säger Lina ”titta 
vad fint det är! Och dit upp ska vi”. Hon pekar mot toppen som 
syns i horisonten. Moa tittar upp mot toppen och utbrister ”Åh 
nej inte dit, jag ska inte gå hela den vägen”. Några andra elever 
kommer ifatt Moa och Lina och de bestämmer sig för att slå 
följe mot nästa stopp. Jobbiga fysiska upplevelser varvas med 
positiva naturupplevelser och klasskompisar som drar och 
peppar varandra växelvis.  
 

Det blev mycket tuffare än jag hade förväntat mig. Jag 
trodde inte att terrängen skulle vara så pass jobbig som 
den var. Mina fötter gör ont, eller mer fotlederna. Både 
och, och knäna. Jag har så ont i knäna. Det är när man ska 
gå från sten till sten. Det är full koncentration, annars 
trampar man snett och stukar fötterna. Jag har aldrig sett 
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så mycket sten. Det var bara sten, sten och sten. Jag skulle 
ljuga om jag inte sa att det var otroligt fint när vi kom upp 
på toppen. Jag har aldrig upplevt något liknande. När vi 
gick där så tänkte jag att vi kommer aldrig ta oss upp till 
toppen. Vi gick och gick men vi kom inte närmare kändes 
det som. Vi gick upp men så skulle vi ner som i en dal och 
sen upp igen. När en grupp skulle vända och börja gå ner 
så tänkte jag först gå med dem men så följde jag med ändå 
för Lina tjatade så (skratt) och det var tur det för jag hade 
inte velat missa upplevelsen på toppen. (Moa)  

 
 
I elevernas berättelser är de kroppsliga upplevelserna och hur 
de angör till platsen och den naturmiljö i vilka dessa 
upplevelser tar form centrala. Det är i interaktionen mellan det 
upplevda/kända och omgivningen som nya erfarenheter tar 
form. Dessa erfarenheter kopplas också till en känsla av att 
växa som individ, vilket berörs vidare i kommande avsnitt.  
 
Att växa som individ 
Genom friluftslivsundervisningen och nya erfarenheter får 
eleverna en uppfattning om vad de kan och inte kan 
orka/göra/känna i relation till friluftsliv. De utvecklar en 
förståelse av nya kompetenser. Rames förklarar hur han 
upplevde en av dagarna då han gick själv en stund och vilka 
tankar och reflektioner som kom.  
 

Jag tycker att man blir mer en person som blir typ 
målinriktad här. För som till exempel häromdagen när vi 
skulle gå upp för bergen så tog jag fel väg så jag gick helt 
ensam en bit av vägen och då var det över stenarna och 
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då var det jätte, jättejobbigt. Stenarna var alldeles lösa och 
rörde sig och så såg jag ingen annan heller för jag 
hamnade mellan två kullar. Jag bara fortsatte bort mot 
toppen, och då var det jättejobbigt. Stenarna var lösa och 
det var…. Jag fick ta i med benen hela tiden och det bara 
rann svett. Jag kände liksom då att när jag klarade av att 
ta mig till toppen, att det här är precis som allt annat i 
livet. Det är lika dant. Det är jobbigt till en viss del men 
sen när man väl klarat av det så är det klart. Allt är 
möjligt. Det är liksom det jag kände. Jag ville ge upp och 
vila hela tiden, men ju fortare jag kommer upp desto 
fortare är det klart. Det var skönt när jag kom upp till de 
andra på toppen. Jag visst att vi skulle dit, såå skönt när 
jag var uppe. (Rames) 

 
Det är fler som tar exemplet att gå upp till en topp som något 
symboliskt för att klara av en uppgift. Den fysiska 
ansträngningen, vägen till målen blir en process där eleverna, 
ibland samma elev genom fysisk ansträngning hinner gå 
igenom och reflektera över en rad känslor och mer eller mindre 
positiva naturupplevelser. Att dagarna på fjället skiljer sig från 
dagarna hemma i skolan på flera sätt än just den fysiska 
ansträngningen i en för de flesta ny miljö berättar Sara om 
nedan. 
 

Den här veckan har jag blivit mer motiverad att lära mig 
saker då man får göra på andra sätt. Det är inte jättekul 
att hela tiden sitta i ett klassrum. Det är tydligt här att man 
ska upp på toppen och så vet man att man har gjort det 
när man är där. Då är uppgiften klar, att nå toppen. Jag 
har tyckt om att vi på kvällen fått veta vad som ska hända. 
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Som ett schema över vad som ska hända nästa dag, då vet 
man det. Sen när vi gjort det så är det klart. Det är gjort. 
Det är inget som är kvar till dagen efter. Det är svårt att 
förklara.  (Sara)  

 
 

 
Bild från Sara´s GoProkamera 
 
Sara verkar uppskatta tydligheten och självklarheten i vad som 
ska ske, att målet blir något nåbart som kan upplevas och 
avslutas på ett konkret sätt. Tydligt här är hur målen kopplas 
till elevernas sätt att se på sin egen förmåga och kompetens. 
Detta framkommer även nedan:  
 

Hemma är man mer bekväm men här klarar man mer. 
Man klarar mer hemma också egentligen. Det kanske låter 
lite klyschigt men jag tycker att det som jag tar med mig 
hem först och främst är viljan. Man vill nå toppen, men 
också kunskap om matlagning och kläder och att man 
måste kunna hantera att vara med andra människor fast 
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man är trött. Man måste kunna hantera sig själv och det 
är viktigt hemma och framåt i livet. Det jag lärt mig är 
också att man inte kan bete sig dåligt bara för att man är 
trött, utan här blir man testad att vara med folk hela tiden 
och då lär man sig sammanhållning och jobba i team och 
det är viktigt för framtiden att man kan samarbeta. 
Hantera sig själv om man blir trött på någon. Det är så 
livet funkar liksom. Det är jätteviktigt i framtiden. Att 
man kan ha…. Att först får man strukturera upp hur man 
ska göra som mat och så i grupper och framöver kommer 
det vara uppgifter i det jobbet man kommer ha att man 
bestämmer vad som ska göras och hur gruppen och jag 
ska lösa det. (Benjamin)  

 
Att få utmanas både fysiskt och psykiskt tycks sammankopplas 
med elevernas sätt att se på sig själva som kompetenta och 
ansvarstagande. Dessa lärdomar kopplar eleverna 
återkommande till den egna förmågan och självkänslan.  
 
 

Sammanfattande slutsatser – lärprocesser 
I detta kapitel framträder olika aspekter som har med elevernas 
lärande att göra. Lärandet sammankopplas med den plats 
eleverna befinner sig på, de sociala relationer och dynamiker 
som utvecklas och hur elever gör och känner friluftsliv i 
kontrast till det som de uppfattar vara en traditionell 
klassrumsundervisning och skolvardag. Platsen och det 
eleverna gör i fjällmiljön kan sägas erbjuda ett lärande. I 
avsnittet som handlar om geografi och att den ges mening blir 
det tydligt att det går att få en viss kunskap från kartorna i 
läromedlen hemma på skolan men att det finns en annan viktig 
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dimension av att få uppleva ny kartkunskap på plats. Lärandet 
tar form i förhållande till olika sammanhang och miljöer. Illeris 
(2007) har också diskuterat detta i termer av att lärande kan ske 
i olika ”lärorum” bestående av vardagslivet, skol- och 
utbildningssystemet, arbetslivet, internetbaserat lärande och 
det frivilliga intresseinriktade lärorummet. Det är dock av stor 
vikt att det skapas lärosamband över gränserna för dessa olika 
lärorum, och vad detta kapitel visat är att när alternativet inte 
finns, när det inte går att checka ut så skapas också möjligheter 
för denna typ av transformationer eller rörelser.  
 
Vidare har jag i detta kapitel dels behandlat elevernas 
perspektiv på klassrumsundervisning och friluftslivs-
undervisning, dels hur plats, sociala relationer och enskilda 
elever upplevelser samvarierar. Jag menar att denna 
samvariation skapar möjliga bryggor mellan olika läranderum 
och som sådana kan de också säga initiera olika lärprocesser, 
en diskussion jag kommer återkomma till i slutet av 
avhandlingen.     
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Kapitel 7  
 

Tillbaka i vardagen 
 
 
 
 
Eleverna genomför sin fjällvandring i slutet av augusti och 
början av september under sitt sista år på gymnasiet. När jag 
träffar dem igen för att samtala om deras upplevelser och 
tankar om skolans frilufslivsundervisning i allmänhet och 
veckan i fjällen i synnerhet är det vår. Det är bara några få 
månader kvar till studenten. Sedan veckan i fjällen har 
skolvardagen infunnit sig och skolarbetet återgått till sin 
vanliga rutin, vilket varvas med olika fritidsaktiviteter och 
tankar om vad som händer efter studenten. Samtidigt finns 
minnena från veckan i fjällen där och de diskuteras emellanåt 
av eleverna.   
 
Detta kapitel bygger på de enskilda intervjuer som 
genomfördes efter elevernas vecka i fjällen, samt de digitala 
loggböcker som de fick i uppgift av sina lärare att skriva i 
innan, under och efter sin vistelse i fjällen. Jag har i kapitlet 
endast använt mig av de delar av loggböckerna som skrivits 
efter hemkomst från fjällen. Detta med avsikt att fånga hur de 
erfarenheter som eleverna beskrivit i tidigare empiriska kapitel 
möjligen omvandlas eller omförhandlas över tid och med en 
viss distans till de upplevelser som Jämtlandsfjällen bjöd på. 
Avsikten med att samtala med eleverna efter deras tid i fjällen 
är att försöka förstå inte bara hur de lär och vad de uppfattar 
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när de lär (som föregående kapitel berör), utan också 
undersöka hur ett eventuellt lärande omformas, omvärderas 
och så att säga sätter sig över tid och med distans till den 
specifika lärandesituation som veckan i fjällen innebar.  
 
I det här sista resultatkapitlet kommer jag att beskriva hur 
elever använder det lärande och den kunskap som de förvärvar 
genom skolans friluftslivsundervisning över tid. Det här är 
elevernas reflektioner kring upplevelsen av att kliva ur sin egen 
vardagliga kontext och genom praktiska göromål och i 
interaktion med andra genomföra en fjällvandring tillsammans 
med klassen. Kapitlet börjar med ett avsnitt som relaterar till 
elevernas förväntade lärarande, det vill säga det lärande som 
kan knytas till olika kunskapsmål och krav som finns i 
läroplanen. I avsnittet redovisas också hur eleverna relaterar 
till mat, värme och egenvård och deras reflektioner om vad de 
varit med om som handlar om Naturkunskap, Geografi och 
nya perspektiv. Därefter följer ett avsnitt som behandlar 
lärande som inte lika tydligt kan kopplas till specificerade 
lärandemål och som handlar om hur eleverna menar att de 
påverkades/förändrades av friluftslivet. Det handlar om 
identitetsutveckling, social utveckling och att se på vardagen 
med nya ögon. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattande 
kommentar.  
 
 

Det ”första lärandespåret” (förväntat lärande) 
När eleverna sätter ord på vad de upplever att de lärt sig i 
friluftsliv handlar det i stora drag om två ”spår”. Det ena spåret 
kan, som tidigare berörts, förenklat beskrivas som det tekniska 
spåret. Det spåret handlar om kunnande i friluftsliv och saker 
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som eleverna blir betygsatta på och som finns med i 
kunskapskraven. Det andra spåret handlar om saker som 
delvis går utanför ett förväntat lärande och som eleverna 
återkommande pratar om och diskuterar. Här finner vi 
berättelser om till exempel den personliga utveckling som sker 
genom görandet och reflekterandet av friluftsliv. Kursmål från 
ämnet Idrott och Hälsa finns med även i detta andra spår men 
huvudsakligen lyfts här aspekter av friluftlivsundervisningen 
som eleverna sammankopplar med personlig utveckling och 
socialt samspel, det vill säga "mål" som skolundervisning i sin 
helhet har ansvar för att eleverna får med sig kunskaper om 
och i. Jag kommer återkomma till detta andra lärandespår i 
nästkommande avsnitt och här fokusera det jag valt att kalla 
det förväntade lärandespåret.  
 
Mål i läroplanen  
Undervisningen i Idrott och Hälsa 1 ska i det centrala innehållet 
bland annat behandla metoder och redskap för friluftsliv, 
kosthållningens betydelse för hälsa och prestation, säkerhet i 
samband med friluftsliv och ergonomisk anpassning av 
rörelser. Kursen Idrott och Hälsa 1 ska arbeta och främja 
lärande inom dessa områden för att eleven skall få med sig 
tillräckliga kunskaper i friluftsliv och få ett godkänt betyg:  
 

Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv 
hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i 
samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller 
nödsituation. 

 
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra 
aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan 
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eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott 
som sociala och kulturella fenomen 
och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och 
kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv 
och samhället i övrigt. (Skolverket, 2020b). 

 
I Idrott och Hälsa 2 förväntas innehållet från första kursen 
fördjupas och eleverna skall under kursens gång få vara med 
om och delta i ett antal olika rörelseaktiviteter utomhus: 
  

Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till 
exempel paddling, klättring, ridning, orientering, 
friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som 
skidåkning (Skolverket, 2020b). 

 
Utifrån loggböckerna och intervjuerna har framför allt tre 
teman i det första spåret utkristalliserats; egenvård, geografi 
och friluftsteknik/säkerhet. Eftersom friluftlivsveckan i fjällen 
är ett samarbete mellan Idrott och Hälsa, Naturvetenskap och 
Geografi så är en del av elevernas svar på vad de lär sig 
ämnesmässigt kopplat till dessa, vilket diskuteras nedan. 
 
Mat, värme, egenvård  
Viktor och jag träffas på ett café som ligger en bit från skolan. 
Miljön vi träffas i skiljer sig från sist jag intervjuade honom. Nu 
sitter vi med varsin kaffe och nybakad bulle. Då när vi var i 
fjällen hade vi just ätit frystorkad mat tillagad på stormkök. Då 
vida vidder och tystnad, nu trångt och ett ständigt 
bakgrundsljud som består av skrammel från porslin, en 
kaffemaskin och sorlet från andra cafégäster. Kontrasterna som 
framträder genom vårt samtal och som speglar dessa olika 
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platser är påtagliga. Han pratar om sina upplevelser i fjällen 
och jag tar upp samtalet som han och två andra elever hade 
första kvällen vid lägerslagningen och som handlade om hur 
jobbigt de tyckte att det var att behöva göra allt själva; bädda 
innan de skulle sova, koka upp vatten innan de kunde få i sig 
mat, hämta vatten i bäcken innan de kunde dricka med mera. 
Han kommer ihåg kvällen, hur trött han kände sig och vad de 
pratade om. Han pratar om en förändring i perspektiv som 
gradvis infann sig när han var där, men som han inte riktigt 
förmådde att beskriva där och då. Viktor tänker tillbaka och 
berättar:  
 

Första dagen va jobbig. Jag ville bara hem. Men sen blev 
det tvärt om och när de andra började tycka att det var 
jobbigt och ville hem, då kände jag att det här går bra.  Det 
var okej att sova i tält och laga mat. Det gick mycket bättre 
än jag trodde att det skulle göra. Hemma lagar jag aldrig 
mat (skrattar). När en del andra var nere så skojade jag 
och var glad. Jag fick “kredd” för det jag gjorde i fjällen, 
för saker i gruppen. Vi turades om att bära och hjälpas åt 
med maten. Det var bra. Jag får aldrig ”kredd” i skolan. 
(Viktor)  

 
Viktor anpassade sig till de nya förutsättningarna på fjället och 
man kan se det som att den omedelbara responsen på om något 
fungerade eller blev rätt uppskattades av Viktor. Han förklarar 
vidare att han lärde sig saker under veckan. Han vet hur han 
ska klä sig, packa, slå upp tält och laga mat i förhållande till tid 
och plats. Flera andra elever är inne på liknande resonemang 
om lärande och förståelse:   
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Jag fick ont i huvudet andra dagen vi vandrade, alltså 
jätteont i huvudet. Det visade sig att jag druckit för lite. 
Alltså man tänker inte på att när man går hela dagarna, så 
är man ju aktiv hela tiden även om man inte har hög puls 
hela tiden. (Intervju, Eddie) 

 
Att bära med sig tillräckligt med mat och fylla på med vatten 
längs vägen var något som satte eleverna på prov. Några av 
eleverna åt tidigt upp medhavd och lättillgänglig energi, så 
som kex, godis, nötter och energibars, och först efter det gick 
de över till sin frystorkade mat. Eleverna upplevde olika typer 
av ”problem” runt maten, Evelina berättar om sin upplevelse:  
 

Jag har en ny erfarenhet om frystorkad mat. Jag märkte 
att efter någon dag så var inte magen så speciellt glad i 
just den typen av mat. Eftersom denna typen av mat inte 
tillhör vardagen så är man ju inte speciellt van. (Evelina)  

 
Flera av eleverna påtalar hur den nya kosten gav nya och inte 
alltid önskvärda erfarenheter kring hur kroppen i allmänhet 
och i det här fallet magen i synnerhet påverkas av nya 
utmaningar och smaker. Evelina berättar vidare att hon 
kommer ta med mat som mer liknar den hon äter hemma om 
det blir någon mer gång, såsom frukt och müsli. Hon berättar 
också att hon i slutet av veckan blev illamående bara av att 
tänka på den frystorkade maten och hon har inte ätit mjukost 
på tub sedan hon kom hem eftersom hon "föråt sig" på det när 
klassen var iväg. En annan elev, Kim, har en lite annorlunda 
erfarenhet. Han hade inga problem med att äta frystorkad mat 
och berättar att han lärde sig mer om hur mycket energi han 
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behöver. Innan hade han inte tänkt så mycket på hur mycket 
och hur ofta han äter. Han berättar: 
 

Om man är i väg en hel vecka så är det ju nice om bars, 
nötter och godis och sånt räcker hela veckan. Mina grejer 
tog slut efter ett par dagar och jag hade behövt den extra 
energin när vi vandrade. Men det var ganska lugnt. 
Andra i klassen delade med sig. Jag hade nog inte tänkt 
på hur mycket energi jag behöver och på skillnaden mot 
hemma. Nu vet jag det. (Intervju, Kim)  

 
Många av eleverna tar upp frågan om energi och ork i våra 
samtal. För Kim kretsade frågan om mängden energi och hur 
denna ska räcka en hel vecka. I vissa diskussioner förs denna 
typ av diskussion också i relation till hur den ska fördelas över 
dagen. Efter att ha fått känna på hur det känns när kroppen blir 
tom på energi konstaterar en annan elev, Elsa, att hon för att 
orka vandra hela dagarna behöver äta mellanmål, något hon 
vanligen inte gör hemma. Att lära sig hur kroppen reagerar 
under nya omständigheter och vad som behövs i form av vila 
och energi blir ett påtagligt lärande som upplevs kroppsligt, 
det verkar också som att den upplevelsen sitter i långt efter:  
 

Jag lärde mig att alltid ha med snacks när man vandrar 
för att fylla på med energi. (Loggbok, Elsa) 
 
Man får självklart ännu bättre koll på friluftsliv i sig, som 
att sätta upp tält, laga mat på stormkök osv. Man behöver 
inte tänka så mycket när man gör det. (Loggbok, Evelina).  
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Maten är en central del i de efterreflektioner som eleverna gör. 
En annan sak som återkommande diskuteras är packningen. 
Frågan om vad som är rätt kläder, för lite/mycket kläder; 
kläder som inte håller måttet, som gick sönder eller hade 
bristande vind och vattenavvisande egenskaper med mera är 
vanligt förekommande. Nedan fortsätter Elsa att beskriva sina 
erfarenheter, i sin loggbok:  
 

Om jag gör det igen så vet jag vad jag ska ta med mig. 
Varmare kläder! Jag visste att det kunde bli kallt men det 
var sommar hemma. Jag tror att det var därför jag tog 
med för kalla kläder. (Loggbok, Elsa)  

 
En annan elev fortsätter diskutera frågan om kläder:  
 

Jag hade för mycket kläder med mig. Jag hade typ samma 
kläder på mig hela tiden. Nästa gång ska jag ha mindre 
kläder med mig, men fler underställ. Jag hade ett och det 
blev smutsigt efter en dag. (Loggbok, Evelina)  

 
Frågan om kläder aktualiseras på olika sätt. Här är det tydligt 
att lära genom att göra blir kunskap inte bara genom att välja 
rätt kläder från början, utan ännu tydligare genom upplevelsen 
av att ha valt fel kläder. Bea minns hur varm hon blev i 
regnjackan hon hade lånat av sin moster inför veckan i fjällen. 
Skorna kommer hon ihåg att hon var nöjd med. De var 
ingångna av hennes syster som använt dem i fjällen två år 
tidigare. Hon berättar: 
 

Jag hade lånat ett regnställ som var superdåligt, visade 
det sig. Det gick sönder i en av sömmarna. Vi hade ganska 
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bra väder så det gick bra ändå. Den där jackan andades 
inget alls så jag va dyblöt av svett trots att vi gick sakta. 
Jag har inget regnställ. Jag använder inte det här hemma. 
Om jag köper ett ska det vara bättre än det jag hade. 
(Intervju, Bea)   

 
En annan elev förklarar:  
 

Erfarenheter som jag tar med mig är att man alltid måste 
försöka ligga ett steg före. Jag har lärt mig att planera och 
packa på ett sätt för att kunna vara beredd på allt. Att till 
exempel ha bra saker med sig som funkar så att det inte 
blir otrevliga överraskningar. Det är bättre att ta något 
gammalt som man vet fungerar än att ta något nytt som 
man inte testat innan. (Nellie) 

 
Den nya erfarenheten som berörs ovan handlar inte bara om 
frågor att klä sig rätt utan också en antydan till ett resonemang 
kopplat till kläders kvaliteter och hur dessa påverkar kroppen 
och orken. För Bea var erfarenheten av att olika regnställ 
"andas" olika bra, en jobbig erfarenhet. En annan elev, 
Benjamin pratar också mycket om kläder. Han hade vid tiden 
för intervjun börjat läsa på inför jägarexamen och under samma 
höst som klassen åkte till Jämtlandsfjällen deltog han i 
älgjakten tillsammans med sin pappa. Det var i sin pappas 
garderob han hittade kläder och utrustning att ta med sig till 
fjällen. Vi läser i hans loggbok:  
 

Det var min pappas jaktkläder jag hade och jag blev inte 
blöt när det regnade. Många sa att de var blöta innanför 
kläderna men det var inte jag. (Loggbok, Benjamin) 
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Förutom mat och kläder vilka framställs som de mest basala 
erfarenheterna som diskussionerna kretsar kring i intervjuer 
och loggböcker så tar de också upp frågor som rör hygien. 
Tillgång till eller kanske snarare frånvaron av en dusch och 
toalett är ett ämne som kommer på tal: 
 

Att inte kunna duscha på flera dagar! Det tyckte jag inte 
om. Det fanns så man kunde bada i en bäck eller fors eller 
vad det heter. Inte fors kanske, utan mer en bäck. Men det 
var iskallt. Duschen på fjällstationen, sista dagen, den 
kommer jag ihåg. (Sanna) 

 
Att inte kunna duscha och sköta den dagliga rutinen vad gäller 
att hålla sig ren upplevdes som påfrestande av flera elever. 
Denna upplevelse kopplas också till frågan om att kunna gå på 
en toalett. Evelina och därefter Alexander, berättar: 
 

Det jobbiga var att gå på toaletten. Det fanns bara dass 
eller att gå bakom en sten på fjället. Det var jobbigt. 
(Intervju, Evelina)  
 
Alltså här hemma vore ju det helt otänkbart! Att göra sina 
behov i en grop i skogen, alltså heeeelt otänkbart. Jag 
menar, nääää,. Därför kommer jag aldrig vara iväg så 
länge igen. (Intervju, Alexander)  

 
Även om kunskaperna inte alltid är helt verbaliserade eller 
uttalade blir det tydligt i detta avsnitt att eleverna i olika grad 
och ibland på lite olika sätt har lärt sig en del saker som kan 
kopplas till friluftsliv. De kan föra resonemang om kläder och 
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väder, de kan hantera flerlagersprincipen. De kan också tillaga 
mat över öppen eld och på stormkök. De har erfarenheter kring 
hur kroppen påverkas av nya sorters av mat och hur den kan 
reagera på detta och vad som händer med dem när de slarvar 
med att tillföra vätska och mat.  Under veckan i fjällen sätts 
elevernas kunnande på prov inte minst utifrån att de befinner 
sig i en situation de inte kan välja bort eller ta sig ur. 
Lärprocesserna sker i ett socialt sammanhang. I detta avsnitt 
har vi sett hur olika kunskapskvaliteter aktualiseras i olika grad 
beroende på hur erfarenheterna ser ut. Detta lärande kan delvis 
beskrivas som en slags tekniskt kunnande och anknyter till 
kunskapskraven i kursplanen. I nästa avsnitt ska vi se hur talet 
om naturmiljö och geografi ändrats över tid.  
 
Naturkunskap, geografi och nya perspektiv  
Som berörts i föregående kapitel utgjorde den nya miljön i 
fjällen en ny erfarenhet för flera elever. Det var till exempel 
första gången som Mona tillbringade en vecka i fjällen och 
hennes starkaste minne i den för henne nya miljön var 
vidderna, djuren och att få komma längre norrut än hon 
tidigare varit:  
 

Det allra bästa med veckan i fjällen var helt klart den 
häftiga miljön. Jag hade aldrig varit i norra Sverige 
tidigare, och därför var det extra speciellt att få stå där och 
se det med verkliga ögon. Jag fick se renar, både bruna 
och vita, och lämmeldjur (Loggbok, Mona).  

 
Två andra elever skriver:  
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Det bästa var att få se och uppleva den fina miljön och 
dess vyer. Att få se så många djur som jag inte sett innan 
var också roligt. (Loggbok, Mia) 
 
Jag tar med mig utsikten från toppen hem. Det är inget 
man kan se dagligen. Att se det på bild är inte samma 
känsla. Det ser fint ut men det blir aldrig samma känsla 
(Loggbok, Lukas).  

 
Att se en miljö och att vara på plats i en miljö är inte riktigt 
samma sak. Att vara i fjällmiljön som kursens bidrar till ett 
fördjupat kunnande/lärande och erfarande som är relaterat till 
naturkunskap och geografi. Det är också något som eleverna 
minns och som lever kvar och pratas om långt efteråt. Visst 
innehåll kan med fördel upplevas, ljuset som ändras beroende 
på vart i landet man befinner sig till exempel:  
 

Nu har jag tänkt mer på hur solen rör sig över dagen och 
hur dags det blir mörkt på kvällen och hur dags det blir 
ljust på morgonen beroende på vilken årstid det är och att 
det kan skilja sig så mycket beroende på vart i landet man 
är. (Loggbok, Vilma).  
 
Det starkaste minnet är den häftiga naturen, den går inte 
att beskriva (Loggbok, Fideli) 

 
Även om eleverna pratar om att det var roligt att få se djur de 
inte sett innan eller om hur de tar med sig minnen från miljön 
så handlar det om ett lärande, en ny erfarenhet. Att vandra i 
fjällen var för de flesta eleverna en ny upplevelse. Vilma har 
varit i fjällen förut men aldrig på sommaren och hon förklarar 
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det som att hon aldrig tänkt på vad som finns bakom liftarna i 
skidbacken. Under veckan fick hon ett annat perspektiv på vad 
den svenska fjällvärlden är och kan vara utöver den skidort 
hon årligen har besökt sedan hon var liten.  
 
Att veta var de befann sig på kartan var något som eleverna tog 
upp på lite olika sätt. Line påpekar till exempel att det är 
svårare att använda kartan i fjällen om man jämför med hemma 
där det finns en kust att relatera till. Uppe i fjällen upplevde 
hon att det såg likadant ut åt alla håll. Att få perspektiv på hur 
långt Sverige är och att få uppleva nya landskap bidrog vidare 
till hennes kartförståelse. Flera av eleverna beskriver i 
uppskattande ordalag hur friluftslivet gett insikter och 
lärdomar om Sverige och hur dess natur formats över tid. 
Nedan ges några exempel på detta: 
 

Jag har inte tänkt på det innan, hur mycket det är av vårt 
land som man faktiskt inte ser. (Loggbok, Tim).  
 
Jag har större kunskaper om vårt land och dess landskap 
nu än innan vi åkte till fjällen. (Loggbok, Sonja) 

 
Jag visste inte det finns stora stenblock som ligger i fjällen, 
jag har lärt mig om dom. (Loggbok, Ajani)  

 
I ovanstående utdrag ifrån elevernas loggböcker visar sig en 
slags reflektion kring mellersta Sveriges naturmiljö och hur 
annorlunda den kan te sig. För somliga elever får också 
insikterna om naturmiljön i fjällen dem att tänka på kontraster 
och hur det ser ut i andra delar av landet, inte minst i den 
ordinära hemmiljön i södra Sverige.  
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Det är tydligt att eleverna har olika sätt att lära. Gabriel till 
exempel förklarar att naturkunskapslektionerna hemma på 
skolan lämnade honom tämligen oberörd men när 
kunskapsinnehållet flyttades ut i sitt ”rätta” sammanhang så 
blev engagemanget från Gabriels sida större och han tyckte att 
det var lättare att ta till sig faktakunskaperna.  
 

Det var roligt att prata med Dag (naturkunskapsläraren) 
om naturen. Växter, djur och historia i fjällen, jag kunde 
nästan inget om det innan vi åkte. När vi var i fjällen så 
blev naturkunskap roligare och jag fattade bättre det här 
med varför djuren i fjällen ser ut som de gör. (Loggbok, 
Gabriel).  

 
För Gabriel behövde naturkunskapen flyttas ut i sitt "rätta 
element" för att den skulle bli på vad han upplevde som riktig. 
Eleverna diskuterar frågor som rör geografi, flora och fauna. En 
annan sak som relaterar till detta och som eleverna också 
diskuterar handlar om allemansrätten. Det är något som de 
flesta eleverna känner till från sina tidigare år i grundskolan. 
Under veckan i fjällen blir emellertid kunskaperna om 
allemansrätten mer "påtagliga". De omsätts upprepade gånger 
i det eleverna genomför under veckan. Jacob reflekterar kring 
detta:  
 

Jag tar med mig naturkunskaper, fjällvandrings-
kunskaper och att kunna ta en viss typ av ansvar och ta 
vara på det fina landskap vi har i Sverige och vara rädda 
om allemansrätten. (Loggbok, Jacob) 
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Andra elever är inne på liknande funderingar:  
 

Det visste jag inte innan. Att det inte är så i alla länder, att 
man kan vara i fjällen. I nästan inget land finns 
allemansrätt, där kanske det är en park att vandra i.  Fett 
att Sverige har allemansrätt. (Intervju, Vera) 
 
Det här hade jag aldrig kommit på att göra frivilligt. Sen 
när vi väl var där så var det häftigt att se naturen och alla 
berg som man inte kan se hemma. (Loggbok, Eddie)  

 
Platsens betydelse för lärande blir tydligt i elevernas 
reflektioner om vilka kunskaper de tar med sig. Tydligt är att 
känslan av sammanhang, i det här fallet att på plats på fjället 
undervisa om fjällets djur och naturliv ger fördjupade 
kunskaper och ett större engagemang bland eleverna. När 
kunskapen känns i kroppen, när eleverna får uppleva solens 
förflyttning över landet blir den också bestående och finns med 
som en upplevd erfarenhet över tid.  
 
 

Det ”andra lärandespåret” (vad har de lärt sig mer?) 
I samtal med eleverna om vad de tog med sig från veckan i 
fjällen berättar de om nya erfarenheter och återger tankar som 
de fortfarande bär med sig. Till skillnad från förra avsnittet där 
elevernas lärande betygsattes i förhållande till målen så 
kommer detta avsnitt beröra aspekter av elevernas erfarenheter 
och lärande som inte betygssätts i samma utsträckning. Det 
som blir tydligt är att elevernas lärande ofta är kopplat till 
emotionella/upplevda situationer från sin vistelse i fjällen som 
de genom reflektion omsätter/använder och för en del betyder 
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det ett nytt förhållningssätt till sig själva/skolan/vänner/livet 
hemma i vardagsmiljön.  
 
Identitetsutveckling 
Trots att det gått snart ett halvår är det tydligt att intrycken från 
veckan i fjällen är starka och närvarande. Agnes berättar:     
 

Det var så jävla skönt att få tänka på sig själv, det 
handlade om mig. Jag sov så tungt. Minna som jag sov 
med fick väcka mig varje morgon. Hemma är jag vaken 
04.00 varje dag. Jag kan inte sova längre hemma. I fjällen 
grät jag typ varje dag. Det var så mycket känslor. Jag har 
alltid tänkt att jag inte kan, att alla andra är mycket bättre 
i allt. Min mamma sa innan jag åkte att jag inte skulle fixa 
att vandra i fjällen en hel vecka. Det trodde inte jag heller. 
Det var tufft, så jävla jobbigt att gå och det gjorde ont 
överallt. Men jag gjorde allt. (Intervju, Agnes) 

 
Samtalen om veckan i fjällen var, som framgick i föregående 
kapitel och utifrån Agnes berättelse ovan, ofta färgat av starka 
känsloupplevelser och utmaningar (Illeris 2002;  Jarvis, 2006). 
För Agnes, där och då, liksom för flera andra sågs tillvaron på 
fjället som jobbig och påfrestande. En plats för frammanande 
av känsloyttringar som eleverna helst velat undvika att visa för 
sina klasskamrater och lärare. Lika vanligt är dock hur dessa 
erfarenheter, såhär retrospektivt omformuleras och 
omvärderas, vad Dewey (1936) skulle förklara med erfarande 
och kontinuitetens princip. Vilma fortsätter på det inslagna 
spåret: 
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Jag har lärt mig mycket om mig själv, hur mycket jag 
klarar av rent mentalt.  Jag vet vilka jag kan samarbeta 
med nu. En del hade jag nästan inte pratat med innan vi 
åkte. Vi hade inte gjort något sådant här innan som klass. 
Jag tycker att vi har kommit varandra närmare i klassen. 
Jag har öppnat mig mer, mina klasskompisar har fått se 
mer av vem jag är. Jag tycker att veckan i fjällen var kul 
och ibland lite jobbig. Här hemma, det är svårt att förklara 
men det är helt klart den mentala biten som jag lärt mig 
mest om mig själv när vi var i fjällen. (Intervju, Vilma) 

 
Vilma har höga ambitioner med skolarbetet. Ibland känner hon 
sig stressad. Hon förklarar att båda hennes äldre systrar haft 
bra betyg i skolan och också lyckats med sina 
idrottsprestationer på elitnivå. Själv har hon dock inte lyckats 
ta sig till elitnivå med något av sina idrottsintressen, vilket gör 
att hon verkligen vill att det ska gå bra i skolan förklarar hon. 
Socialt och mentalt har veckan i fjällen varit utvecklande enligt 
Vilma. Detta är något som även andra elever berör. Viktor, till 
exempel, berättar om sina erfarenheter och tankar. Vi kommer 
ihåg hans utbrott den första dagen i fjällen. Han kom att 
genomföra veckan i ett brett känsloregister. Utbrottet den 
första dagen som handlade om att gå hem och spela Fifa 
förklarar Viktor retrospektiv på följande sätt: 
 

I skolan har jag alltid gjort så, att när något fuckar ur så 
skiter jag i det och går hem. Jag orkar inte, alltså jag och 
Alex hade inte varit på lektionerna innan vi åkte till 
fjällen. Vi hade liksom inte satt upp ett tält innan så vi 
visste inte hur det skulle vara. Jag var skit-anti när vi åkte 
men jag tyckte det var bra när vi var i väg. Vi har pratat 
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om det i klassen, hur enkelt allt är här hemma och hur 
mycket man klarar bara man bestämt sig. Jag skulle 
kunna klara mycket mer med skolan och så men nu 
hinner jag inte. Vi ska ta studenten om ett par månader 
och nu vill jag bara ha så många E som möjligt. Jag skulle 
ha gjort mer tidigare. Jag trodde jag skulle suga rejält på 
att vara i fjällen (skrattar). Friluftsliv va liksom inte min 
grej men jag gjorde bra grejer, jag lär mig fort (Intervju, 
Viktor). 

 
Det var högljutt och det var inte helt enkelt för Viktor som mer 
eller mindre släpptes ner på fjället utan särskilt goda 
förkunskaper. Men han anpassade sig fort, han förlikade sig 
med sina förutsättningar och gjorde det bästa av det. Viktor har 
fortfarande rollen som klassens clown eller skämtsamma 
gränsöverskridare men det finns något i hans reflektion som 
vittnar om mognad och tankar inför framtiden. Om det beror 
på att han blivit några månader äldre eller om det han har varit 
med är svårt att avgöra, men reflektionen finns där på ett sätt 
som den inte tidigare förefaller ha gjort. Kanske blir det inget 
mer friluftsliv av den här karaktären i närtid för Viktor men 
förutom nyvunna kunskaper i hur man håller sig varm, mätt 
och sover bekvämt i naturen så har han utvecklats i sitt sätt att 
ta ansvar för sin egen situation. Att "dra" från lektionerna 
förekommer fortfarande, men inte alls lika ofta enligt Viktor. 
Ett ändrat förhållningssätt är något som även Fideli tar upp, 
hon omsätter sina rädslor inför och upplevelserna på fjället till 
en förändrad vardag: 
 

Det var absolut en nyttig resa som jag är väldigt tacksam 
över att ha fått uppleva. Det har gett mig mycket, jag insåg 
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att jag klarar betydligt mer än jag trodde. Mycket av 
begränsningarna sitter i huvudet och om man har bestämt 
sig för en sak så kommer man betydligt längre än vad 
man egentligen tror att man klarar av. Jag åkte till fjällen 
med många rädslor som resulterade till att de sedan 
försvunnit. Jag var höjdrädd, rädd för att mitt skadade 
knä skulle göra ont och extremt flygrädd. Men efter att ha 
bearbetat dessa under resans gång så är det inget som 
längre existerar. Nu efteråt är jag så tacksam att jag gjorde 
det. Jag är stolt och nöjd med mig själv, trots att jag inte 
kom till högsta toppen, då var det alldeles för jobbigt. 
(Loggbok, Fideli)  

 
Prestationen att komma upp till toppen var inte det viktigaste 
för Fideli som utmanade sina rädslor och som efter en tid 
summerar sitt genomförda friluftsliv. Hon är stolt och nöjd 
med sig själv. Eleverna upplever att de växer som individer 
genom att självet hamnar i nytt ljus i en period i livet då de är 
på väg att bli vuxna. Att alternativet inte finns, att det inte går 
att checka ut gör att de upplever att de har flyttat sina gränser 
för vad de klarar av. Det är ett lärande om sig själva som de 
genomgår och som förefaller ge dem en större trygghet i 
vardagliga situationer (se Dewey1916,1997; Pierce, 1958/1979).  
 
Social utveckling 
Att anpassa sig efter gruppen och vara en del av samma grupp 
under en hel vecka tär på relationer, ork och tålamod. Eleverna 
hanterar upplevelserna på olika sätt, för en del kommer veckan 
i fjällen med en stor kostnad på energikontot, för andra kostar 
det inte lika mycket. Det som är gemensamt är att alla verkar 
beröras på ett eller annat sätt. Under sin tid som elever på 
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grundskolan och gymnasiet har de aldrig umgåtts med sin 
klass dygnet runt i en vecka vid något tidigare tillfälle. Att 
tvingas vara en del av en helhet påverkar eleverna på olika sätt. 
Klara har förändrats säger hon. Det finns ett före och ett efter 
fjällen. När vi pratar om klassen så berättar hon att hon tror att 
de andra eleverna upplevde henne som ganska jobbig innan de 
var i fjällen och att hennes humör ibland gick ut över de andra 
i klassen. Hon drog sig då ofta undan och kände sig 
missförstådd och frustrerad. Trots alla tårar i fjällen så 
beskriver Klara en delvis annan situation efter fjällen:  
 

Det känns som att det är mer lugnt nu, det lät konstigt, 
men det är som att vi vet lite mer om varandra och att vi 
är mer ok med varandra i klassen nu. (Intervju, Klara)  

 
Klara känner sig tryggare i klassen och har fått bättre relationer 
till fler i klassen efter fjällvandringen. Nellie beskriver något 
liknande: 
 

Jag lärde mig massor av saker om mig själv som jag har 
haft hjälp av. Jag lärde känna mig själv rätt mycket. Som 
sagt, så tror jag att man lär sig väldigt mycket om sig själv 
när man åker iväg så här. Det viktigaste lärdomarna är att 
man måste kunna samarbeta med alla i gruppen. 
Eftersom vi vandrade som klass funkar det inte om alla 
tänker på sig själva. (Loggbok, Nellie) 

 
Nellie förklarar att hon under veckan i fjällen var mer öppen 
till skillnad mot hur hon upplever att hon är i den ordinarie 
skolmiljön, där hon tror att hon upplevs som mer inbunden. 
Initialt pratar hon om lärande om sig själv (som lyftes i 
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föregående avsnitt). Men gradvis sätter hon in sina 
erfarenheter i ett socialt sammanhang. I fjällen pratade hon mer 
öppet med andra om hur hon mår och känner sig. Nellie 
upplever att klassen kommit närmare varandra efter veckan i 
fjällen och för Nellie betydde det nära umgänget med de andra 
i klassen att hon vågade öppna sig mer och visa andra sidor av 
sig själv till skillnad mot innan de åkte i väg. Det här med att 
vara iväg med klassen, att vara en del av en grupp är något som 
påverkar eleverna på olika sätt, samtidigt som gruppen är en 
styrka och en trygghet så är det många gånger också 
frustrerande att behöva förhålla sig till resten av gruppen när 
humöret inte är på topp eller när man vill vara för sig själv. 
Perspektivet i vilken den egna relationen till och ansvaret för 
gruppen blir successivt mer tydligt i flera berättelser:  
 

Vandringen blev mycket tuffare än vad jag hade förväntat 
mig. Trots detta försökte jag hålla humöret uppe så att 
man inte sänker stämningen för resten av gruppen 
(Loggbok, Mia) 

 
Att bita ihop och inte klaga när det är jobbigt är svårt. Elsa 
tycker att hon har fått fördjupade kunskaper i friluftsliv som 
till exempel packning, mat och sömn. Hon har även lärt känna 
sig själv och sina behov av energi, hur social hon orkar vara:  
 

Erfarenheter som jag tagit med mig i min vardag är att jag 
har lärt mig att ha tålamod och att umgås med ett större 
gäng under en längre period. Det är viktigt att kunna 
hålla sams och ha förståelse av varandra under en sådan 
här vecka i fjällen vilket jag tror kan vara svårare för andra 
klasser som inte får uppleva sådana här saker 



 206 

tillsammans. Det skapar en stark gemenskap och jag tar 
med mig att upplevelser är viktigt för att ”binda” ihop 
gäng och skapa nya kontakter. Jag har fått bättre tålamod 
och klarar av att ha andra nära mig. (Loggbok, Elsa)  

 
Att uppleva och klara av en socialt pressad situation upplevs 
av eleverna som att de lärt sig mer om hur de reagerar och 
känner rent spontant, men även hur de kan styra sina känslor 
och hur de kan välja att reagera. Lärprocesserna i friluftsliv som 
är både mentala och fysiska är i det här fallet intersubjektiva. 
Eleverna utgör en praxisgemenskap genom vilken deras sätt att 
förhålla sig till omgivningen också påverkar hur de ser på sig 
själva och sitt ansvar för gemenskapen i gruppen:  
 

Jag tycker att jag hade relativt positiv inställning hela 
resan. Trots att jag mådde skit efter den första natten så 
vandrade jag på och tog mig fram utan massa gnäll. Vi 
var ju dock flera som hade haft samma dåliga natt, så det 
var bara att fortsätta. Att vara så nära inpå varandra 
under en veckas tid kan vara ansträngande och det kan 
leda till mindre dispyter. Överlag tycker jag dock att alla 
verkligen höll humöret uppe och stärkte varandra för att 
göra veckan så bra som möjligt. (Loggbok, Matilda)  

  
Eleverna reflekterar över hur de fungerar i grupp och vilken 
roll de tar, men drar även slutsatser av vad de tycker om och 
uppskattar. Fideli som beskrivit sig själv som en väldigt social 
tjej som är engagerad ibland annat elevkåren på skolan fick en 
ny insikt efter veckan i fjällen: 
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Tidigare har jag inte föredragit att vara själv vilket 
ändrades efter resan, efter fjällen har jag insett att jag 
tycker att det är skönt att få vara lite tyst och fundera lite 
över en del saker (Intervju, Fideli).  

 
Att behöva anpassa sig efter gruppen betyder för en del att de 
måste växla ner sina egna ambitioner och fysiska prestationer:  
 

Vi hade hunnit till fler ställen om vi hållit en högre takt, 
men jag har full förståelse av varför vi gick i den takten vi 
gick. Men om jag hade gått själv eller med en del andra 
bara då hade nog det sett lite annorlunda ut. Man lär sig 
om samarbete och vikten av att hålla ihop som grupp för 
att slutresultaten ska bli så bra som möjligt. Man kan även 
lära sig sina egna begränsningar, alltså hur kroppen 
reagerar om man håller ett visst tempo osv. (Loggbok, 
Mellwin) 

 
Till skillnad mot erbjuden lärmiljö hemma på skolan, där 
eleverna går från ämne till ämne i korta tidsintervaller under 
skoldagen så erbjuds den här veckan en kontrast, en annan typ 
av lärmiljö, där tempot dras ner, där ingen ska iväg någonstans 
och där innehållet som ska behandlas får vara i fokus under 
flera dagar i sträck och utan konkurrens av annat. Det finns tid 
för reflektion och samtal med lärare och klasskamrater som 
ständigt är närvarande. De delar en upplevelse tillsammans 
som utvecklar sociala band. Gruppen lär sig tillsammans och 
genom varandras erfarenheter. Eleverna intar olika positioner 
och roller i gruppen som gradvis utkristalliseras. Gruppen 
formeras genom relationer och sociala band och det är i det här 
sammanhanget som eleverna i efterhand talar om sitt lärande 



 208 

och vilka erfarenheter de tar med sig från friluftslivs-
undervisningen. 
 
Ett nytt perspektiv på vardagen  
Ytterligare ett tema som återkommer i elevernas berättelser om 
friluftundervisningen är att de, när de kommit hem, fått ett nytt 
perspektiv på vardagen. Detta gestaltas på en mängd olika sätt, 
varav några presenteras nedan: 
   
 

Man lär sig ju såklart om friluftsliv och vandring samt 
säkerhet och sånt men jag tror även att man lär sig att vara 
tacksam över vad man har hemma och hur bra man 
faktiskt har det eftersom man inte har det så bra där ute 
hela tiden. Är man borta längre än vad vi var så kan det 
börja bli riktigt jobbigt efter ett tag (Loggbok, Jacob).  
 
Vanligtvis här hemma brukar jag alltid ha hörlurar i och 
lyssna på musik, jag har mobilen i handen hela tiden. 
Alltid mobilen i handen, alltid online och kollar vad andra 
gör och svarar på det och så. Så gjorde jag första dagen i 
fjällen sen hade jag ingen täckning och sen tog batteriet 
och extrabatteriet slut. När vi var i fjällen kunde man välja 
om man vill vara med de andra eller bara gå själv, här 
hemma är jag alltid med någon.  Sådana stunder som vi 
hade i fjällen behövs faktiskt, jag hade aldrig slutat vara 
uppkopplad här hemma, så jag tycker att sådana där 
perioder behövs då och då. Inte så länge och helst inte 
sova i tält men kanske 1 dag, 2 dagar, max 3. Inte en hel 
vecka. (Rames)  
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Att få distans till sin vardagliga tillvaro är en värdefull insikt 
som eleverna reflekterar över både i sina loggböcker och som 
de tar upp i intervjuerna som genomfördes i efterhand. Det 
handlar om att de uttrycker tacksamhet över att ha tillgång till 
toalett, säng och vardagliga bekvämligheter. Det handlar också 
om att kunna se hur en situation som där och då upplevdes 
som jobbig och stressande i efterhand resulterat i insikter om 
vad den enskilde eleven klarar av och kan utstå. När Lukas 
förklarar hur han drar paralleller mellan en topptur på fjället 
och skolans betygssystem hör jag ett livsfilosofiskt resonemang 
där det inte spelar någon roll hur man tar sig upp eftersom 
utsikten är den samma för alla, när man väl är där:  
 

Man kan nästan koppla det till ett betygsystem. När man 
står längst ner vid berget har alla betyg 0. Sen finns det 
många olika vägar att ta sig upp för berget och då måste 
man hitta hur man ska ta sig till toppen. När man är på 
toppen har man samma resultat som de andra som också 
är på toppen, fast vi kanske har gjort helt olika hur vi tog 
oss dit. Så är det i skolan med, men jag har inte tänkt så 
innan. (Intervju, Lukas)  

 
Innan fjällen hade inte Lukas något uttalat friluftslivsintresse. 
Han berättar att han inte tänkt på att vara ute i skogen som 
något intresse. Det har ”bara blivit så” eftersom hans mamma 
deltar i jakten genom att åka ut med mat till jaktlaget och då 
har Lukas och hans syster ofta varit med. Och så är det 
hundarna som de är ute med:  
 

När jag kom hem från fjällen var jag först helt trött och 
kände bara inte igen. Jag ville inte tillbaka. Men sen med 



 210 

älgjakten i höstas då blev det kul att vara med och så 
tänkte jag att det var inget om man jämför med hur 
jobbigt det var i fjällen. (Lukas)  

 
I och med fjällvandringen har Lukas fått en ny referenspunkt. 
En punkt han utgår från när han värderar om något är jobbigt, 
jättejobbigt eller fullständigt omöjligt. Den nya 
referenspunkten är något som även Agnes använder sig av 
hemma. Hon berättar att hon inte kommer att utsätta sig för 
samma utmaning igen inom den närmsta framtiden men 
däremot så har upplevelsen i fjällen fått henne att använda sig 
av naturen på hemmaplan på ett annat sätt än innan. Naturen 
har blivit en viktig plats för rekreation för Agnes:  
 

Jag tror inte att jag kommer att åka upp och vandra så 
långt som vi gjorde, men jag är mer ute i naturen nu än 
innan. Om jag inte känner för att springa så går jag och 
det är skönt. Att gå där det inte är så många andra i 
skogen eller vid stranden och lyssna på musik, då njuter 
jag verkligen. Naturen har blivit viktig för mig. (Intervju, 
Agnes)  

 
Den största förändringen för Agnes är hennes känsla av att 
vara stark. Sedan hon kom hem från fjällen har hon börjat träna, 
både löpning och styrketräning och hon tycker om den nya 
synen på sig själv som en stark och kraftfull individ. Mona är 
inne på ett liknande spår. Hon upplevde ett stort känslospann 
under veckan, trots anspänningen och ansträngningen så har 
Mona goda minnen från veckan i fjällen och uppskattar att ha 
fått uppleva något sådan tillsammans med sin klass:  
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Det jag insåg och lärde mig under dessa dagar var att jag 
var starkare psykiskt och fysiskt än jag trodde. Detta kan 
jag använda i vardagen som pepp när det är lite jobbigt i 
vardagen. Från denna vandringen tror jag att man lär sig 
att ta mer ansvar. Från att packa sin egna väska med mat, 
kläder, hygiengrejer och annat. Till att ta ansvar inom 
gruppen, kommunicera och hjälpa varandra. Under 
veckan gick känslorna och krafterna ner och upp hela 
tiden. Men jag hade en riktigt rolig tid med klassen, vi har 
verkligen hjälpt varandra i olika situationer. (Intervju, 
Mona) 

 
Att få en ny referenspunkt, något annat att jämföra med än det 
förgivettagna hemma är en ny och viktig lärdom för eleverna. 
Den nyvunna kunskapen om sin egen situation och sin egen 
del i vardagen upplevs som betydelsefull. Att vara en del av en 
helhet är eleverna vana vid efter många år i grundskola och 
gymnasium men att vara det dygnet runt under en vecka 
skapar nya insikter om sig själva och hur de reagerar, agerar 
och hanterar alla de känslor och händelser som uppstår under 
veckan. Det förefaller vara ett bestående lärande som eleverna 
tar med sig in i sin vardag och som blir en viktig pusselbit i 
deras sätt att se på sig själva och vardagslivet hemma. 
 

Sammanfattning 
Eleverna påtalar hur upplevelserna från veckan i fjällen 
påverkar deras syn på sig själva. De har varit i en miljö där det 
inte finns något ”checka ut” alternativ. Det som inte fungerar, 
det som är tungt, det som känns motigt måste övervinnas för 
att kunna ta sig vidare. Det kan vara allt från att resa tält för att 
ha någonstans att tillbringa natten, till att laga mat för att orka 
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vandra vidare nästa dag till att hantera sina klasskompisar som 
ständigt är närvarande. I samtalen med eleverna blir det tydligt 
att flertalet av dem gör kopplingar mellan upplevelser på fjället 
till vardagen hemma. Upplevelsen i fjällen kan ha varit väldigt 
konkret, något som känts av både kroppsligt och mentalt, 
dramatiskt eller i stillsam reflektion. Transfer från fjällen till 
vardagen hemma handlar om en ”inställning” eller ett 
”förhållningssätt” till vardagens utmaningar hemma. Till 
exempel Agnes som sätter sin prestation i fjällen i samband 
med sin syn på sig själv och vad hon klarar av hemma där 
hennes prestation ofta blir ifrågasatt.  
 
Viktor är en av få elever som under mitten och slutet av veckan 
i fjällen hade förmågan att lyfta blicken och se hur resten av 
gruppen hade det, till skillnad mot många andra elever som 
hade fullt upp med sin egen upplevelse och ibland utsattheten 
på fjället. I skolan är han klassens clown med hög status. Det 
händer ofta saker runt Viktor, han är högljudd och ständigt i 
centrum, han skämtar friskt med allt och alla, inklusive sig 
själv. När han åkte hade han inga förväntningar på sin egen 
prestation, hans roll i klassen var tydlig. Viktors syn på sig själv 
och sin egen kompetens förändras dels under veckan i fjällen 
men också efter att tid gått och Viktor fått distans till 
upplevelserna i fjällen. Det krävdes tid för reflektion för att 
hans erfarenheter av fjällvistelsen skulle omvandlas till 
förnyad kunskap.  
 
Min tolkning är att Viktors och andras berättelser visar på att 
nya erfarenheter och kunskaper kan omformas till ett lärande 
genom reflektion över tid och rum (Dewey 1999). Lärandet är 
alltså inte förbestämt eller relaterat till vissa situationer, utan 



 213 

kan finna nya former i andra sammanhang. Att ryckas ur sin 
vardag och sitt naturliga  sammanhang tycks alltså ”skaka” om 
vissa av individernas föreställningar om sig själva och vad de 
tidigare förstått sig vara kapabla till. Att tänja på gränserna för 
vad som upplevs som möjligt och att möta sig själv utanför den 
vardagliga kontexten bidrar som jag har visar till lärande och 
identitetsutveckling.  
 
Platsens betydelse blir viktig genom att en kontrast till den 
vardagliga kontexten förefaller spela in. Skillnaden mellan 
vardagen i gymnasieskolan där en dag kan bestå av t ex 40 min 
Spanska, 60 min Matematik, 50 min Naturkunskap, 60 min 
Idrott och Hälsa och 50 min Psykologi i lika många klassrum 
som ämnen på schemat till en vecka i samma klassrum med ett 
urval av ämnesinnehåll som bearbetas dagar i följd och där det 
finns tid för reflektion och diskussion som pågår över flera 
dagar är stor. Det finns en diskrepans mellan det förväntade 
lärandet och vad de tar med sig, det handlar också om kunskap 
och lärande som omformas över tid och rum.  
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Kapitel 8 
 

Konklusion 
 
 
 
 

Introduktion 
Att studera lärprocesser kan naturligtvis göras på olika sätt och 
med olika perspektiv. En lärprocess kan till exempel förstås i 
termer av individens förmåga att förvärva vissa kunskaper och 
erfarenheter och skapa mening kring dessa. Lärande kan då 
beskrivas som ett samspel mellan intellektuella, känslomässiga 
och färdighetsmässiga processer som, i huvudsak, sker inom 
individen. Men en lärprocess kan också ses som ett socialt 
samspel mellan den enskilde individen, dennes lärande och 
meningsskapande, och den sociala omgivning eller det 
sammanhang inom vilken han/hon befinner sig. I den här 
avhandlingen har jag försökt att balansera och fördjupa 
förståelsen för båda dessa perspektiv eller sätt att förhålla sig 
till lärande och lärprocesser. Perspektiven har med andra ord 
inte betraktats som oförenliga eller särskiljda, utan snarare 
sammanvävda. Därtill, genom att anamma ett processuellt 
förhållningssätt på lärande, har jag försökt visa att erfarenheter 
och förvärvandet av kunskaper och kompetenser i 
frilufslivsundervisning är föränderliga. Lärprocesser har, 
annorlunda uttryckt, betraktats som utsträckta över tid och 
rum. Detta innebär att kunskaper som förvärvas kan omsättas 
och utvecklas på olika och ibland oavsedda sätt, över tid. Detta 
(processuella) angreppssätt menar jag, är inte bara ett resultat 
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av studien i sig och analysen av elevers meningskapande och 
lärande, utan också en metodologisk utgångspunkt. 
Angreppssättet har gjort det möjligt att studera hur elever rör 
sig från ett mer perifert deltagande (i friluftslivsundervisning) 
till att närma sig ett aktivt deltagande där de tar ett eget ansvar 
för sitt lärande tillsammans med andra (i görandet av 
friluftsliv), reflekterar och drar slutsatser kring sina 
erfarenheter, vilket bidrar till bland annat nya perspektiv och 
sätt att se på sig själv och vad man kan göra eller klara av. Det 
är denna typ av processuella förhållningssätt till metod och 
data som jag menar, i det här fallet, skapar förutsättningar för 
att förstå ett så kallat livslångt och vidgat lärande (Biesta & 
Burbules, 2003; Dewey, 1999; Selander & Kress, 2010; Säljö, 
2005, 2000/2010, 2011; Wickman & Östman, 2002).  
 
Det övergripande syftet med avhandlingen var att, utifrån ett 
elevperspektiv, beskriva och analysera de lärprocesser som tar form i 
skolans friluftslivsundervisning. I avhandlingen har ambitionen 
varit att belysa såväl elevers uppfattade lärande, som den 
sociala, kulturella och geografiska kontext i vilken lärandet 
sker/görs. För att svara upp till denna ambition formulerades 
tre forskningsfrågor. För det första var jag intresserad av de 
förkunskaper eleverna hade och hur den förberedande 
undervisning som eleverna tog del av inför sin friluftslivsvecka 
upplevdes/förstods. Detta sågs som betydelsefullt då det 
kunde klargöra vilka ingångsvärden, i termer av förkunskaper 
och förförståelse, som eleverna hade till friluftsliv i och utanför 
skolans regi. Den andra forskningsfrågan fokuserade elevernas 
upplevelser av och meningsskapande i 
friluftslivsundervisningen, bestående av undervisning i 
klassrumsmiljö och, i huvudsak, olika situationer/upplevelser 
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i Jämtlandsfjällen. Av speciellt intresse var hur friluftslivet på 
olika sätt aktualiserade frågor som rörde inte bara elevernas 
kunskaper och de kunskapsmål som de skulle uppnå utan även 
påverkade deras självförståelse och det sociala sammanhang 
som utvecklades i respektive klass och över tid. Den tredje och 
sista forskningfrågan kan sägas fokusera lärande och tid. Mer 
bestämt undersöktes hur elevernas lärande och den kunskap 
som de förvärvar genom skolans friluftslivsundervisning 
användes och eventuellt omformades över tid och gav nya 
insikter.  
 
Detta avslutande och konkluderande kapitel syftar till att 
summera och besvara avhandlingens syfte och 
frågeställningar. Kapitlet är disponerat som så att jag närmast 
nedan inleder med en kort och schematisk redogörelse där 
studiens tre frågeställningar besvaras. Därefter riktar jag fokus 
mot studiens övergripande syfte och beskriver de 
huvudsakliga lärprocesser som framkommit i studien och som 
här kommit att etiketteras som kontextuellt-, relationellt- och 
identitetsutvecklande lärande. Kapitlet innehåller också en 
diskussion av studiens pedagogiska implikationer.   
 

Förförståelse och förberedelse för friluftsliv 
När det gäller förförståelse och förberedelser för friluftsliv 
visar resultaten att elevernas förkunskaper och erfarenheter av 
friluftsliv skiljer sig åt på flera sätt. Det handlar dels om att de 
har olika erfarenheter kopplade till olika verksamheter och 
fritidsintressen utanför skolkontexten, dels att deras 
erfarenheter och därmed förberedelser i gymnasiet är 
villkorade av deras tidigare utbildningsbakgrund i 
grundskolan. Vad gäller det senare visar till exempel resultaten 
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att eleverna, trots att de följt samma styrdokument och läroplan 
i grundskolan, har getts tämligen varierande möjligheter att 
lära om och uppleva frilufsliv. I likhet med Lundvall & 
Meckbach (2008) såväl som Ekberg (2009) framkommer således 
en slags diskrepans mellan det som i läroplan och kursplan 
föreskrivs att göra (lära ut) och hur detta sedan på olika sätt 
kommit att omsättas runt om i landet av enskilda lärare och i 
olika skolor. Varierande omfattning på och utformningen av 
friluftslivsundervisning, utformning av friluftsdagar med 
mera i grundskolan skapar skilda ingångsvärden för eleverna, 
där vissa skolor är väl rustade för friluftsliv medan andra 
skolor ses som en begränsande faktor vad gäller elevers 
förkunskaper när de börjar gymnasiet. Därtill, vad gäller 
individuella skillnader tillkommer erfarenheter kopplade till 
enskilda elevers fritidsintressen, -engagemang och 
familjesituation. Flera av eleverna i studien beskrev till 
exempel sina erfarenheter av friluftsliv utanför 
skolundervisningen som begränsade. Några av eleverna hade 
dock varit i fjällmiljö för skidåkning till exempel och andra 
hade erfarenhet av jakt eller annan vistelse i skog. Dessa 
erfarenheter beskrevs i stort av eleverna som förberedande för 
friluftsliv, vilket också påverkade deras position/status i 
klassen.   
 
Utifrån ovanstående kan konstateras att elevernas 
meningsskapande kring och förväntningar på 
friluftslivsundervisningen är villkorat deras tidigare 
erfarenheter (vilka ovan berörts på en principiell nivå). I 
relation till detta kan de förberedelser som eleverna genomgår 
i de klasser som studerats, det vill säga undervisningen i 
gymnasieklasserna, beskrivas som avsedda att initialt utjämna 



 219 

skilda erfarenheter och skapa en slags pedagogisk och 
jämbördig erfarenhet och kunskapsnivå. Utifrån denna ska 
eleverna sedan kunna vara förberedda för att hantera och 
tillgodogöra sig de lärandemål som styrdokumenten 
föreskriver för gymnasieskolan och som främst fjällvistelsen är 
avsedd att möta. I förberedelserna ingår såväl teoretiska 
moment där frågor om geografi, fysiologi, hälsa med mera 
ingår och avhandlas, som praktiska moment där eleverna ges 
möjlighet att i en kontrollerad miljö lära sig hur stormkök 
hanteras, tält slås upp och olika väder hanteras. Även om 
denna undervisning syftar till att skapa en gemensam 
erfarenhet och likvärdiga grundkunskaper visar dock 
resultaten att elevernas tidigare erfarenheter, från grundskola 
och genom kunskaper utanför skolans regi, fortsätter att delvis 
vara formativa för hur de tolkar och upplever de förberedelser 
för friluftsliv som genomförs. Somliga har goda erfarenheter av 
att vistas i naturen medan andra inte har det, varför elevernas 
sätt att skapa mening kring undervisningen, det vill säga i det 
som skall läras, göras och utföras också skiljer sig åt. 
Härigenom påverkas också de upplevelser som eleverna 
berättar om i relation till friluftslivsundervisningen, vilket 
diskuteras vidare i nedanstående avsnitt.  

 
Upplevelser och meningsskapande i och genom friluftsliv 

på plats 
Den andra forskningsfrågan berörde elevernas upplevelse av 
och meningsskapande i friluftslivsundervisningen, med fokus 
på veckan i fjällen. Tuan (2001) menar att människor har en 
tendens att förstå och organsisera områden och platser utifrån 
bland annat biologiska/kroppsliga behov och sociala 
relationer. I denna studie har betydelsen av plats, att befinna 
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sig i fjällen, framträtt som central i elevernas meningsskapande 
och i deras förståelse av friluftlivsundervisningen. Deras sätt 
att förstå fjällmiljön och ”avkoda” den har dels satts i relation 
till den traditionella klassrumsmiljön och tidigare erfarenheter 
(vilket diskuterades i föregående avsnitt),  dels i relation till hur 
de upplever att de kan hantera den nya miljö inom vilken de 
befinner sig och de sociala relationer som utvecklas (i fjällen). 
Att inte ha något alternativ, att inte kunna ”checka ut” som en 
elev ger uttryck för, skapar en situation där eleverna tvingas 
hantera problem och utmaningar som de vanligtvis, på olika 
sätt, har kunnat undvika, såsom blöta kläder, ingen tillgång till 
toalett, påtvingad sociala samvaro med mera.  
 
Inom platsbaserad pedagogik används ibland begreppet 
platsresponsivitet (Nespor, 2008). En platsresponsiv 
undervisning innebär att vara lyhörd inför och observant på de 
kulturella, ekologiska och historiska värden/kunskaper som 
olika platsen kan erbjuda (Mikaels, 2017). När eleverna så att 
säga står mitt i kartan eller luktar och känner växterna på plats, 
får kunskaperna i naturkunskap och geografi ett sammanhang, 
och likaså när det gäller ryggsäcken som provades ut och 
kändes bra hemma, så kan den efter en dags vandring i fjällen 
visa att den för ändamålet var tung och otymplig. Kunskaper 
och erfarenheter relaterar till såväl plats som individens kropp 
och förmågor. I det här sammanhanget blir det tydligt att det 
går att erhålla en viss kunskap från kartorna i läromedlen 
hemma på skolan men att det finns en annan viktig dimension 
av att få uppleva ny kunskap på plats (jfr Gruenewald, 2003). I 
studien har jag försökt betona hur dessa upplevelser och de 
meningsskapande processer och -principer som eleverna 
gestaltar genom sina berättelser av och i friluftsliv (på plats) 
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blir formativa för hur de ser på sin egen kompetens och de 
sociala relationer som utvecklas i fjällen. Upplevelsen av att 
vara på och i en plats är, som framgått, inte heller en konstant. 
Snarare varierar elevernas meningsskapande i relation till det 
som genomförs i fjällen. I analysen användes begreppen ”in-
place” och ”out-of-place” för att beskriva dessa rörelser inom 
vilka eleverna känslomässigt förflyttade sig mellan att känna 
sig tillfreds med tillvaron och uppleva den som högst 
stressande och svårförstådd (Fägerstam, 2012).  
 

När undervisningen omsätts, över tid 
Fokus i den tredje forskningsfrågan var lärande och tid. Genom 
att följa eleverna under en längre tid, både inför, under och en 
tid efter deras friluftslivsvecka möjliggjordes en analys av hur 
erfarenheter och kunskaper ”omsätts” och eventuellt leder till 
nya insikter. Över tid får individen möjlighet att sortera sina 
erfarenheter och reflektera över dessa. Detta innebär att de 
händelser och skeenden som vid ett tillfälle kanske upplevedes 
som påfrestande eller obekanta, i efterhand med distans och 
reflektion kan ges nya innebörder. Det förflutna kan 
rekonstrueras och lärdomar som var ”osynliga” eller 
otillgängliga för den enskilde när sitationen utspelade sig kan 
med andra ord framträda tydligt, utifrån ett retrospektivt 
perspektiv.  
 
Kolbs (1984) har utvecklat en modell för att beskriva olika 
lärprocesser och menar att dessa kan förstås som cykliska (se 
även Piaget, 1926). Han menar att det finns vissa generella steg 
som kännetecknar lärandet såsom konkret erfarenhet, 
reflekterande observation, abstrakt tänkande och aktivt 
experimenterande. En sådan grovkornig modell passar väl in i 



 222 

det upplägg som utmärker de studerade klassernas 
friluftslivsundervisning. Eleverna ”går” så att säga från att läsa 
om och erfara (göra), till att reflektera över (Biesta & Burbules, 
2003; Wickman & Östman, 2002). Denna rörelseriktning, som 
sträcker sig över tid, framträder i de övergripande målen i 
styrdokumenten för skolan, men de processer eller skiftningar 
som kommer till uttryck när olika erfarenheter görs och 
omtolkas fångas kanske inte alltid upp på ett konkret sätt 
(vilket jag kommer återkomma till). Detta beror naturligvis 
delvis på att de är utsträcka över långa tidsperioder, vilket 
medför metodologiska utmaningar. Det är så att säga svårt att 
beskriva lärande och meningsskapande här och nu och 
samtidigt försöka förstå hur dessa situationer tolkas och 
avkodas i en reflexiv process när den enskilde har en viss 
distans (kanske både i tid och geografi) till samma händelser. I 
avhandlingen har jag dock försökt beskriva lärande i friluftsliv 
som en  process som gradvis tar form och där vissa erfarenheter 
över tid övergår till andra, nya, erfarenheter, förståelser och 
insikter. Medan det formella lärandet, kopplat till 
styrdokument, är framträdande i de didaktiska val som lärarna 
gör i förberedelser för och genomförande av friluftsliv, 
förefaller det informella lärandet vara mer framträdande i 
elevernas retrospektiva berättelser om friluftslivet en tid efter 
att undervisningen genomförts (se även Eraut, 2004; Jensen, 
2011). Den typ av informellt lärande som beskrivs berör då 
elevernas sätt att beskriva förändringsprocesser som är 
kopplade till bland annat olika identitetsanspråk och sociala 
kompetenser. Det berör också vidare sammanhang såsom 
individens (läs elevens) roll i samhället. Detta kan sättas i 
relation till Säljö (2019), som menar att det lärande som sker i 
en skolkontext och dess regi måste förstås i ett vidare 
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sammanhang. Han menar till exempel att det finns en 
samhällelig trend där institutioner utanför skolan skapas för att 
stötta lärande, till exempel science centers, 
experimentverkstäder, lärlabb och andra liknande miljöer. 
Trots digitaliseringens möjligheter så menar Säljö att lärande 
och utveckling förutsätterer sinnliga erfarenheter av de slag 
som undervisning utomhus kan bidra med. Mot bakgrund av 
denna analys bör vi ställa oss frågor såsom vad som är värt att 
lära i en tid som utmärks av att kunskaper förändras, 
omvandlas och förnyas, liksom hur skolan ska kunna hitta 
produktiva arbetsformer/kunskapspraktiker i en tid av 
informations- och kunskapsöverflöd (se även Carlgren, 2015).  
 

Lärprocesser i friluftsliv 
Friluftsliv är idag ett kunskapsområde inom skolämnet Idrott 
och Hälsa och inte enbart en hälsofrämjande aktivitet som 
utförs på fritiden. Detta innebär att det lärande eleverna ger 
uttryck för ska sättas i relation till vilken undervisning i 
friluftsliv de deltar i. Precis som Wenger (1998) och Lundvall 
(2011) har jag i denna avhandling sett lärande och lärprocesser 
som aktiva handlingar där individen förfinar kunskaper och 
förmågor att orientera sig i världen, tillsammans med andra 
och genom självreflektion. Kunskapande i/genom handling 
möjliggör således enligt detta perspektiv elevers lärprocesser. I 
avsnitten ovan har jag kort och schematiskt summerat studiens 
resultat utifrån de forskningsfrågor som initialt formulerades 
och som presenterades i avhandlingens första kapitel. I detta 
avsnitt kommer jag nu röra mig mot studiens övergripande 
syfte och beskriva de lärprocesser som identifierats och som 
kommer till uttryck i elevernas berättelser om skolans 
friluftsundervisning. Dessa lärprocesser inkluderar flera olika 



 224 

dimensioner/nivåer och innefattar såväl de sätt varpå eleverna 
ser på sig själv (jfr Jarvis 2006), som hur de förstår den kontext 
och det sociala sammanhang inom vilka de lär, agerar och 
interagerar (Tomasello, 2008; Wagner & Andersson, 2004).  Jag 
har här valt att etikettera de lärprocesser som framträder i 
materialet som kontextuellt lärande, relationellt lärande och 
identitetsutvecklande lärande. Dessa tre lärprocesser försiggår 
inte var och en för sig utan ska förstås som överlappande 
processer som eleverna tar del av simultant. För den 
pedagogiska framställningens skull har jag dock valt att nedan 
beskriva dem var för sig.  
 
Kontextuellt lärande – göra friluftsliv genom kontrasternas 
pedagogik 
Som en motvikt till kunskap förmedlad via experters (läs 
lärares) abstrakta beskrivningar, menar Dewey (2002, 2004) att 
den enskildes upplevelser och erfarenheter från vardagliga 
situationer är centrala vid kunskapsförmedling och för att vi 
ska kunna förstå hur olika lärprocesser går till. Dewey har 
kommit att symbolisera ett perspektiv på lärande som något 
som sker genom görande. Annorlunda uttryckt; genom att 
göra, lär vi (jfr Clark & White, 2010; Kolb, 1984). Denna typ av 
förhållningssätt har en lång tradition inom pedagogisk teori 
och praktiskt pedagogiskt arbete och handlar om att lärande 
kan förstås som förankrat i det kroppsliga. Det handlar också 
om en i grunden pragmatisk hållning där vi genom handling 
lär oss tänka på ett visst sätt och att förstå världen och skapa 
mening.  I denna studie har detta sätt  att se på lärande 
manifestarats på olika sätt men det handlar i grunden om att 
eleverna behöver vara i naturmiljöer (och erfara/göra) för att 
lära friluftsliv. Ett sådant förhållningssätt innebär i praktiken 
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att kunskapsförmedling ses som avhängigt att elever i det här 
fallet får erfara kyla, sova i tält och vistas i en okonstlad 
naturmiljö för att lära sig om friluftsliv och för att senare på en 
insiktsfullt sätt kunna reflektera kring det. Görande och det 
meningsskapande som följer med handling är således att 
förstås som en slags transaktion eller relation mellan den 
enskilde och dennes omgivning (Dewey, 1922/1988). Görandet 
är därmed också att förstås som kontexuellt, ett perspektiv som 
jag i denna avhandling diskuterat bland annat utifrån 
begreppet kontrasternas logik/pedagogik och dess betydelse för 
lärande. Med detta begrepp, eller begreppspar har jag försökt 
betona inte bara görandet av frilufsliv och dess betydelse för 
lärprocesser utan också hur erfarenheter och vanor från skilda 
kontexter kan bidra till att skapa ett slags ytskikt för nya 
insikter och ett vidgat lärande. För eleverna i denna studie sågs 
den kontextuella mobiliteten, det vill säga elevernas 
förflyttningar mellan sammanhang, som betydande för deras 
förståelse av vad de lärde sig i friluftslivsundervisningen. Att 
byta miljö och bryta sina vardagliga rutiner i skolan, bidrog 
inte bara till nya upplevelser utan också insikter om tidigare 
teoretiska kunskapers praktikaliteter. I detta avseende var 
kunskap om till exempel geografi såsom den lärdes ut i 
klassrumsmiljö något helt annat än det som erfors/gjordes i 
fjällen. Kontextuell mobilitet (och geografisk distans) innebär 
att vardagsrutiner och vanor omformas och kontrasternas 
pedagogik handlar just om hur det invanda kontrasteras mot 
det upplevda i en annan (och för eleverna i huvudsak obekant) 
kontext.  
 
Detta perspektiv initierar naturligtvis frågor om vad som 
konstituterar en kontrast och med vilka medel som ett 
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kontextuell lärande kan uppnås. Hypotetiskt kan vi ställa oss 
frågan om det verkligen krävs en veckas friluftsliv i fjällen för 
att en grupp elever från södra Sverige ska kunna tillgodogöra 
sig eller inbegripas i det lärande som denna avhandling visat 
på. Eller annorlunda uttryckt: går det att genomföra den här 
typen av undervisning på hemorten och förvänta sig samma 
resultat? Frågan är naturligtvis retoriskt ställd och ett definitivt 
svar är svårt att ge. Resultaten för studien visar dock på att 
kontrasternas pedagogik kan skapa synnergieffekter i 
elevernas sätt att lära. Vad som sedan skapar en kontrast 
varierar naturligtvis mellan grupper av elever, förkunskaper 
med mera. Det kan också argumenteras för att en geografiskt 
närbelägen friluftsundervisning rimligen ger ett mindre 
klimatavtryck (vad gäller resande) och är ekonomiskt mindre 
utmanande för skolor att genomföra. En fördjupad diskussion 
kring denna typ av frågor ligger utanför denna avhandlings 
kunskapsobjekt och jag nöjer mig här med att konstatera att 
resultaten visar på att det kontextuella lärande som eleverna 
ger uttryck för i stort sammankopplas med ett friluftsliv som 
inte ligger i en närmiljö. Kontrasternas pedagogik ska inte 
förstås som en antingen-eller-fråga, utan snarare som en 
lärprocess utmed ett kontinuum.  
 
Sammanfattningsvis menar jag att detta resultat och analys 
pekar på ett viktigt didaktiskt kunskapsbidrag som kan vara 
till gagn för planering och genomförande av undervisning och 
lärande inom ämnet Idrott & hälsas friluftslivsundervisning. 
Alla skolor har naturligtvis inte möjlighet att organisera resor 
till fjällmiljöer, men däremot kan skolledning och lärare 
utveckla en grundläggande teoretisk förståelse av vilka 
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didaktiska implikationer som följer av kontrasternas 
pedagogik.  
 
Relationellt lärande – nya sociala mönster i en praxisgemenskap 
Medan en kontexuell lärprocess betonar vikten av plats, 
sammanhang och kontrast för lärande, kan den andra 
lärprocessen som jag vill lyfta sägas betona det sociala 
sammanhang inom vilket ett sådant lärande tar form eller 
möjliggörs. För att fokusera lärandets sociala dimensionen har 
jag i avhandlingen använt mig av Lave och Wenger (1991), och 
deras sätt att förstå kunskapande processer inom en given 
grupp utifrån begreppet praxisgemenskap. Det relationella 
lärandet handlar dels om de relationer som eleverna har inom 
gruppen och med lärare, dels om hur detta utvecklas och hur 
positionerna mellan praxisgemenskapens medlemmar 
förändras när eleverna befinner sig i en ny kontext eller ett nytt 
sammanhang. Enligt Lave och Wenger (1991) krävs ett aktivt 
deltagande i de aktiviteter som utförs inom 
praxisgemenskapen för att den enskilde ska kunna bli kunnig 
och erfaren, det vill säga för att lära. Men en praxisgemenskap 
förutsätter dock inte rollhomogenitet, det vill säga att alla i 
gemenskapen har liknande kunskaper och erfarenheter. 
Snarare, vilket denna studie har visat, är elevernas skilda 
förutsättningar och förkunskaper formativa för hur de sociala 
relationerna inom praxisgemenskapen tar form. Exempelvis 
kunde vi se hur enskilda elever med goda förkunskaper av 
friluftsliv kunde få gruppens respekt och tillit och ibland ges 
rollen som extralärare. Andra elever som i ordinarie 
klassrumsmiljö upplevde sig ha en tydlig given position i 
gruppen kunde när villkoren för undervisningen ändrades 
finna de svårt att hitta sin roll och vad som förväntades av dem. 
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De fanns också elever som upplevde att de ständigt 
misslyckades i den ordinära skolsituationen, men som i 
fjällmiljön kunde erhålla uppmuntran för sitt engagemang och 
ansvarstagande för gruppen. Dessa förändringar skapade, som 
eleverna upplevde det, nya insikter om hur relationer formas 
och hur lärandet också villkoras det sociala samlivet och 
individens position i gruppen.    
 
Elevernas status, det vill säga det kunskapskapital det erhåller 
(eller anses ha) i gruppen varierar i relation till de kompetenser 
de uppvisar i friluftsliv. Någon med omfattande kunskap inom 
friluftsliv ges till exempel större utrymme i gruppen då dennes 
kunskap kan förväntas gynna gruppen som helhet. Samtidigt 
är det tydligt att om någon saknar erfarenheter så är det inte 
alltid genom görandet som erfarenheterna tar form, utan också 
i interaktion inom gruppen (av elever). Således, att lära genom 
att göra tillsammans i social interaktion initierar kreativa 
processer och initiativtagande till lärande mellan eleverna. De 
erfar det kontextuella lärandet, men de diskuterar också 
kontinuerligt erfarenheterna de gör, de förhandlar om sina 
upplevelser, berättar för varandra och omformar sin förståelse 
av det som de ser och upplever tillsammans. 
Meningsskapandet och görandet av frilufsliv är således att 
betraktas som en socialt initierad process som sker inom en 
praxisgemenskap. Detta meningsskapande blir också formativt 
för hur eleverna förhåller sig till varandra.  
 
Sammanfattningsvis menar jag att även detta resultat och 
analys kan ha pedagogiska implikationer för undervisningen i 
ämnet. Relationellt lärande tar, som jag har visat, form i 
sammanhang där handling avkrävs i syfte om att uppfylla 
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individens och gruppens primära behov. I dessa situationer 
kommer lärares och elevers skilda kompetenser att spelas ut 
och från skolmiljön invanda relationsmönster att 
omförhandlas. Med andra ord finner aktiviteter och handling 
sin mening i det sociala samspelet i gruppen (Lave & Wenger, 
1991). Till synes triviala handlingar såsom att sätta upp ett tält, 
laga mat och vandra från en plats till en annan tar i detta 
sammanhang sina former i samverkan med andra, vilket i min 
tolkning kan förstås vara relaterat till läroplanens 
övergripande riktlinjer kring utvecklande av demokratiska 
värderingar som människors lika värde och solidaritet för den 
andre (Skolverket 2020a,b).  
 
Identitetsutvecklande lärande -  identitet, kropp och lärande över tid 
Studiens resultat visar att eleverna, beroende på såväl när 
(förberedelser, i fjällen, efterreflektion) som var (i skolan) de 
befinner sig i sin friluftsundervisning inte bara tar del av olika 
undervisningsmoment, utan också ger uttryck för olika 
identitetsanspråk. Identitet förstås i det här sammanhanget 
som en praktik. Det är genom att göra och genom relationer 
som vi utvecklar en förståelse av vilka vi är och kanske vilka vi 
vill vara. Genom att ha med sig viss förförståelse, göra 
friluftsliv och erhålla en viss position i den praxisgemenskap 
som klassen utgör, visar resultaten att eleverna i olika 
omfattning kommer att se på sig själva och vad de kan göra i 
ett delvis annat ljus. Lärande och förvärvandet av nya 
erfarenheter/kompetenser är i detta avseende nära knutet till 
identitet och identitetsbildning. Resultaten visar också att de 
erfarenheter som eleverna ger uttryck för sammankopplas med 
bland annat en ökad mognad, med vuxenblivande, med 
ansvarstagande, en förändrad relation till föräldrar med mera. 
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Med utgångspunkt i detta kan en form av lärande som 
aktualiseras i och genom friluftsliv etiketteras som 
identitetsutvecklande lärprocesser.  
 
De identitetsutvecklande lärprocesser som eleverna ger uttryck 
för kan sägas bestå av olika beståndsdelar. I de närmaste 
föregående avsnitten har jag bland annat berört kontrasternas 
pedagogik och vad det innebär för eleverna att befinna sig i en 
situation där de inte längre har självklara rutiner och vanor att 
förlita sig på. Genom att befinna sig i kontrasterande kontexter, 
där vanor och invanda rutiner, till viss grad omkullkastas, 
tvingas eleverna att möta en situation som för dem är att förstås 
som tämligen ny och obekant. Detta har också betydelse för hur 
eleverna talar om sig själva och sina förmågor. Kontrastering 
och nya miljöer skapar nya erfarenheter och insikter. 
Vardagliga göromål som upplevs som jobbiga eller krävande i 
ett sammanhang kan härigenom upplevas som mindre 
krävande, och vice versa. Denna typ av perspektivering, där 
villkor för till exempel vardagliga saker såsom toalettbesök, 
tillgång till torra kläder, mat med mera förändras, påverkar 
eleverna på så sätt att de får perspektiv på det som tas förgivet 
i vardagslivet. 
 
En annan beståndsdel i den identitetsutvecklande lärprocessen 
kan kopplas till studiens metodologiska villkor. Genom att 
följa eleverna över tid har det blivit möjligt att ta del av 
berättelser och meningsskapande i förändring. Studien har till 
exempel visat hur kunskaper som uppfattas, tas emot och 
omsätts över tid, successivt blir införlivade med andra 
erfarenheter, såväl i som utanför skolan (jfr Lundvall, 2011). 
Det som upplevdes som jobbigt och tufft under veckan i fjällen 



 231 

omsätts till nya sätt att ta sig an/se på saker och ting hemma. I 
det intervjumaterial som genomfördes ett halvår efter 
fjällvandringen framgår till exempel tydligt att förvärvade 
kunskaper omsätts och ger upphov till nytt lärande, i det här 
fallet relaterat till identitetsbildning. En tredje beståndsdel av 
en identitetsutvecklande lärprocess berör kroppen och det 
kroppsliga. Även om eleverna ger uttryck för att 
friluftsundervisningen kanske i huvudsak är en mental 
utmaning förefaller kroppen vara ständigt närvarande i de 
berättelser som jag tagit del av. Eleverna vittnar om hur de 
fysiskt ställs inför situationer och erfarenheter som tidigare 
legat, åtminstone delvis, bortom deras fysiska 
erfarenhetshorisont. Det är genom görandet, genom att frysa, 
genom att hantera blöta kläder, inte kunna duscha, känna 
hunger med mera som nya insikter om kroppens och dess 
gränser kan utforskas. Sammanfattningsvis kan den 
identitetsutvecklande lärprocessen och dess olika 
beståndsdelar som beskrivs ovan, relateras till skolans 
styrdokument, i vilka det går att utläsa att en av skolans 
främsta uppgifter är att förmedla kunskaper, kompetenser och 
färdigheter. Denna beskrivning skulle kunna sägas passa väl in 
med elevernas berättelser om hur de omsatt sin 
friluftlivsundervisning och vilka konsekvenser den haft för 
deras sätt att se på sig själva. En pedagogisk implikation 
kopplad till detta resonemang är emellertid att eleverna 
avslutar sin friluftlivsundervisning och betygssätts innan deras 
lärande så att säga avslutats. De förändringar och som sker, hos 
individen, när kunskap omsätts över tid låter sig till exempel 
svårligen inordnas i fasta terminer och skolstrukturer.    
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Avslutande kommentar 
Sundberg och Öhman (2008) menar att friluftslivsundervisning 
skapar förutsättningar för rörelseglädje, samarbete, sinnlighet 
och hälsa, samt möjlighet till samarbete mellan ämnes och 
kunskapsområden (se även Brügge, Glantz & Svenning, 2007; 
Quennerstedt et al., 2007). Friluftslivsundervisning förväntas 
även bidra till att skapa förutsättningar till att arbeta med 
historiska och kulturella landskapsperspektiv (Sandell, 2008a). 
I relation till sådana omfattande möjligheter och ambitioner 
ställs inte sällan olika former av begränsande faktorer inom 
skolan, vilka kan bidra till att det både i Sverige och utomlands 
upplevs som svårare än andra moment att genomföra. 
Begränsande faktorer kan handla om ekonomiska 
förutsättningar, storlekar på elevgrupper, lärares kompetenser, 
tid för undervisning i relation till andra kunskapsmål med 
mera (Backman, 2011d; Beedie, 2000; Lundvall & Meckbach, 
2008; Williams, 1994). Inom ramen för detta sammanhang, med 
tämligen omfattande ambitioner och begränsade resurser kan 
denna studie placeras och dess pedagogiska implikationer 
diskuteras.  
 
I studien har jag på olika sätt försökt visa hur lärprocesser 
aktualiseras i och genom friluftsliv genom två klassers 
friluftsundervisning. Jag har i framställningen betonat vikten 
av att inte ”stirra sig blind” på mål och målsättningar med 
undervisningen utan istället med ett processuellt och 
sociokulturellt perspektiv försökt lyfta fram vikten av elevers 
successiva meningsskapande i lärandet. Det är över tid som 
kontraster och lärande aktualiseras. När eleverna så att säga 
står mitt i en erfarenhetsmässigt okänd karta, luktar och känner 
växterna på plats eller får erfara vad det innebär att ta ansvar 
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för sin egen roll i samverkan med en grupp, som de 
kontextuella, sociala- och identitetsutvecklande lärprocesserna 
tar sina former. Dessa lärprocesser har visserligen skapats i ett 
mer exklusivt friluftsliv än vad som är brukligt i många 
gymnasieskolor, men inte desto mindre kan det ha en vidare 
betydelse för lärares potentiella pedagogiska och didaktiska 
handlande, såväl som elevers lärande när de gör och erfar 
friluftsliv.  
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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Trots att friluftslivsundervisningens position i skolan har 
flyttats fram i olika styrdokument visar forskning att den 
frilufslivsundervisning som utförs på många sätt är begränsad 
i såväl utformning som omfång. Flera svenska studier visar 
också att både elever och lärare upplever svårigheter med att 
förstå och skapa mening i/med friluftsliv utifrån ämnet Idrott 
och Hälsas syfte och mål. Vidare har forskning på området 
främst fokuserat lärares och andra vuxnas perspektiv. Med 
utgångspunkt i detta, har det övergripande syftet med 
föreliggande studie varit att, utifrån ett elevperspektiv, 
undersöka de lärprocesser som tar form i skolans 
friluftslivsundervisning. Avhandlingen behandlar hur elevers 
meningsskapande i friluftsliv gestaltas och hur detta sker i 
samspel med andra elever och med lärare. Analytiskt utgår 
avhandlingen från ett sociokulturellt perspektiv, där elevernas 
berättelser om hur de gör lärande i friluftsliv setts som centralt. 
Detta innebär att lärande och lärprocesser har sats i ett 
anlalytiskt sammanhang som handlat om såväl den enskilde 
elevens sätt att se på sig själv som sin relation till gruppen i 
vilken den ingår. Studiens syfte har besvarats med hjälp av 
följande frågeställningar: 
 

- Vilken förförståelse av friluftsliv har eleverna och hur 
förbereder undervisningen dem för utövande av 
friluftsliv? 
- Hur upplever och förstår eleverna 
friluftslivsundervisningen i fjällmiljö och hur 
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kontrasteras denna i relation till undervisning i ordinarie 
skolmiljö?  
- Hur omsätter eleverna det lärande och den kunskap som 
de förvärvar genom skolans friluftslivsundervisning över 
tid? 

 
 
Metod och teori 
För att besvara avhandlingens syfte och frågeställningar har 
två gymnasieklasser i en skola i södra Sverige studerats och 
följts över tid. I dessa två klassers utbildning ingår en veckas 
friluftsliv i Jämtlandsfjällen. På den aktuella skolan är det 
endast klasser med idrottsinriktning som åker iväg på ett 
längre friluftsliv. Studien bygger på etnografiskt fältarbete och 
data har samlats in genom intervjuer, informella samtal, 
deltagande observationer, inspelningar med GoProkameror 
och logg-böcker som eleverna själva skrivit. Eleverna i de två 
klasserna har följts i de olika miljöer/sammanhang i vilka de 
agerar och interagerar i sin friluftslivsundervisning, utifrån 
ambitionen att förstå de lärprocesser som utifrån ett 
elevperspektiv aktualiseras inom kunskapsområdet friluftsliv. 
Datamaterialet har huvudsakligen samlats in genom att jag, vid 
två olika tillfällen, följt de två gymnasieklasserna under en 
veckas friluftslivsundervisning i fjällmiljö. Dessförinnan 
träffade jag dock eleverna i klasserna för att ta del av deras 
förberedande undervisning och för att samtala med dem om de 
tankar och förväntningar de hade för en kommande 
friluftlivsvecka i fjällen. Under veckorna i fjällen gjordes 
observationer, gruppintervjuer och individuella intervjuer. De 
elever som intervjuades individuellt i fjällen deltog också i 
uppföljningsintervjuer vilka genomfördes sex till sju månader 
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efter hemkomst från friluftslivsveckan i fjällen. Under veckan i 
fjällen spelade eleverna själva in material med GoProkameror 
som de bar på bröstet eller på huvudet.  
 
Analytiskt bygger avhandlingen på ett sociokulturellt 
perspektiv. En viktig utgångspunkt för studien är att lärande 
är socialt och sker genom deltagande, kommunikation och 
reflektion i ett visst (kulturellt) sammanhang. Ett 
sociokulturellt perspektiv kan således ses som en övergripande 
och initial utgångspunkt för studien. Enligt detta perspektiv 
sker lärande och lärprocesser utifrån relationer, vanor och 
sammanhang, vilket i det här fallet kan inrymma även 
kulturbundna förståelser för natur och naturmiljöer såsom de 
är förstådda av elever. Filosofen och pedagogen John Dewey 
skriver redan 1916 om vikten av en helhetssyn på människan 
när det gäller lärande och utbildning. Han menar att lärandet 
sker genom att delta i aktiviteter som mångsidigt speglar 
samhällets olika aspekter och motsättningar och att det i sin tur 
leder till ökad mognad, insikt, förmåga att delta och ta ansvar. 
Dewey var en förespråkare av upplevelser och erfarenheter 
från vardagliga situationer som han menade var en 
betydelsefull del av lärprocessen där kunskap förmedlas via 
den faktiska verkligheten i sociala situationer, allt som en 
motvikt till kunskap förmedlad av en expert genom abstrakta 
beskrivningar. Ett närbesläktat sätt att förstå lärande och 
lärprocesser är att sätta elevens görande och meningsskapande i 
friluftsliv i relation till det sociala sammanhang inom vilket det 
äger rum i samspel med andra elever och lärare. Ett sätt att göra 
detta på är att se till Lave och Wenger (1998) och deras sätt att 
se på lärande. Bland annat menar Lave och Wenger, likt 
Dewey, att lärandet sker genom görandet och i det här fallet 
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fokuseras lärandets sociala dimensioner. Bland annat använder 
de begreppet praxisgemenskaper för att åskådliggöra hur 
kunskap och lärande kan förstås inom en given grupp som 
tillsammans lär genom att göra. 
 
Resultat 
Avhandlingens resultat presenteras i tre kapitel, vilka följer en 
kronologisk struktur. Det första resultatkapitlet berör 
elevernas förförståelser för och förberedande friluftsliv i 
skolmiljön. Den andra kapitlet, som är avhandlingens mest 
omfattande, berör vistelsen i fjällen. Sist följer ett kapitel där 
eleverna fått berätta om och reflektera över sitt lärande en tid 
efter att de kommit hem från sin fjällvandring.  
 
I det första resultatkapitlet framkommer att elevernas samlade 
erfarenheter och förståelse av friluftsliv varierar utifrån främst 
två faktorer; deras relation till naturen i den familj de växt upp 
i, samt den grundskola de gått i. Vad gäller förkunskaper i 
friluftsliv som förvärvats utanför grundskolans regi, visar 
resultaten att några elever har erfarenheter från slalom, 
orientering, resor, sportaktiviteter och att vara ute i skog i 
samband med jakt. Dessa elever upplever sig ha vissa, om än 
begränsade, förkunskaper av relevans för 
friluftsvisundervisningen. Den andra faktorn berör elevernas 
grundskoleutbildning. Eftersom eleverna kommer från skilda 
grundskolor har de fått ta del av friluftslivsundervisning på 
olika sätt och i olika omfattning. Resultaten visar således att 
elevernas förkunskaper varierar, beroende på i vilken 
grundskola de tidigare gått eller vilken lärare de haft. 
Sammantaget utgör dessa två faktorer en grund som det 
kunskapskapital eleverna har med sig när de påbörjar 
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gymnasiet, vilket också är formativt för hur de tar sig an såväl 
teoretiska som praktiska moment i gymnasiets 
friluftslivsundervisning.  Det finns också elever som beskriver 
att de närmast helt saknar erfarenheter av friluftsliv och av att 
vistas i naturen. Beroende på hur eleverna kan positioneras i 
relation till sin förförståelse och de förkunskaper de har, ger 
eleverna också uttryck för skilda förståelser för vad friluftsliv 
är och vad det innebär. Det som framkommer är att beroende 
på elevernas tidigare erfarenheter, så kommer också en del av 
dem att få vissa positioner i elevgruppen, där novisa och ”mer” 
erfarna elever utkristalliseras i klasserna. Resultaten visar 
också att det är i relation till elevernas skilda förkunskaper som 
deras två första år på gymnasiet i stort organiseras utifrån en 
princip om att etablera en gemensam och likvärdig plattform 
för ett erbjudet lärande. Det vi kan se under de inledande åren 
är att lärarna successivt försöker förbereda eleverna för veckan 
i fjällen. Progressionen i den utbildning eleverna genomgår 
består i att de successivt får vara ute längre perioder och allt 
längre ifrån skolans och hemmets bekvämligheter. Successivt 
krävs det mer och mer från eleverna, som behöver ha kunskap 
om hur de förbereder sig och hanterar de situationer de 
planeras att ställas inför under den kommande 
friluftslivsveckan i fjällen.  
 
Avhandlingens mest omfattande resultatkapitel fokuserar den 
friluftslivsvecka som eleverna genomför under sitt tredje år på 
gymnasiet. Veckan i fjällen kan på många sätt förstås som 
kulmen på elevernas friluftslivsundervisning och resultaten 
visar att meningsskapande kring friluftsliv sker på ett fleratal 
olika sätt. För det första utgör platsen, att eleverna tillsammans 
med lärare rör sig bort från skolans ordinarie struktur och 
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klassrumsmiljöer en slags perspektivering. I elevernas sätt att 
diskutera inte bara friluftsliv utan också deras förståelse av 
Geografi, Historia, Biologi och andra ämnen, framställs 
betydelsen av plats och kontrast till ordinarier skolvardag som 
centralt. Utifrån vad jag i avhandlingen valt att kalla 
kontrasternas logik/pedagogik synliggörs hur elevernas 
tidigare sätt att se på en karta i en klassrumssituation ges en ny 
innebörd när eleverna befinner sig på fjället. Att stå mitt i 
landskapet till skillnad mot att sitta i bänken och namnge 
Sveriges landskap på pappret kan med andra ord upplevas 
som skilda kunskaper. Att vara ”in-place” och att känna och 
erfara förefaller således ge nya insikter i elevernas berättelser 
om friluftslivundervisningens innehåll och mål. Denna närvaro 
eller interaktion med naturmiljön diskuteras i avhandlingen 
bland annat i relation till begreppet platsresponsivitet och de 
förutsättningar för lärande som skapas därigenom.  För det 
andra visar resultaten att elevernas meningsskapande i 
friluftsliv kan sammankopplas med de sociala relationer som 
utvecklas inom gruppen och hur elevarnas förhållningssätt till 
såväl klasskamrater som lärare förändras under den vecka de 
tillbringar tillsammans. I resultatet får vi bland annat ta del av 
en fallstudie av en elev vars erfarenheter i friluftsliv skiljer sig 
från de övriga i de klasser som studerats. Denna elev är 
uppvuxen i fjällmiljö, och har omfattande kunskaper i 
friluftsliv. Vad resultaten visar är hur denna förkunskap ger 
eleven en helt ny position i gruppen och att de förväntningar 
som ställs på eleven förändras i relation till detta. I analysen av 
elevernas meningsskapande framkommer att deras 
praxisgemenskap innebär att sociala värden omförhandlas och 
nya statushierarkier upprättas inom klasserna. På ett liknande 
sätt visar resultaten att elevernas sätt att relatera till lärare och 
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mentorer förändras i och med friluftslivsveckan och att dessa 
förändringar förstås som utvecklande för den specifika 
relationen i synnhet men även hur eleverna tänker kring sociala 
interaktionsmönster och relationer till andra i mer generella 
termer. För det tredje, sammankopplas elevernas 
meningsskapande och förståelse av friluftsliv med deras sätt att 
se på sig själva och den egna kroppen. Under veckan i fjällen 
får eleverna uppleva sidor hos sig själva som de i den vanliga 
skolvardagen inte i samma utsträckning behöver hantera. Det 
kan handla om känslor av trötthet, törst, äckel, oro, eufori med 
mera. Genom friluftslivsundervisningen, där eleverna inte har 
möjligheten att ”checka ut” och gå hem, så tvingas de i någon 
bemärkelse också att ta reda på vad de kan och inte kan 
orka/göra/känna i relation till friluftsliv. Härigenom utvecklar 
eleverna en förståelse av nya kompetenser som de kopplar till 
frågor som rör identitet och kroppsliga förmågor.  
 
Avhandlingens tredje resultatkapitel bygger på de enskilda 
intervjuer som genomfördes en tid efter elevernas 
friluftslivsvecka, samt de loggböcker i vilka de reflekterat kring 
sin friluftslivsundervisning och det lärande och 
meningsskapande de gav uttryck för i relation till detta. Detta 
kapitel diskuterar dels ett tekniskt kunnande som eleverna 
berättar om och som kan knytas till olika kunskapsmål och 
krav som finns i läroplanen, såsom hur eleverna relaterar till 
temperatur, kost,  egenvård och deras reflektioner om vad de 
varit med om, och som berör frågor av relevans för friluftsliv, 
naturkunskap, geografi med mera. Dessa kunskaper berör i 
stort ett förväntat lärande med mer eller mindre tydliga 
kopplingar till specifika kunskapsmål. Kapitlet visar också att 
eleverna ger uttryck för lärande och meningsskapande som 
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inte lika tydligt kan kopplas till mål och betyg. Det som blir 
tydligt är till exempel att emotionella/upplevda situationer i 
fjällen, genom reflektion omsätts över tid och resulterar i 
förändrade förhållningssätt till sig skola, självet, vänner och 
vardagslivet. I detta avseende är det rimligt att tala om en slags 
”transfer” från fjällen till vardagen hemma och som över tid 
genererar reflexiva processer. 
 
Slutsatser och pedagogiska implikationer 
Syftet med avhandlingen var att, utifrån ett elevperspektiv, 
undersöka de lärprocesser som tar form i skolans 
friluftslivsundervisning. I studien identifieras tre tydliga 
lärprocesser; kontextuellt lärande, relationellt lärande och 
identitetsutvecklande lärande. Dessa tre lärprocesser förstås 
som överlappande processer som eleverna tar del av simultant.  
 
Den kontextuella lärandeprocessen handlar i stort om de 
erfarenheter, kunskaper och förmågor som eleverna ger 
uttryck för att de har förvärvat som en konsekvens av att de i 
friluftslivsundervisningen ”byter” miljö och bryter vardagliga 
rutiner i skolan. Kontrasternas logik/pedagogik bidrog inte bara 
till nya upplevelser utan också insikter om tidigare teoretiska 
kunskapers praktikaliteter. I detta avseende var kunskap om 
till exempel geografi såsom den lärdes ut i klassrumsmiljö 
något helt annat än det som erfors/gjordes i fjällen. Kontextuell 
mobilitet (och geografisk distans) innebar också att 
vardagsrutiner och vanor omformades och kontrasternas 
pedagogik handlar just om hur det invanda kontrasteras mot 
det upplevda i en annan (och för eleverna i huvudsak obekant) 
kontext. 
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Medan en kontexuell lärandeprocess betonar vikten av plats, 
sammanhang och kontrast för lärande, kan den andra 
lärprocessen, den relationella, sägas betona det sociala 
sammanhang inom vilket lärandet sker och möjliggörs. Det 
relationella lärandet handlar dels om de relationer som 
eleverna har inom gruppen och med lärare, dels om hur detta 
förändras/utvecklas över tid och hur positioner mellan 
medlemmar i vad jag liknar en praxisgemenskap förändras när 
eleverna befinner sig i en ny kontext. Det relationella lärandet 
tar form i sammanhang där handling avkrävs i syfte om att 
uppfylla individens och gruppens primära behov. I dessa 
situationer kommer lärares och elevers skilda kompetenser att 
spelas ut och från skolmiljön invanda relationsmönster att 
omförhandlas.  
 
Den identitetsutvecklande lärprocess som eleverna ger uttryck 
för kan sägas bestå av olika beståndsdelar. I det jag valt att kalla 
kontrasternas pedagogik blir det tydligt vad det innebär för 
eleverna att befinna sig i en situation där de inte längre har 
självklara rutiner och vanor att förlita sig på. Genom att befinna 
sig i kontrasterande kontexter, där vanor och invanda rutiner, 
till viss grad omkullkastas, tvingas eleverna att möta en 
situation som för dem är att förstås som tämligen ny och 
obekant. Detta har också betydelse för hur eleverna talar om sig 
själva och sina kunskaper/kompetenser. Kontrastering och 
nya miljöer skapar nya erfarenheter och insikter. Vardagliga 
göromål som upplevs som jobbiga eller krävande i ett 
sammanhang kan härigenom hamna i nytt ljus. 
 
I en diskussion kring de pedagogiska implikationerna för 
avhandlingens slutsatser betonas avslutningsvis vikten av att 
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tillämpa ett processuellt och sociokulturellt perspektiv på såväl 
elevers successiva meningsskapande och lärande som när mål 
och målsättningar med undervisningen diskuteras. Det är när 
eleverna står mitt i en erfarenhetsmässigt okänd karta, luktar 
och känner växterna på plats eller får erfara vad det innebär att 
ta ansvar för sin egen roll i samverkan med en grupp som 
kontextuella-, sociala- och identitetsutvecklande lärprocesser 
tar sina former. Med andra ord bortom de 
undervisningspraktiker där bedömning och betygssättning 
sker.  
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Summary 
 
Aim and questions 
Despite the fact that the position of friluftsliv education in 
schools has been advanced in various policy documents, 
research shows that the friluftsliv education that is carried out 
is limited in many ways, in both format and scope. Several 
Swedish studies also show that both students and teachers 
experience difficulty in understanding and making sense of 
friluftsliv in terms of the purpose and aims of the subject of 
physical education and health. Moreover, research in the field 
has focused primarily on teachers’ and other adults’ 
perspectives. In consideration of this, the overall aim of the 
present study has been to investigate, from the student 
perspective, the learning processes that take shape in school 
programmes in friluftsliv education. This thesis looks at how 
students’ sensemaking in friluftsliv develops and how this 
occurs in interaction with other students and with teachers. The 
aim of the study has been achieved by means of the following 
questions: 
 

-What pre-understanding of friluftsliv do the students 
have and how does the teaching prepare them for the 
pursuit of friluftsliv?   
-How do students experience and understand friluftsliv 
teaching in a mountain environment and how is this 
contrasted in relation to teaching in a regular school 
environment?  
-How do students translate the learning and knowledge 
they acquire through the school´s friluftsliv lessons over 
time?  
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Method and theory 
To fulfil the purpose and answer the questions of the thesis, 
two classes from a secondary school in southern Sweden were 
studied and followed over time. The curriculum of the two 
classes includes one week of frluftsliv in a mountain wilderness 
area in the Scandinavian mountains. Only classes in a sports-
focused stream at the school in question embark on extended 
friluftsliv trips. The study is based on ethonographic field 
work, and data were collected through interviews, informal 
conversations, participatory observation, videos made using 
GoProcameras, and logs written by the students themselves. 
The students in the two classes were followed in the various 
environments/contexts in which they acted and interacted in 
their friluftsliv education, based on the aim of understanding 
the learning processes that – from the students’ perspective – 
develop in the friluftsliv area of knowledge. The primary 
method of data collection was that on two occasions I 
accompanied the two school groups for a week on their 
mountain wilderness hikes and friluftsliv instruction in the 
Scandinavian mountanins. Prior to that, however, I met with 
the students to participate in their preparatory instruction and 
to talk to them about their thoughts and expectations about 
their upcoming week of friluftsliv education in the mountains. 
During the weeks in the mountains, I conducted observations, 
group interviews and individual interviews. The students who 
were interviewed individually in the mountains also 
participated in follow-up interviews that were conducted six to 
seven months after their return home from their friluftsliv 
week in the mountains. During the week in the mountains, the 
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students themselves made videos using GoProcameras worn 
on the chest or on the head.  
 
Analytically, the thesis is based on a sociocultural perspective. 
A key premise of the study is that learning is social and takes 
place through participation, communication and reflection in a 
particular (cultural) context. Accordingly, a sociocultural 
perspective may be considered as the general and initial point 
of departure of the study. According to this perspective, 
learning and learning processes take place on the basis of 
relationships, habits and contexts, which in this case can also 
encompass culturally bound views of nature and natural 
environments, as they are understood  by students. The 
philosopher and pedagogue John Dewey wrote, as early as 
1916, about the importance of taking a wholistic view of the 
individual in matters of learning and education. He felt that 
learning occurs through participation in activities that reflect, 
in a multifacetted manner, the various aspects and 
contradictions of society and that that in turn leads to increased 
maturity, insight, and ability to participate and take 
responsibility. Dewey was a proponent of the importance of 
experience gained from everyday situations, which he felt was 
a significant part of the learning process in which knowledge is 
imparted through actual reality in social situations, as a 
counterweight to knowledge imparted by an expert through 
abstract description. A closely related way of understanding 
learning and learning processes is to place the student’s doing 
and sensemaking in friluftsliv in relation to the social context in 
which it takes place in interaction with other students and 
teachers. One way to do this is to look at Lave and Wenger 
(1998) and their approach to learning. Lave and Wenger, like 
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Dewey, contend that learning takes place through doing, and 
in this case, the focus is on the social dimensions of learning. 
They employ the concept of “communities of practice” to show 
how knowledge and learning can be understood within a given 
group that learns together by doing. 
 
Results 
The results of the thesis are presented in three chapters, 
presented according to a chronological structure. The first 
results chapter deals with the students’ understandings of and 
preparation for friluftsliv in the school environment. The 
second chapter, the most extensive chapter of the thesis, deals 
with the period spent in the Scandinavian mountains. Finally 
there is the chapter in which the students were given the 
opportunity to tell us about and reflect on what they had 
learned, some time after their return from their trip to the 
mountains.  
 
In the first results chapter it becomes apparent that the 
students’ collective experience and understanding of friluftsliv 
varies based primarily on two factors: their relationship to 
nature in the family in which they have grown up and the 
primary school they have attended. As regards prior 
knowledge regarding friluftsliv, acquired outside of primary 
school, the results show that some students have experience 
from slalom skiing, orienteering, travel, sport activities and 
being out in the forest in connection with hunting. These 
students felt they already had some, albeit limited, knowledge 
of relevance to the friluftsliv instruction. The second factor 
relates to the students’ primary school education. Since the 
students came from different schools, they had had varying 
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experience of friluftsliv instruction – as the instruction received 
varied in type and extent. Therefore the results show that the 
students’ prelliminary knowledge varied depending on what 
school they attended previously or what teacher they had. 
Altogether these two factors constitute a foundation, a 
knowledge capital that the students bring when they start 
secondary school, which is also crucial to how they absorb both 
theoretical and practical aspects of the friluftsliv instruction 
their receive in secondary school.  There were also students 
who described having an almost total lack of experience of 
friluftsliv or of spending time in nature. Depending on how the 
students can be positioned in relation to their prior 
understanding and prior knowledge, the students also 
expressed varying degree of understanding of what friluftsliv 
is and what it entails. What we found is that depending on the 
students’ prior experience, some of them would end up with 
certain positions in the student group, as it became clear which 
ones were the novices and which were the “more” experienced. 
The results also show that it was in relation to the students’ 
varying prior knowledge that their first two years at secondary 
school were largely organised, based on a principle of 
establishing a common, equivalent platform for offerred 
instruction. What we can see during the initial years is that the 
teachers gradually attempt to prepare the students for their 
week in the mountains. The progression in the instruction the 
students undergo consists of increasingly lengthy session of 
friluftsliv instruction at increasing distance from the comforts 
of school and home. Gradually, more and more is demanded 
of the students, who need knowledge of how to prepare 
themselves and handle the situations in which they are to be 
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put, ahead of the upcoming friluftsliv week in the Scandinavian 
mountains.  
 
The most extensive results chapter of the thesis focuses on the 
friluftsliv week that the students undergo in their third year of 
secondary school. Their week in the mountains can in many 
ways be understood as the culmination of the students’ 
friluftsliv instruction and the results show that sensemaking 
around friluftsliv takes place in several ways. Firstly, the place 
– that the students, in the company of their teacher, move away 
from the regular school structure and classroom environments 
– is a kind of perspective development. In the students’ way of 
talking about not only friluftsliv but also their understanding 
of geography, history, biology and other subjects, place and 
contrast with the ordinary school routine occupy a central 
position.  How the students’ previous way of looking at a map 
in a classroom situation is given a new meaning when the 
students find themselves in the mountains is made clear based 
on what in the thesis I have chosen to call the logic/pedagogy 
of contrasts. In other words, standing in the middle of a 
landscape, and sitting on a bench and naming the geographical 
regions of Sweden on paper, are experienced as different forms 
of knowledge. Being “in place” and feeling and experiencing 
would therefore seem to lead to new insights in the students’ 
descriptions of the the content and goals of their friluftsliv 
instruction. This presence or interaction with the natural 
environment is discussed in the thesis in relation to the concept 
of “place responsiveness” and the conditions for learning to 
which it leads.  Secondly, the results show that the students’ 
sensemaking in the wilderness can be linked to the 
relationships developed in the group and how the students’ 
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attitudes to both their classmates and their teacher changed 
during the week they spent together. In the results we find a 
case study of a student whose experience of the outdoors 
differed from the others in the classes studied. This student 
grew up in a mountain environment and had extensive 
knowledge of the wilderness. What the results show is how 
that prior knowledge gave the student a completely new 
position in the group and expectations on the student changed 
in relationship to that. In the analysis of the students’ 
sensemaking it becomes clear that their community of practice 
implied that social values were renegotiated and new status 
hierarchies were established within the classes. Similarly, the 
results show that the students’ manner of relating to teachers 
and mentors changed as a result of the friluftsliv week and that 
these changes were understood to be beneficial for the 
particular relationship as well as for how the students thought 
regarding social interaction patterns and relationships with 
others in more general terms. Thirdly, the students’ 
sensemaking and their understanding of friluftsliv became 
connected with their attitudes towards themselves and their 
own bodies. During their week in the mountains, the students 
can experience side of their personalities that they might not 
have to deal with in regular school to the same extent. This 
might involve, say, feelings of fatigue, thirst, disgust, unease, 
euphoria, etc. Through friluftsliv instruction, in which the 
students do not have the option to “check out” and go home, 
they are in some sense forced to find out what they can and 
cannot stand/do/feel in relation to friluftsliv. In this way, the 
students develop an understanding of new competences that 
they connect to questions that involve identity and physical 
abilities.  
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The third results chapter of the thesis is based on the individual 
interviews carried out some time after the students’ week in the 
outdoors, and the logs in which they reflected on their 
friluftsliv instruction and the learning and sensemaking they 
talked about in relation to it. This chapter discussed a technical 
knowledge that the students described and that can be 
connected to different knowledge goals and requirements 
stipulated in the curriculum, such as how the students relate to 
temperature, food, self-care, and their reflections on what they 
experienced, and that touch on questions of relevance to 
friluftsliv, knowledge about nature, geography, etc. Such 
knowledge relates largely to certain expected learning, with 
more or less clear connections to specific knowledge goals. 
Accordingly, the chapter shows that the students expressed 
learning and sensemaking that could not be as easily connected 
to goals and grades. What becomes clear, then, is that 
emotional/experiential situations in the mountains are 
translated over time, through reflection, and result in changed 
attitudes to school, onesself, friends and everyday life. In this 
respect it would be reasonable to speak of a type of “transfer” 
from the mountains to everyday life at home, that over time 
leads to reflexive processes. 
 
Conclusions and implications for teaching 
The purpose of this thesis was to investigate, from the student 
perspective, the learning processes that take shape in friluftsliv 
school programmes. The study identifies three clear learning 
processes: contextual learning, relational learning and identity-
developing learning. These three learning processes are 
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understood as overlapping processes that the students 
experience simultaneously.  
 
The contextual learning process largely concerns the 
experience, knowledge and abilities that the students show that 
they have acquired as a result of, thanks to the friluftsliv 
instruction, having “switched” environment and interrupted 
ordinary school routines. The logic/pedagogy of contrasts led not 
only to new experience, but also insight as to the practical 
applications of theoretical knowledge they acquired earlier. In 
this respect, their knowledge in, for example, geography, as 
taught in the classroom environment, was something entirely 
different from the knowledge experienced/done in the 
mountains. Contextual mobility (and geographic distance) also 
implies that everyday routines and habits are reshaped, and the 
pedagogy of contrasts is precisely about how the familiar is 
contrasted with what is experienced in a different (and for the 
students, primarily unfamiliar) context. 
 
While a contextual learning process stresses the importance for 
learning of place, context and contrast, the other learning 
process – the relational – can be said to stress the social context 
in which learning occurs and is made possible. The relational 
learning is partly about the relationships the students have 
wthin the group and with teachers, and partly about how these 
change/develop over time and how positions between 
members in what I might compare to a community of practice 
find themselves in a new context. Relational learning takes 
shape in contexts in which action is required in order to meet 
the individual’s and the group’s primary needs. In such 
situations, teachers’ and students’ varying competences will be 
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played out and relational patterns established in the school 
environment will be renegotiated.  
 
The identity-developing learning process that the students 
describe can be said to consist of different components. In what 
I have chosen to call the pedagogy of contrasts, what it means 
for the students to find themselves in a situation in which they 
can no longer rely on clear-cut routines and habits becomes 
clear. By finding themselves in contrasting contexts, in which 
habits and routines are to some degree turned upside down, 
the students are forced to face a situation that for them is 
perceived as fairly new and unfamiliar. This also has a bearing 
on how the students talk about themselves and their 
knowledge/competences. Contrasting and new environments 
create new experiences and insights. In this way, everyday 
activities that are experienced as onerous or demanding in one 
context may end up being seen in a new light. 
 
Finally, in a discussion on the pedagogical implications of the 
thesis conclusions, the importance of applying a processual, 
sociocultural perspective to both students’ developing 
sensemaking and learning is stressed, as when instructional 
goals and objectives are discussed. It is when the students find 
themselves in the middle of  what is for them uncharted 
territory, smell and touch the plants in their native habitat, or 
experience what it means to take responsibility for one’s own 
role in cooperation with a group, that contextual, social and 
identity-developing learning processes take shape. In other 
words, above and beyond the instructional practices in which 
evaluation and grade-assignment take place.  
 
 



 255 

Epilog 
 
 

Nu är det bara några timmar kvar innan det är dags att skicka 
avhandlingen till tryckeriet. Jag sitter med datorn framför mig 
i köket och hör det rogivande ljudet av vardag i bakgrunden.  
Dottern som spelar skalor på elgitarren, sonen som småpratar 
via Discord med sina vänner samtidigt som de spelar datorspel 
och mannen som fyller diskmaskinen innan han ska iväg och 
spela padel. Nu när jag sitter här och tänker tillbaka på åren 
som doktorand så fylls jag av värme.  Alla fantastiska möten  
och samtal med informanter, handledare, lärare och kollegor 
som jag hade förmånen att genomföra innan social distansering 
blev en del av våra liv.  
 
Efter drygt tio år som idrottslärare på högstadiet och gymnasiet 
återvände jag till universitetet. Främst för att undervisa 
studenter på idrottslärarutbildningen men ganska snart 
började tankar om att doktorera gå från något abstrakt till 
något mer konkret. Hösten 2015 antogs jag som doktorand på 
Linnéuniversitetet. Att vara doktorand har ibland känts som att 
jag inte haft någon hamn, det praktiska hantverket med 
undervisning låg under en tid nere och att identifiera sig som 
forskare låg långt bort. Doktorandbubblan har ibland känts 
overklig men alltid trygg. Den här avhandlingen har pågått på 
många plan samtidigt, på doktorandkurser, i 
handledningssamtal, på konferenser och i mellanrum i 
vardagen såsom i bilen utanför sporthallar väntandes på barn 
som varit och tränat, eller på väg hem eller bort på ett tåg eller 
flyg.  
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Mitt intensivaste och varmaste tack går till alla elever som låtit 
mig vara med i deras skolvardag, under deras vecka i fjällen 
och även året efter. Utan er ingen avhandling. Jag har fått följa 
er när ni varit mitt i nya erfarenheter och upplevelser och i hela 
registret av känslor. Jag känner mig ödmjuk inför förtroendet 
ni gav mig och jag har försökt återge era berättelser så 
autentiskt som möjligt. Stort tack till lärarna som lät mig 
komma in i klasserna och följa eleverna och skolornas rektorer 
som gav mig tillåtelse att röra mig fritt på skolorna och i 
klasserna så länge lärare och elever tyckte att det gick bra.  
 
Mina handledare som funnits med i det här projektet från dag 
1 och ända in i mål. Utan er hade jag aldrig vågat släppa sargen 
för att använda en idrottsmetafor. Jesper Andreasson, du kallar 
dig sociolog, jag skulle vilja lägga till (super)pedagog. Många 
är de gånger då du tålmodigt förklarat hur jag ska ta mig vidare 
med mitt skrivande och hur var sak har sin plats i en text. Du 
har läst av precis vad jag behövt och jag vet ingen som 
balanserar piska och morot så bra som du. Stefan Lund, 
diskussionerna vi haft har både breddat och fördjupat mina 
tankar om lärande och skolan som institution och har varit till 
stor hjälp i arbetsprocessen. Sen är det något särskilt med det 
där norrländska lugnet, när jag har tyckt att hela havet stormar 
så har ditt lugn varit viktigt.  Jag är oerhört tacksam att ni 
funnits med hela vägen i allt stort och smått, från planering av 
datainsamling till sista årets möten i Zoom som handlat om 
både det ena och det andra. Jag är djupt tacksam för alla 
handledningstimmar ni lagt ner, lyckliga kan de doktorander 
vara som får er som handledare framöver.   
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Jag har under de här åren fått många nya vänner. Eva Klope 
och Marina Wernholm, vi lärde känna varandra på ett tåg i 
Småland. Jag är så glad att våra vägar korsades och att vi 
fortsätter med våra LSP (lägre seminarium i pedagogik) på 
restaurang Ernesto. Inga Oliynyk, tack för välbehövlig 
genomgång av metodkapitlet på slutseminariet och för att du 
alltid tycker att det är en god idé att gå ut och äta lunch. Ellen 
Sverkersson, tack för gott samarbete med metodkurser och 
metodfunderingar i våra doktorandprojekt. Ellen och Inga, när 
pandemin är över ska vi bubbla igen alla missade bubbel. 
 
Under mina första år som doktorand läste jag kurser på 
Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm, Örebro 
Universitet och Malmö Högskola. Jag vill rikta ett stort varmt 
tack till alla kursansvariga och föreläsare på kurserna: Håkan 
Larsson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach, Karin Redelius, 
Karin Henriksson-Larsén, Peter Schantz, Kent Sahlin, Mikael 
Quennerstedt, Ninitha Maivorsdotter, Marie Öhman, Ashley 
Casey, Mikael Londos och Jan-Eric Ekberg. Intressanta och 
välgjorda kurser som introducerade och förberedde oss 
doktorander inom det idrottsvetenskapliga fältet på bästa sätt. 
 
Suzanne Lundvall, efter din genomläsning till mittseminariet 
och värdefulla kommentarer så fick jag ny fart och riktning i 
skrivandet. Stort tack för arbetet du gjorde med texten i ett 
skede då den stod och vägde. Maria Johansson, tack för dina 
både konkreta och lite mer filosofiska kommentarer vid 
halvtid. Vid slutseminariet hade jag återigen förmånen att få 
texten genomgången av en expert på området friluftsliv och 
skola. Erik Backman, du fick mig inte bara att tänka till och 
städa upp bland  begreppen jag använder  utan även att 
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fundera över vilken position jag tagit ontologiskt. Tack för att 
du hjälpte mig att ta ut sista kompassriktningen mot mål.  
 
Stort tack till Lena Larsson, för genomläsning till 
slutseminariumet och för all hjälp med mina frågor längs 
vägen. Att som doktorand få ta rygg på en senior forskare och 
få vara med i och jobba tillsamman i projekt har varit otroligt 
givande. Vi har samlat in data tillsammans i EduHealth 
projektet och varit på ECER och Svebi tillsammans. Att resa 
med dig är inte bara trevligt, det  betyder också att man alltid 
kommer i tid.   
 
Sedan ett år tillbaka är jag med i nätverket Etnografiskt forum 
som kommit att betyda mer och mer för mig. Att ha tillgång till 
samlad kunskap när man stöter på metodologiska klurigheter 
är guld värt.  
 
Klas Åstrand, denna institution i sig när det kommer till idrott, 
hälsa och friluftsliv på Högskolan i Kalmar och senare 
Linnéuniversitetet. Hösten 1996 välkomnade du och Pia 
Ekblad mig och resten av idrottslärarstudenterna till en 
utbildning som inte var färdigbyggd, det ordnade sig, den 
byggdes undertiden vi studenter tog oss igenom utbildningen. 
Våren 2012 undrade du vad jag hade för planer till hösten, 
sedan dess är vi kollegor. Jag uppskattar att ha dig som kollega, 
du är som Gunde och Charles Ingvar i ett, inget är omöjligt det 
gäller bara att ha en plan. Din ledarstil med kombinationen 
höga krav/ en andra chans har fått mig och många andra att 
utvecklas och flytta fram positionerna. Rätt nyligen slog det 
mig att du håller på att lämna över kurserna vi har tillsammans. 
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Jag tycker inte om att du har planer på att sluta men jag ska 
göra mitt bästa och förvalta arvet väl.  
 
Tom, att driva friluftskurser med dig är alltid raka puckar och 
högt i tak och det uppskattar jag. Jag gillar våra diskussioner 
om friluftsliv som ibland pågår i dagar och veckor i bussar, på 
fjäll, i skog, i stugor, i skotergarage och över räkmackor och 
grillade korvar. Arbetssättet där vi skruvar och förfinar, väger 
upp teori och praktik och är i ständig utveckling tycker jag är 
oerhört givande.  
 
Ett stort tack till institutionen för Idrottsvetenskap på 
Linnéuniversitetet. I vårt fikarum är det lätt att ladda om (inte 
nu i pandemitider, men innan). Tack också till prefekt Susanne 
Linnér för peppet i sista kurvan innan målrakan. 
 
Jonas Nilsson, när jag kört fast i tekniken, då har du funnits där. 
Du hjälpte mig också att välja ut vilka kameror som skulle 
fungera bäst i alla väder och med så lång batteritid som möjligt. 
Stort tack för all hjälp.  
 
Pia Ekblad och Eva Egrenius-Cegrell, min största fanclub och 
två fantastiska förebilder, går man vilse så har ni alltid karta 
och kompass tillgängligt. Tack för att ni varit så uppmuntrande 
under alla år.  
 
Kina Ohlsson och Jonas Esberg, må vi fortsätta hänga lika 
mycket i alla våra dar, med alla våra barn, vi har alltid kul och 
jag är så glad i er. Jonas, jag kommer aldrig glömma din snabba 
insats och Heimlichmanöver som blev räddningen och 
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lösningen på något som kunde gått riktigt illa för två år sedan. 
Jag är för evigt tacksam.  
 
Eva Bjerding. Vi var båda nyutexaminerade lärare när vi 
började jobba tillsammans strax innan millenniumskiftet.  De 
senaste åren har vi träffats på dagtid och fikat och pratat om 
livet. Vi har också funderat mycket på hur skolan skulle se ut 
om vi fick fria händer att bygga upp den från grunden. Du var 
alltid intresserad och ville höra hur det gick med mitt 
doktorandprojekt och jag önskar att du hade kunnat vara med 
nu. Alla våra ideér och tankar kommer jag för alltid bära med 
mig. Vila i frid Eva.   
 
Mamma och pappa, hur ska jag någonsin kunna tacka er nog. 
Alla gånger ni hoppat in och vabbat och tagit hand om snoriga 
barnbarn, fixat med praktiska ting och ställt upp under de här 
åren och även innan. Är det något jag har fått med mig från er 
så är det att man ger sig inte, går det inte som man tänkt sig så 
börjar man om på ett eller annat sätt. Den inställningen och 
uthålligheten hoppas jag i min tur lämna över till mina barn.  
 
Att leva med någon som fördjupar sig inom ett ämne som blir 
smalare och smalare i takt med att entusiasmen och 
diskussionsviljan av ämnet blir större och större kan säkert 
upplevas på många olika sätt. Tack Johan för att du ger mig 
plats och delar den här resan med mig och våra små troll som 
under resans gång blivit stora, Lina-Lo och Ville. Ni tre är det 
bästa jag vet, det vet ni.  
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Det har blivit sent. Regnet smattrar på fönsterbrädorna och 
diskmaskinen har för länge sedan tystnat. Jag känner mig stolt 
och nöjd över åren som gått och texten jag nu skickar iväg.  
 

 

 

 
 
 
 



 262 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 263 

Referenser 
 
 
Andersson, K. (2020). Naturmöten i pedagogiska verksamheter. 

Lic. -avh. Örebro: Örebro Universitet.  
Anderson-Levitt (2006). Ethnography. I: Green, J., Camilli, G. & 

Elmore, P. (Eds.) Handbook of Complementary Methods of 
Education Research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates, Publishers.  

Andkjaer, S. (2008). Friluftsliv i Danmark. Unges deltagelse i 
organiseret friluftsliv set i kulturelt perspektiv. Syddansk 
Universitet.  

Andreasson, J. (2014). ‘Shut up and squat!’ Learning body 
knowledge within the gym. Ethnography and 
Education, 9(1), 1–15, DOI: 10.1080/17457823.2013.828473 

Annerstedt, C. (2007). Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. 
Göteborg: Multicare.  

Annerstedt, C. (2008). Physical Education in Scandinavia with 
focus on Sweden – a comparative perspective. Physical 
Education and Sport Pedagogy, 13(4), 303–318.  

Annerstedt, C. (2009). Betygsättning i Idrott och hälsa – stora 
brister vad gäller likvärdighet och rättvisa. SVEBIS årsbok., 
2009, s. 1–23.  

Apple, M. W. (2001). Markets, standards, teaching, and teacher 
education. Journal of teacher education, 52(3), 182–196.  

Armour, K. M. & MacDonald, D. (Eds.) (2012).  Research 
methods in physical education and youth sport. Milton Park, 
Abingdon, Oxon: Routledge 

Arnegård, J. (2006). Upplevelser och lärande i äventyrssport och 
skola. Doktorsavhandling. Stockholm: HLS Förlag.  

Arsenius, S. (1910). Boken om friluftsliv: upplysningar, råd och 
skildringar. Stockholm: Silén. 

Aspelin, J. (1999). Klassrummets mikrovärld. Stockholm: 
Symposion. 



 264 

Backman, E. (2004). Friluftsliv i grundskolan. I:  H. Larsson & 
K. Redelius (red.) Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott 
och hälsa (s. 173–188). Stockholm, Idrottshögskolan.  

Backman, E. (2005). ”Friluftslivets praktik”. I: H. Larsson & K. 
Redelius (red.) Leve idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad 
Lars-Magnus Engström (s.183–199). Stockholm: HLS förlag.  

Backman, E. (2010). Friluftsliv in Swedish Physical Education – 
a struggle of Values: Educational and sociological 
Perspectives. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms 
universitet.  

Backman, E. (2011a). Friluftsliv, idrott och skola i förändring. I: 
J. Arnegård, E. Backman  & K. Sandell (red.) Friluftssport och 
äventyrsidrott: Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en 
föränderlig värld (s.65–88). Lund: Studentlitteratur.  

Backman, E. (2011b). What Controls the Teaching of Friluftsliv? 
Analysing a Pedagogic Discourse within Swedish Physical 
Education. Journal of Adventure Education and Outdoor 
Learning, 11(1) 51–65.  

Backman, E. (2011c). What frames teaching of friluftsliv?: 
Analysing a pedagogic discourse within Swedish PE through 
framing and the pedagogic device. Journal Of Adventure 
Education And Outdoor Learning, ISSN 1472-9679, E-ISSN 
1754-0402 

Backman, E. (2011d). Friluftsliv: A Contribution to Equity and 
Democracy in Swedish Physical Education? An Analysis of 
Codes in Swedish Physical Education Curricula. Journal of 
Curriculum Studies, 43(2), 269–288.  

Backman, E. (2018). Development(s) of outdoor education in 
Sweden. The Changing World of Outdoor Learning. European 
reflections. / [ed] Becker, Peter; Humberstone, Barbara; 
Loynes, Chris & Schirp, Jochem, London: Routledge. 

Backman, E. & Pearson, P. (2016). ‘We should assess the 
students in more authentic situations’: Swedish PE teacher 
educators’ views of the meaning of movement skills for future 
PE teachers. European Physical Education Review, 22(1), 47–
64. 



 265 

Barker, D., Quennerstedt, M. & Annerstedt, C. (2014). Youths 
with migration backgrounds and their experiences of physical 
education: an examination of three cases. Sport, Education 
and Society, 20(5), 186–203.  

Beames, S. & Atencio, M. (2008). Building social capital through 
outdoor education. Journal of Adventure Education and 
Outdoor Learning, 8(2), 99–112.  

Beedie, P. (2000). Teaching outdoor and adventurous activities: 
Issues surrounding modes of delivery. British Journal of 
Teaching Physical Education, 31(4), 18–20.  

Berger, P. L. & Luckmann, T. (1966). The Social Construction of 
Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City, 
NY: Anchor Books. 

Biesta, G. (2006). Beyond Learning: Democratic Education for a 
Human Future. Boulder: Paradigm Publishers.  

Biesta, G. J. J. & Burbules, N. C. (2003). Pragmatism and 
educational research. Lanham, MD, Rowman & Littlefield.  

Binet, A. (1907/2014). The Mind and the Brain Being the 
Authorised Translation of L'Âme et le Corps, Project 
Gutenberg. 

Blom, K. A. & Lindroth, J. (1995). Idrottens historia: från antika 
arenor till modern massrörelse. Farsta: SISU idrottsböcker.  

Boland, R. J. & Tenkasi, R. V. (1995). Perspektive making and 
perspective talking in communities of knowing. Organization 
Science, 6(4), 350–372.  

Boyes, M. (2000). The Place of outdoor education in the Health 
and Physical Education Curriculum. Journal of Physical 
Education New Zealand, 33(2), 75–88.  

Brookes, A. (2002). Lost in the Australian bush: outdoor 
education as curriculum. Journal of Curriculum Studies, 
34(4), 405–425.  

Brown, M. (2006). Adventure education and physical education. 
I: D.Kirk, D. Macdonald & M. O´Sullivan (Eds.) The Handbook 
of Physical education (s. 685–702). London: Sage Publications 
Ltd. 



 266 

Brusman, M. (2008). Den verkliga staden? Norrköpings 
innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteteter. 
Doktorsavhandling. Linköping Studies in Arts and Science. 

Brügge, B., Glantz, M. & Svenning, S. (2007). Planera för 
friluftsliv. I: B. Brügge, M. Glantz & K. Sandell (Red.) 
Friluftslivets pedagogik: för kunskap, känsla och livskvalitet 
(s. 224–247). Stockholm: Liber. 

Butler, J. (1999). Bodies that matter. London/New York: 
Routledge. 

Buttimer, A. (1980). Home, reach, and the sense of place. I: A. 
Buttimer & D. Seamon (Eds.) The human experience of space 
and place (s.166–187). London: Croom Helm.  

Buttimer, A. & Seamon, D. (1980). The human experience of 
space and place. London: Croom Helm.  

Bäckström, Å. (2005). Spår – om brädsportkultur, informella 
lärprocesser och identitet. Doktorsavhandling. Stockholms 
Universitets förlag.  

Bäckström, Å. (2011). Sinnligt kunnande och lärande. I:H. 
Tolvhed & D. Cardell (Red.) Kulturstudier, kropp och idrott (s. 
193–209). Lund: Idrottsforum.org. 

Carlgren, I. (1999). Pedagogiska verksamheter som miljöer för 
lärande. I: I. Carlgren (Red.) Miljöer för lärande (s. 9–29). 
Lund: Studentlitteratur. 

Carlgren, I. (2015). Kunskapskulturer och 
undervisningspraktiker: Göteborg: Daidalos. 

Carpenter, C. & Harper, N. (2016). Health and wellbeing 
benefits of activities in the outdoors. I: B. Humberstone, H. 
Prince & K. A. Henderson (Eds.) Routledge International 
Handbook of Outdoor Studies (s. 59–68). Routledge 
International Press, Abingdon, Oxon. 

Cazden, C., John, W. & Hymes, D. (Eds.) (1972). Functions of 
Language in the Classroom. New York: Teacher College Press. 

Clark, J. & White, G. (2010). Experiential Learning: A Definitive 
Edge In The Job Market. American Journal of Business 
Education, 3(2), 115–118. 

Cooper, G. (2000). Opportunities for Outdoor Education in the 
new National Curriculum. Horizons, 9, 26–29.  



 267 

Cusack, A. (2002). The Benefit of Experiencing Risk in Addition 
to Friluftsliv. Pathways. The Ontario Journal of Outdoor 
Education, 14(3), 22–24.  

Dahlgren, L. O. & Szczepanski, A. (2004). Rum för lärande – 
några reflektioner om utomhusdidaktikens särart. I: I. 
Lundegård, P-O. Wickman & A. Wohlin (Red.) 
Utomhusdidaktik (s. 9–-24). Lund: Studentlitteratur. 

Damasio, A. (1994). Descartes’ error: Emotion, reason and the 
human brain. New York: Avon Books.  

Delamont, S. (2004). Ethnography and participant observation. 
I: C. Seale, G. Gobo, J.F. Gubrium & D. Silverman (Eds.) 
Qualitative Research Practice (s. 205–217). London: SAGE 

Dewey, J. (1913). Barnet och skolkursen. Källor till uppfostrans 
och de pedagogiska reformidéernas historia: 2 Rousseau samt 
tiden efter honom. Stockholm: Norstedt.  

Dewey, J. (1915). The school and society. Chicago, Ill.: The 
University of Chicago Press. 

Dewey, J. (1916,1997). Experience and Education. The Kappa 
Delta Pi Lecture Series. New York: Touchstone Edition.  

Dewey, J. (1922/1988). Human nature and conduct. I: J.A. 
Boydston (Ed.) The middle works, 1899 – 1924 (s?), vol. 14. 
Carbondale: Southern Illinois University Press.  

Dewey, J. (1925/1981). Experience and natur. I: J. A.Boydston 
(Ed.) The later works, 1925-1953 (s.?), vol. 1. Carbonedale: 
Southern Illinois University Press.  

Dewey, J. (1936). Experience and education. New York: 
Pouchstone.  

Dewey, J. (1999). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos 
Dewey, J. (2002). Individ, skola och samhälle – Pedagogiska 

texter. Stockholm: Natur & Kultur.  
Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle – 

Utbildningsfilosofiska texter. 4. uppl. Stockholm: Natur & 
Kultur.   

Ehn, B. & Klein, B. (1994): Från erfarenhet till text. Om 
kulturvetenskaplig reflexivitet. Stockholm: Carlssons.  

Ekberg, J-E. (2009). Mellan fysisk bildning och aktivering: en 
studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9: 



 268 

Doktorsavhandling. Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 
Lund: Lunds universitet, 2009. 

Ekberg, J-E. (2016). What knowledge appears as valid in the 
subject of Physical Education and Health? A study of the 
subject on three levels in year 9 in Sweden. Physical 
Education and Sport Pedagogy, 21(3), 249–267. 

Emigrationsutredningen (1911). Emigrationsutredningen Bil. 16 
Det svenska folklynnet : aforismer. Stockholm: Nordiska 
bokh.Tillgänglig på Internet: 
http://runeberg.org/folklynn/0127.html 

Engström, L-M. (2010). Smak för motion: Fysisk aktivitet som 
livsstil och social markör. Stockholms universitets förlag.  

Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace. Studies in 
Continuing Education, 26(2), 247–273. 

Eraut, M. (2007). Learning from other people in the workplace. 
Oxford Review of Education, 33(4), 403–422.  

Falk-Lundqvist, Å. (2011). Entreprenöriell Pedagogik I Skolan : 
Drivkrafter För Elevers Lärande. 1. Uppl.. ed. Stockholm: 
Liber. Print. 

Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber. 
Faskunger, J., Szczepanski, A. & Åkerblom. P. (2018). Klassrum 

med himlen som tak. En kunskapsöversikt om vad 
utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. 
Skrifter från Forum för ämnesdidaktik nr 10. Linköpings 
Universitet, Linköping.  

Fejes, A. Thornberg, R. Ahn, S.-E. Back, C. Berterö, C. 
Bolander, E. Jepson & Wigg, U.(2014). Handbok i kvalitativ 
analys. Stockholm: Liber AB. 

Fredman, P., Stenseke, M., Sandell, K. & Mossing, A. (2013). 
Friluftsliv i förändring. Resultat från ett forskningsprogram. 
Slutrapport. Naturvårdsverket, rapport 6547.  

Fredman, P., Stenseke, M. & Sandell, K. (red.) (2014). Friluftsliv 
i förändring: studier från svenska upplevelselandskap. 
Stockholm: Carlsson.  

Frohagen, J. (2016). Att Kunna Såga Rakt. Om Manuell 
Bildning I Skolämnet Slöjd. Techne Series, 23(2),  16–40. 



 269 

Frykman, J. & Löfgren, O. (1979). Den kultiverade människan. 1 
uppl. Lund: LiberLäromedel.  

Fägerstam, E. (2012). Space and Place: Perspectives on outdoor 
teaching and learning.  Doktorsavhandling. Linköping Studies 
in Behavioural Science. 

Gage, N.L. & Berliner, D.C. (1998). Educational psychology 6. 
ed., Boston: Houghton Mifflin. 

Giddens, A. (1986). The Constitution of Society. Berkeley/Los 
Angeles: University of California Press. 

Gill, T. (2011). Children and nature – A Quasi-systematic review 
of the empirical evidence. Greater London Authority, UK.  

Gill, T. (2014). The benefits of Children´s Engagement with 
Nature: A Systematic Literature Review. Children, Youth and 
Environments, 24(2), 10–34.  

Gomm, R., Hammersley, M. & Foster, P. (2000) Case study 
method. London: 

Gruenewald, D. A. (2003). Foundations of place: A 
multidisciplinary framework for place-conscious 
education. American educational research journal, 40(3), 619–
654. 

Gruenewald, D. A. & Smith, G. A. (eds.). (2014). Place-based 
education in the global age: Local diversity. Routledge. 

Gumperz, J.J. & Hymes, D.H. (1986). Directions in 
sociolinguistics: the ethnography of communication, Oxford: 
Basil Blackwell. 

Hager, P. & Halliday, J. (2006). Recovering Informal Learning. 
Dordrecht : Springer 

Hacking, I. (2000). Social konstruktion av vad? Bokförlaget 
Thales. Stockholm.  

Hahn, T. (2007). Sensational Knowledge: Embodying Culture 
through Japanese Dance. Middletown: Wesleyan University 
Press. 

Hammersley, M. & Atkinson, P. (2007). Ethnography : principles 
in practice. Milton Park, 

Harris, M. (2007). Ways of Knowing: New Approaches in the 
Anthropology of Experience and Learning. New York: 
Berghahn Books. 



 270 

Hart, R. (1997). Children's participation: The theory and practice 
of involving young citizens in community development and 
environmental care: Earthscan/Unicef, London, pp.176–177. 

Hattie, J., Marsh, H.W, Neill, J. T. &  Richards, G. E. (1997). 
Adventure Education and Outward Bound: Out-of-class 
Experiences That Make a Lasting Difference. Review of 
Educational Research, 67(1), 43–87.  

Hedberg, P. (2004). Att lära in ute- Naturskola. I: I. Lundegård, 
P – O. Wickman & A. Wohlin (red.) Utomhusdidaktik (s.?). 
Lund: Studentlitteratur. 

Hermerén, G. (2011). God forskningssed. Stockholm: 
Vetenskapsrådet. 

Heyman, I. (1999). En självreflexiv dimension i vetenskapligt 
arbete. Pedagogisk forskning i Sverige, 4(2), 162–180. 

Higgins, P. (2003). Outdoor in the UK: A journey with an 
uncertain destination? I: B. Humberstone, H. Brown & K. 
Richards (Eds.), Whose Journeys? The Outdoors and 
Adventure as Social and Cultural Phenomena: Critical 
explorations of relations between individuals, “others” and the 
environment (s. 131–148). Cumbria: Fingerprints, Barrow-in-
Furness, UK.  

Hodkinson, P., Sparkes, A. & Hodkinson, H. (1996). Triumphs 
and tears : young people, markets and the transition from 
school to work: London : D. Fulton Publishers. 

Hodkinson, P., Biesta G. & James, D. (2007). Understanding 
learning cultures. Educational Review, 59(4), 415–427.  

Hodkinson, P., Biesta, G. & James, D. (2008). Understanding 
learning culturally: Overcoming the dualism between social 
and individual views of learning. Vocations And Learning, 
1(1), 27–47. 

Hofmann, A. R., Rolland, C. G., Rafoss, K., & Zoglowek, H.  
(2018) Norwegian friluftsliv: a way of living and learning in 
nature, Münster: Waxmann. 

Holland, W. H., Powell, R. B., Thomsen, J. M. &  Monz, C. A. 
(2018). A systematic review of the psychological, social, and 
educational outcomes associated with participation in 



 271 

wildland recreational activities. Journal of Outdoor Recreation, 
Education, and Leadership, 10, 197–225. 

Holme, I.M., Solvang, B.K. & Nilsson, B. 
(1997). Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa 
metoder 2., [rev. och utök.] uppl.., Lund: Studentlitteratur. 

Humberstone, B. & Prince, H. (2020). Research Methods in 
Outdoor Studies. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge. 
Print. Routledge Advances in Outdoor Studies. 

Humberstone, B., Prince, H. & Henderson. K.A. (Eds.) (2016). 
Routledge International Handbook of Outdoor Studies, Taylor 
& Francis Group.  

Hutchinson, D. (1998). Growing up green: Education for 
ecological renewal. 

Hymes, D. H. (1984). Language as Social Resource: Essays. 
Allen Day Grimshaw, Anwar S. DilDiscourse Strategies. John 
J. Gumperz. The American journal of sociology, 90(2), 469–
471.  

Illris, K. (2002). The three dimensions of learning. Contemporary 
learning theory in the tension field between the cognitive, the 
emotional and the social. Frederiksberg: Roskilde University 
Press.  

Illeris, K. (2007). How we learn. Learning and non-learning in 
school and beyond. London: Routledge.  

Illeris, K. (2015). Lärande. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 

Janik, A. (1996). Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi. Eslöv: B. 
Östlings bokförl. 

Jarvis, P. (2006). Thowards a comprehensive theory of human 
learning. London: Routledge Taylor & Francis Group.  

Jensen, M. (2011). Den Fria Tidens Lärande. 1. Uppl.. ed. Lund: 
Studentlitteratur. Print. 

Jensen, M. (2016). Lärande Och Lärandeteorier: Om Den 
Intentionella Människan. 1. Uppl..  Lund: Studentlitteratur. 
Print. 

Kirk, D. (2010). Physical Education Futures. London, United 
Kingdom: Routledge.  



 272 

Kirk, D., Macdonald, D. & O´Sullivan, M. (Eds.) (2006). The 
handbook of physical education. London: Sage.  

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the 
source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall.  

Kristensson Uggla, B. (2002). Slaget om verkligheten. 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposium.  

Kullberg, B. (2014). Etnografi I Klassrummet. 3., [rev.] Uppl.. ed. 
Lund: Studentlitteratur. Print. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur.  

Lakoff, G & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh: The 
Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New 
York: Basic Books. 

Larsson, H. & Fagrell, B. (2010). Föreställningar om kroppen: 
Kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori. 
Stockholm: Liber. 

Larsson, H., Fagrell, B. & Redelius, K. (2009). Queering physical 
education. Between benevolence towards girls and a tribute 
to masculinity. Physical Education and Sport Pedagogy, 14(1), 
1–17.  

Larsson, H. & Redelius, K. (2008). Swedish physical education 
research questioned – current situation and future 
directions. Physical Education and Sport Pedagogy, 4, 381-
398.  

Larsson, H. & Nyberg, G. (2014). Exploring ”what” to learn in 
physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 
19(2), 123–135.  

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk 
Pedagogik, 25(1), 16-35. 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate 
peripheral participation. Cambridge: Cambridge University 
Press.  

Layder, D. (1998) Sociological Practice: Linking Theory and Social 
Research. SAGE. 



 273 

Lefebvre, H. (1991). Production of space. (D. Nicholson-Smith, 
Trans.). Cambridge, Mass: Blackwell. (Original work 
published 1974).  

Lewicka, M. (2011). Place attachment: how far have we come in 
the last 40 years? Journal of Environmental Psychology, 31, 
207–230.  

Lindqvist, M. (2019). Kollegialt Lärande: Att Handleda I Skolans 
Värld. Upplaga 1. ed. Lund: Studentlitteratur. Print. 

Lundgren, L.J. (2006). Sumpmarken som blev ett vattenrike.  I: 
E. Morald & C. Nordlund (Red.) Topos: essäer om tänkvärda 
platser och platsbundna tankar (s?) Stockholm: Carlsson. 

Lundvall, S. (2011). Lärande i friluftsliv: perspektiv och 
ämnesdidaktiska exempel, Stockholm: Gymnastik- och 
idrottshögskolan. 

Lundvall. S. & Meckbach, J. (2008). Mind the gap: physical 
education and health and the framefactor theory as a tool for 
analysing educational settings. Physical education and sport 
pedagogy, 13(4), 345–364.  

Lyngstad, I. & Sæter, E. (2020) The concept of “friluftsliv 
literacy” in relation to physical literacy in physical education 
pedagogies. Sport, education and society, pp. 1-13. 

Martin, P. (2010). Outdoor education and the national 
curriculum in Australia. Australian Journal of Outdoor 
Education, 14(2), 3-11. 

Massey, D. (2005). For space. Thousand Oaks, CA: Sage. 
Meckbach, J. & Lundvall, S. (2002). Den oformulerade 
didaktiken – idrott och hälsa som skolämne. I: Falkevall, B., & 
Selander, S. (Red.) Skolämne i kris? Stockholm: HLS förlag. 
Meerts-Brandsma, L., Sibthorp, J. & Rochelle, S. (2019). 

Learning Transfer in Socioeconomically Differentiated 
Outdoor Adventure Education Students. Journal of 
Experiential Education, 42(3), 213–28. 

Merleau-Ponty, M. (1945/1997). Kroppens fenomenologi, 
Göteborg: Daidalos.  

Mikaels, J. (2017). Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv 
in the Swedish physical education and health curriculum. 



 274 

Doktorsavhandling. Stockholm: Gymnastik- och 
idrottshögskolan. 

Mikaels, J. (2019). Becoming-place: a rhizomatic exploration of 
friluftsliv in the Swedish school curriculum. Curriculum 
Perspectives, 39(1), 85–89.  

Mikaels, J., Asfeldt, M. (2017). Becoming-crocus, becoming-
river, becoming-bear: A relational materialist exploration of 
place (s). Journal of Outdoor and Environmental 
Education, 20(2), 2–13. 

Mikaels, J., Backman, E. & Lundvall, S. (2016).  In and out of 
Place: Exploring the Discursive Effects of Teachers' Talk 
about Outdoor Education in Secondary Schools in New 
Zealand. Journal of Adventure Education and Outdoor 
Learning, 16(2), 91–104. 

Miljö- och energidepartementet. Om statsbidrag till 
friluftsorganisationer. Förordning (2010:2008).  Hämtad: 
2020-11-02 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
20102008-om-statsbidrag-till_sfs-2010-2008 

Mills, D. & Morton, M. (2013). Research methods in education: 
Ethnography in Education. London: SAGE.  

Morgan, P. (2010). Towards a developmental theory of place 
attachment. Journal of Environmental Psychology, 30, 11–22.  

Moser, T. (2007). Rommet som pedagogisk (kon)text og det 
fysiske miljøet som læremiddel.  I: S.V. Knudsen, S. Dagrun 
& B. Aamotsbackken (red.) Tekst i vekst : teoretiske, 
historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster 
(s.962–963), Oslo: Novus. 

Naturvårdsverket (2007). Argument för friluftsliv. Stockholm: 
Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620-8308-3 

Naturvårdsverket (2015). Friluftsliv för alla. Stockholm: 
Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620-6700-7. 

Nespor, J. (2008). Education and Place: A Review Essay. 
Educational Theory, 58(4), 475–489.  

Nicol, R. (2003). Pillars of Knowledge. I: B. Humberstone, H. 
Brown & K. Richards (Eds.) Whose Journeys? The Outdoors 
and Adventure as Social and Cultural Phenomena: Critical 



 275 

explorations of relations between individuals, ‘others’ and the 
environment (s. 115–130). Cumbria: Fingerprints, Barrow-in-
Furness, UK. 

Nicol, R. (2014). Entering the Fray: The role of outdoor 
education in providing nature-based experiences that matter. 
Educational Philosophy and Theory, 46(5), 449–461.  

Nilsson, J. (2011) Rörelseteknik och upplevelse i friluftsliv: 
rörelse i ett livsvärldsrum.I: S. Lundvall (red.) Lärande i 
friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel (s. 51–58). 
Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Nilsson, P. (1998). Fritid i skilda världar: en undersökning om 
ungdomar och fritid i ett nationellt och kontextuellt perspektiv. 
Stockholm: Ungdomsstyrelsen. 

Nyström, A-S. (2012). Att synas och lära utan att synas lära : en 
studie om underprestation och privilegierade unga mäns 
identitetsförhandlingar i gymnasieskolan. Doktorsavhandling. 
Uppsala: Acta 

Onwuegbuzie, A. J. & Johnson, R. B. (2004). Mixed Methods 
Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. 
Educational Researcher, 33(14), 14–26. 

Paisley, K., Furman, N., Sibthorp, J. & Gookin, J. (2008). 
Student Learning in Outdoor Education: A Case Study from 
the National Outdoor Leadership School. The Journal of 
Experiential Education, 30(3), 201–22.  

Patel, R. & Davidson, B. (1991). Forskningsmetodikens grunder: 
att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: 
Studentlitteratur 

Patton, M. (1990). Qualitative researching. London: SAGE.  
Piaget, J. (1926). The language and thought of the child. New 

York: Harcourt Brace & Co 
Piaget, J. (1961). The genetic approach to the psychology of 

thought. Journal of Educational Psychology, 52(6), 275–281. 
Piaget, J. (2013). Barnets själsliga utveckling 4., oförändr. 

uppl.., Lund: Studentlitteratur. 
Pierce, C. S. (1958/1979). Collected papers of Charles Sanders 

Pierce. Vol. VII: Science and philosophy. Cambridge: Harvard 
University Press. [Edited by A. W. Burks].  



 276 

Pink, S. (2009). Doing Sensor Ethnography. London: Sage. 
Pintrich, P.R. & Schunk, D.H. (2002). Motivation in education : 

theory, research, and applications 2. ed., Upper Saddle River, 
N.J.: Merrill. 

Quay, J. & Seaman, J. (2013). John Dewey and education 
outdoors: making sense of the ‘educational situation’ through 
more than a century of progressive reforms. Rotterdam, 
Netherlands: Sense Publishing.  

Quennerstedt, M. (2006). Att lära sig hälsa. Doktorsavhandling. 
Örebro: Örebro universitet.  

Quennerstedt, M. (2008). Studying the institutional dimension of 
meaning making: a way to analyze subject content in physical 
education. Journal of teaching in physical education, 27(3), 
434–444.  

Quennerstedt, M. (2010). Physical education in New Zealand 
and Sweden: good or bad for students' health?. Journal of 
Physical Education New Zealand, 43(2), 7–11. 

Quennerstedt, M., Sundberg, M. & Öhman, J. (1999). Friluftsliv 
och hälsa. I: Brügge, Glantz & Sandell (red.) Friluftslivets 
pedagogik. Stockholm: Liber. 

Quennerstedt, M., Öhman, M. & Öhman, J. (2007). Friluftsliv, 
hälsa och livskvalitet. I: B.  Brügge, M. Glanz & K. Sandell 
(Red.) Friluftslivets pedagogik (195-208). 3 uppl. Stockholm: 
Liber 

Redelius, K., Quennerstedt, M. & Öhman, 
M. (2015). Communicating aims and learning goals in 
physical education: part of a subject for learning?. Sport, 
Education and Society, 20(5), 641–655. 

Regeringskansliet (2020a). Framtidens friluftsliv. Proposition: 
2009/10:238. 
Hämtad 2020-11-03. https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/proposition/2010/07/prop.-200910238/ 

Regeringskansliet (2020b). Mål för friluftslivspolitiken. Skr 
2012/13:51. Hämtad 2020-11-03 
https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/skrivelse/2012/12/skr.-20121351/ 

Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: Pion Limited.  



 277 

Rickinson, M., Dillon, J., Teamy, K., Morris, M., Choi, M. Y., 
Sanders, D. & Benefield, P. (2004). A review of research on 
outdoor learning. Shrewsbury: Field Studies Council 
Publications.  

Riley, M. W. (1963). Sociological Research: A case approach. 
Harcourt, Brace & World. Univiersity of Michigan.  

Robertson, M. & Gerber, R. (2000). The Child’s World. Triggers 
for learning. Melbourne: Acer Press.  

Runesson, U. & Lendahls. B. (1995), Vägar till Elevers Lärande. 
Lund: Studentlitteratur. 

Rønholt, H.  (2003). Video i pædagogisk forskning: krop og 
udtryk i bevægelse.      København: Hovedland 

Rønholt, H., Holgersen, S-E., Fink-Jensen, K.  & Nielsen, A.M. 
(Red.) (2006). Video i pedagogisk forskning – krop og udtryck i 
bevaegelse. Köpenhamn: Forlaget (Finland).  

Sandell, K. (2004). Exempel på internationell forskning. I: P. 
Schantz & U. Silvander, (Red.) Forskning och utbildning inom 
friluftsliv. Stockholm: Friluftsorganisationer i samverkan.  

Sandell, K. (2015). Naturmöten som en landskapsrelation.  I: L. 
Östman (Red.) Naturmötespraktiker och miljömoraliskt lärande 
(s. 55–90). Acta Universitatis Upsalensis. Studia Didactica 
Upsaliensia 8.Uppsala.  

Sandell, K. & Sörlin, S. (2008a). Friluftshistoria: Från "härdande 
Friluftslif" till Ekoturism Och Miljöpedagogik: Teman I Det 
Svenska Friluftslivets Historia. 2., Omarb. Uppl. ed. 
Stockholm: Carlsson. 

Sandell, K. & Sörlin, S. (2008b). Naturen som ungdomsfostrare. 
I: K. Sandell & S. Sörlin (Red.) Friluftshistoria: Från 
"härdande friluftslif" till ekoturism och miljöpedagogik. (s. 27–
46). Stockholm, Carlssons bokförlag.  

Sandell, K., & Öhman, J. (2010). Educational potentials of 
encounters with nature – Reflections from a Swedish outdoor 
perspective. Environment Education Research, 16(1), 95–114.  

Sandell, K. & Öhman, J. (2013) An Educational Tool for 
Outdoor Education and Environmental Concern. Journal of 
Adventure Education and Outdoor Learning, 13(1), 36–55. 



 278 

Sandell, K., Öhman, J. & Östman, L. (2003). Miljödidaktik. 
Naturen, skolan och demokratin. Lund: Studentlitteratur. 

Sandell, K., Öhman, J. & Östman, L. (2005). Education for 
sustainable development: nature, school and democracy. 
Lund: Studentlitteratur. 

Schantz, P. (2002). Summary. Nationalstadsparken – The 
National Urban Park – An Experiment in Sustainable 
Development. Studies of values, law application and 
developmental projects, 249–261.  
Schantz, P. (2017). Den vidare nationalstadsparken: Ett 

friluftslandskap för framtiden. I: A. Pålsson (Red.) 
Parkstaden: Stockholms landskap och stadens rum (s. 56–67). 
Stockholm: Historiska media. 

Schatzman, L. & Strauss, A. (1973). Field research: Strategies 
for a natural sociology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Social 
forces, 53(2), 342-343.   

Schegloff, E. A. (1999). Discourse, Pragmatics, Conversation, 
Analysis. Discourse Studies, 1(4), 405-435.  

Schenker, K. (2018). Health (y) education in Health and Physical 
Education. Sport, Education and Society, 23(3), 229–243.  

Schieffelin, B B & Ochs, E. (1986). Language Socialization. 
Annual review of anthropology, 15(1), 163-191.  

Selander, S. & Kress, G. (2010). Design för lärande: Ett 
multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts. 

Sibthorp, J., Paisley, K., Furman, N. & Gookin, J. (2008). Long-
term impacts attributed to participation in adventure 
education: Preliminary findings from NOLS. Research in 
Outdoor Education, 9, 86–102. 

Sjöstrand Öhrfelt, M. (2014). Barn i natur och natur i barn : en 
diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och 
uteförskola, Malmö: Fakulteten för lärande och samhälle, 
Malmö högskola. 

Skolinspektionen. (2018). Kvalitetsgranskning av ämnet idrott 
och hälsa i årskurs 7-9. Stockholm: Skolinspektionen.   

Skolverket (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 
2003. Dnr: 75-2001:04045. Hämtad 2020-11-02 



 279 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6
a6552c5/1553958429159/pdf1362.pdf 

Skolverket (2020a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2020b). Läroplan för gymnasiet 2011. Stockholm: 
Skolverket.  

Skolverket (2020c). Kommentarmaterial till kursplanen i idrott 
och hälsa. Stockholm, Skolverket.  

Skolöverstyrelsen (1980). Läroplan för grundskolan: Lgr 80. 
Stockholm: LiberLäromedel/Utbildningsförl. 

Smith, G.A. (2002). Place-Based Education: Learning to Be 
Where We are. Phi Delta Kappan Magazine, 83(8), 584–594. 

Snow, C. E. (1982). Elinor Ochs and Bambi Schieffelin (Eds.), 
Developmental pragmatics. New York: Academic Press, 1979. 
Pp. xv 437. Language in society, 11(3), 455-458.  

Sobel, D. (2004). Place-Based Education: Connecting Classrooms 
and Communities, Great Barrington, MA: The Orion Society.  

Solmon, M. A. & Lee, A. M. (1996). Entry Characteristics, 
Practice Variables, and Cognition: Student Mediation of 
Instruction, Journal of Teaching in Physical Education, 15(2), 
136–150.  

Stedman, R. (2002). Toward a social psychology of place: 
predicting behavior from place-based cognition, attitude, and 
identity. Environment and Behavior, 34(5), 561–581.  

Streeck, J., Goodwin, C. & LeBaron, C. (2011). Embodied 
interaction: Language and Body in the Material World. 
Cambridge University Press.  

Sundberg, M. & Öhman, J. (2008). Hälsa och livskvalitet. I: K. 
Sandell & S. Sörlin (Eds.) Friluftshistoria. Från härdande 
friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik (sid. 102-117). 
Stockholm, Carlssons Förlag.    

Svennberg, L. & Högberg, H. (2018). Who gains? Sociological 
parameters for obtaining high grades in physical 
education. Nordic Journal of Studies in Educational 
Policy, 4(1), 48–60.  

Svenning, S. (2001). Friluftsverksamheten i skolan. Rapport. Dnr 
2000:807. Skolverket.  



 280 

Svenskt Friluftsliv, (2016) Friluftslivet och Politiken. Svenskt 
Friluftslivs friluftspolitiska program 2016. Hämtad 2020-11-02 
https://svensktfriluftsliv.se/wp-
content/uploads/2016/04/bilaga-5-friluftslivet-och-
politiken-2016.pdf 

Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap – Lärares 
uppfattningar om landskapet som lärandemiljö. Lic. avh., 
Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande, Institutionen för kultur och kommunikation. 

Szczepanski, A. (2013). Platsens betydelse för lärande och 
undervisning: ett utomhuspedagogiskt perspektiv. NorDiNa: 
Nordic Studies in Science Education, 9(1), 3-17 

Szczepanski, A. & Dahlgren, L. O. (2011). Lärares uppfattning 
av lärande och undervisning utomhus. Didaktisk tidskrift, 
20(1), 21–48.  

Sæter. E. (2014). Mellom spenning og kjedsomhet. Ungdommers 
naturopplevelser på en alenetur FoU i praksis 2013. 
Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i 
lærerutdanning, 2014. S. 245 – 254 . ISBN: 978-82-321-
04215. 

Säljö, R. (2000/2010). Lärande i praktiken. Falun: Nordstedts. 
Säljö, R.  (2005). Lärande & kulturella redskap. Falun: 

Nordstedts akademiska förlag. 
Säljö, R. (2009). Learning, Theories of Learning, and Units of 

Analysis in Research. Educational Psychologist, 44(3), 202–
208. 

Säljö, R. (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt 
perspektiv 2. uppl.., Stockholm: Norstedts. 

Säljö, R. (2011). Lärande och lärandemiljöer. I: S.-E. Hansén, & 
L. Forsman (Red.) Allmändidaktik - vetenskap för lärare (s. 
155–181). Lund: Studentlitteratur AB. 

Säljö, R. (2019). Lärmiljöer för att återskapa och utveckla det 
kulturella minnet. I: O. Fastén  (Red.) Utomhuspedagogik – 
Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet. S. 17–38.  

Tavory, I. & Timmermans, S. (2009). Two cases of ethnography: 
Grounded theory and the extended case method. 
Ethnography, 10(3), 243–63. 



 281 

Thedin Jakobsson, B. (2004). Hälsa – vad är det i ämnet idrott 
och hälsa? I: Svensk idrottsforskning: Organ för Centrum för 
Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 4, p. 33–37.  

Thomas, J. R., Nelson, J. K. & Silverman, S. J. (2005) Research 
Methods in Physical Activity. Leeds: Human Kinetics.  

Tidén, A., Redelius, K. & Lundvall, S. (2017). The social 
construction of ability in movment assessment tools. Sport, 
Education and Society, 22(6), 697–709. 

Tomasello, M. (1999). The Cultural Origins of Human Cognition. 
Cambridge, MA: Harvard University Press.  

Tomasello, M. (2008). Origins of Human Communication. 
Cambridge, MA: MIT Press.  

Tomasello, M. & Zuberbühler, K. (2002). Primate vocal and 
gestural communication. I: M. Bekoff & C. S. Allen & G. 
Burghardt (Eds.), The cognitive animal: empirical and 
theoretical perspectives on animal cognition (s. 293–299). 
Cambridge: MIT Press.  

Tordsson, B. (2003). Å svare på naturens åpne tilltale: en 
undersøkelse av meningsdimensjoner i norsk friluftsliv på 
1900-tallet og en drøptelse av friluftsliv som sosiokulturelt 
fenomen. Doktorsavhandling Norges idrettshøgskole, Institutt 
for samfunnsfag.  

Tuan, Y.F. (1977). Space and place: The perspective of 
experience. Minnesota: The University of Minnesota Press  

Tuan, Y. F. (2001). Space and place : the perspectives of 
experience New ed.]., University of Minnesota Press. 

Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det 
obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 
94. Stockholm.   

Vygotskiĭ, L.S. & Öberg Lindsten, K. (2001). Tänkande och 
språk, Göteborg: Daidalos. 

Wagner, U. & Andersson, U. (2004). Samtalet som grund: om 
den första skriv- och läsutvecklingen 1. uppl.., Stockholm: 
Bonnier utbildning. 

Wang, C.K.J. & Biddle, S.J.H. (2001). Young People’s 
Motivational Profiles in Physical Activity: A Cluster 



 282 

Analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23(1), 1–
22. 

Wenger, E. (1998). Communities of practice : learning, meaning, 
and identity: Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 

Wickman, P-O. (2002). Induction as an empirical problem: How 
students generalize during practical work. International 
Journal of Science Education, 24(5), 465–486. 

Wickman, P.-O. &  Östman, L. (2002). Learning as Discourse 
Change: A Sociocultural Mechanism. Science in Education, 
86, 5, 601–623.  

Williams, A.P. (1994). Outdoor Education and Physical 
Education in the National Curriculum. Journal of Adventure 
Education and Outdoor Leadership, 11(4), 12–14.  

Willis, P. (1978). Learning to Labour. London: Routledge. 
Åström, P. (2013). Included yet excluded? : conditions for 

inclusive teaching in physical education and health. 
Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet.  

Öhman, J. & Sandell, K. (2016). Environmental concerns and 
outdoor studies: nature as fosterer. I: B. Humberstone, H. 
Prince, & K. A. Henderson (Eds.) Routledge International 
Handbook of Outdoor Studies (s 30–39.). Routledge 
International Press, Abingdon, Oxon.  

Öhman, J. & Sundberg, M. (2004). Rörelse i naturen – ett 
alternativt kroppsmöte.  I: Lundegård, P-O. Wickman & A. 
Wohlin (Red.) Utomhusdidaktik (s. 171–186). Lund: 
Studentlitteratur.  

Öhman, M. (2007). Kropp och makt i rörelse. Doktorsavhandling. 
Örebro : Örebro universitet, 2007. 

 
 
 
 
 


	Cropped_Tugetam omslag_utfall
	Tugetam inlaga


 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as current
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     2
     757
     262
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





