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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka lärare och elevers uppfattningar om friluftsliv inom 

ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare år. Studien har sin utgångspunkt i en 

fenomenografisk forskningsansats, där semistrukturerade intervjuer har genomförts. Av resultatet 

framgår det att lärare och elevers uppfattningar skilde sig åt när det kom till hur de definierar 

friluftsliv. Skillnaden mellan lärare och elever var i hur man såg på friluftsaktiviteter. Lärarna 

ansåg att aktiviteter som vandring, paddling och övernattning är något som de kopplade till 

friluftsliv. Eleverna ansåg att aktiviteter som löpning i skogen samt aktiviteter med mer idrottslig 

karaktär var friluftsliv. Gemensamt för de båda grupperna var dock att de uppfattade friluftsliv 

som en aktivitet som man utför utomhus. Slutsatsen som kan dras är att friluftsliv är ett 

mångtydigt begrepp och att det finns en osäkerhet i hur begreppet ska behandlas i 

undervisningen. 

 

Nyckel ord: Uppfattningar, Fenomenografi, Idrott och hälsa, Friluftsliv  
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1. Inledning 

Under vår utbildning till lärare i idrott och hälsa har friluftsliv förekommit i undervisningen som 

obligatoriskt moment. Något vi har uppmärksammat under vår verksamhetsförlagda utbildning är 

att friluftsliv verkar förekomma i en mycket liten omfattning, då ingen undervisning i friluftsliv 

har ägt rum under de månader som vi tillbringat ute på skolorna.  Studien är relevant då den kan 

bidra till att uppmärksamma de uppfattningar som finns om ämnet friluftsliv i skolans värld.  

 

Friluftsliv har en lång tradition i Sverige både som fritidssysselsättning och som en del av 

undervisningen i skolan. Att ha friluftsliv som ett moment i undervisningen motiveras ofta med 

att det ger eleverna insikt och förståelse för natur och miljöfrågor. I dagens skola ryms 

undervisning i friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa och med de nya styrdokumenten från 2011 

(LGR11) så har friluftsliv stärkt sin position då det nu utgör ett av tre kunskapsområden i det 

centrala innehållet i idrott och hälsas kursplan (LGR11, 2011a).  

 

Dagens friluftslivsforskning pekar på att friluftsliv är ett moment som inte prioriteras i skolans 

undervisning (Backman, 2004a, s.187). Flera studier tyder på att lärarna ofta känner sig 

begränsade i sin utövning av friluftsliv och faktorer som tid, pengar och tillgång till utomhusmiljö 

skapar variationer när det gäller genomförande av friluftsliv (Backman, 2011, s.57-58). Dessutom 

framkommer det att lärare i vissa fall även upplever att de inte vet vad som ingår i begreppet 

friluftsliv (Backman, 2004a; Lugg, 2007, s.100-101).  

 

Denna uppsats undersöker lärare och elevers uppfattningar av fenomenet friluftsliv utifrån en 

fenomenografisk ansats. Arbetet är uppdelat i två delstudier, en del fokuserar på lärares 

uppfattningar och en del på elevers uppfattningar. De båda författarna för arbetet ansvarar för 

varsin delstudie, Berntsdotter ansvarar för lärarstudien och Andersson för elevstudien.  
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt kommer definition av begreppet ”friluftsliv” att presenteras. Vidare följer en 

genomgång av friluftslivets historia. Då denna studie är kopplad till skolans värld är det även 

relevant att diskutera hur friluftslivet framställs i undervisning samt i styrdokumenten. Nedan 

följer även en redogörelse för friluftslivets historia för att ge en tydligare förståelse av 

friluftslivsbegreppets komplexitet.  

2.1 Definition av begreppet friluftsliv 

Genom att undersöka friluftsliv som begrepp framgår det att begreppet är det är ett mångtydigt 

och komplicerat. Friluftsliv kan även beskrivas som något skiftande då utvecklingen har gjort att 

nya aktiviteter har införlivats inom konceptet friluftsliv. Naturvårdsverket beskriver begreppet 

som föränderligt och att det är den specifika gruppen som utövar friluftsliv som ger dess 

innebörd (Sandell och Fredman, 2013, s.11). 

 

I ett historiskt perspektiv har definitionen av friluftsliv kommit att förändrats från att ha kopplats 

samman med idrott och hela dess innebörd, till att idag beskrivas som en rekreationssyssla där 

naturupplevelsen är i fokus (Blom och Lindroth, 2002, s.11; Crafoord och Johnson, 2000, s.5). 

Genom en statlig idrottsutredning som offentliggjordes 1969 kom begreppet idrott att definieras 

som ”fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 

tävlingsresultat” (Blom och Lindroth, 2002, s.11). 

 

Definitionen gjorde ingen åtskillnad på begreppet idrott och friluftsliv vilket kom att kritiseras av 

Friluftsfrämjandet. Organisationen menade att friluftsliv ska vara aktiviteter utan tävlingsmoment 

där rekreation och avkoppling skulle vara i fokus. Denna definition har idag reviderats och 

begreppet har idag fått en mer omfattande framställning och beskrivs enligt följande citat: 

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

motion. Friluftsliv bedrivs i samklang med naturen och andra människor enligt allemansrättens 

grundprincip ”Inte störa – Inte förstöra”, och skapar livskvalitet för utövaren (Crafoord och 

Johnson, 2000, s.5). 

Friluftsliv beskrivs även av Quennerstedt (2006, s.115-116) som en aktivitet där det inte finns 

något krav på prestation. Det har funnits en livlig diskussion om hur friluftsliv som begrepp ska 

definieras och vilket av de skandinaviska länderna som skulle vara det land som fick skapa den 

slutgiltiga definitionen. Under 1960- och 70-talen influerades diskussionerna av en mer 

miljövänlig tolkning av begreppet. 1972 fastställdes en definition i Norge, och denna användes 

även i Sverige ända fram till 2003, då det svenska Naturvårdsverket författade en svensk 

definition av begreppet (Backman, 2010, s.17-18). Enligt denna definieras friluftsliv som ”vistelse 

utomhus i natur – eller kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på 

tävling” (Naturvårdsverket, 2005, s.7). 

Inom begreppet friluftsliv ryms det väldigt mycket, allt ifrån olika typer av aktiviteter som kan 

utföras inom- och utomhus och kan beskrivas vara beroende av friluftsgruppens definition. 
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Därmed tillkommer svårigheter att beskriva begreppet (Svenning, 2001, s.6). En enhetlig 

definition finns inte beskrivet i läroplanen vilket innebär ett stort tolkningsutrymme för de 

verksamma lärarna i ämnet i idrott och hälsa.  

2.2 Friluftslivets historia 

Sandell (2008) beskriver att svenskt friluftsliv sträcker sig dryga hundra år tillbaka i tiden när 

människor under den senare delen av 1800-talet började ägna sig åt alpinism och stärkande 

friluftsliv (Sandell, 2008, s.71- 80). Till en början var friluftsliv något som den målmedvetne 

mannen ägnade sig åt, och intresset fanns hos samhällets högre skikt som ville ersätta det lantliga 

bysamhället. Ett ökat intresse för geografiska upptäckter och ett naturskyddsintresse för den 

påtagliga industrialiseringen beskrivs även som en bidragande faktor för friluftslivets 

framåtskridande (Sandell, 2008, s. 6). 

 

Sandell (2008) diskuterar att samhället under det senaste århundradet har genomgått stora 

förändringar, industrialisering, organisations och produktionsstrukturer har påverkat vårt sätt att 

förhålla oss till tid vilket lett till en uppdelning mellan arbete och fritidsysslor. Under början av 

1900-talet levde en stor del av befolkningen på glesbygden där arbetet präglades av sysslor som 

jordbruk, jakt och fiske. Människors sysselsättning har även förändrats i takt med den industriella 

utvecklingen. Från att nästan hälften av befolkningen arbetat med yrken nära relaterade till 

naturen, arbetar idag endast några få procent av befolkningen med natur- och jordbruk (Sandell, 

2008, s.10-15). Brügge, Glantz & Sandell (2011) menar att industrialiseringen samt urbaniseringen 

i samhället har varit en faktor som påverkat samt bidragit till ett ökat intresset för fysiska 

fritidsaktiviteter (Brügge et al, 2011, s.10). 

 

Fenomenet fritid som vi idag benämner det ansågs under början av 1900-talet, inte bara som 

något positivt utan myndigheterna beskrev att fritid medförde oro om individens okontrollerbara 

tid (Sandell, 2008, s.168). Myndigheterna antog att människor skulle använda sin fritid till 

meningslösa sysslor. Deras ledande budskap var att individen skulle vara aktiv på sin fritid, och 

friluftsliv beskrevs som ett av de bästa sätten att använda sin fritid till. Under 1930-talet kom 

friluftsliv att växa till en folkrörelse och ett föredöme var den ”härdade och hälsosamma 

friluftsmänniskan” (Sandell, 2008, s.168). Friluftsliv var under 1930-talet den enskilda människans 

angelägenhet, och friluftsliv var då ännu inte ett allmänt samhällsintresse. Flera föreningar kom 

under 1930-talet att inrikta sig på hälsopropaganda och boken Hälsa och friluftsliv gavs ut där 

friluftsliv beskrevs som en ”mäktig hälsokälla” (Sandell och Sörlin, 2008, s. 80). 

 

På 1960-talet betraktades friluftsliv som en rekreationssyssla för den stressade människan och 

staten kom nu att ta ett allt större ansvar för friluftsliv då det ansågs att naturen skulle vara 

tillgänglig för alla (Sandell, 2008, s.71-80). 1974 utarbetades den svenska allemansrätten som 

definieras enligt Naturvårdsverket som ”Den begränsade rätt var och en har att använda annans 

fastighet – mark och vatten – främst genom att färdas över den, åtminstone till fots, och under en 

kortare tid uppehålla sig där” (Naturvårdsverket, 2005, s. 7). Allemansrätten innebär rättigheten 

att vistas fritt i skog och mark, samt vilka rättigheter respektive skyldigheter som människan har i 

naturen (Ibid.). Allemansrätten har sedan 1994 stöd i grundlagen i 2 kap. 18 § beskrivs det att 

”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten” (Naturvårdsverket, 2005, s.7).  
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I ett historiskt perspektiv har friluftsliv sedan slutet av 1800- talet varit något privilegierat för 

samhällets överklass. I dagens samhälle har detta förändrats och blivit mer tillgängligt för samtliga 

medborgare (Sandell, 2008, s.269). Friluftsliv är något som även skolan vill förmedla, och därför 

har friluftsliv lyfts fram som en betydande del i den nya kursplanen för det obligatoriska ämnet 

idrott och hälsa (LGR11, 2011a; LGR11, 2011b, s.6-17). 

2.3 Friluftsliv i ämnet idrott och hälsa 

Historiskt sett är idrott och hälsa ett ämne som präglats av förändring. Under 1800-talet var 

ämnet idrott och hälsa ett frivilligt ämne, och dess innehåll präglades av gymnastiska övningar 

inspirerade av Per Henrik Ling. Vid denna tid var intresset för ämnet svagt och resurser som 

lokal och redskap kan beskrivas som nästintill obefintliga (Sandahl, 2005, s.22). Under senare 

delen av 1800–talet kom inställningen till ämnet att förändras vilket kan förklaras av 

försvarspolitiska skäl. Gymnastiken som var privilegierat endast för pojkar fick nu inslag av 

vapenövningar. Under slutet av 1800–talet kritiserades övningarna som kom till stor del att 

ersättas med Linggymnastiken, men inslag fanns kvar till början av 1900-talet. Det var inte förrän 

i början av 1920-talet som ämnet kom att bli obligatoriskt i läroplanen vid namn ”Gymnastik med 

lek och idrott” och idrotten fick en viktig fostrande roll i undervisningen i skolan” (Sandahl, 

2005, s.23-24). 

 

Ämnet idrott som det tidigare benämndes har till stor del präglats av ett naturvetenskapligt och 

fysiologiskt perspektiv på hälsa. När Lgr 80 introducerade begreppet välbefinnande fick ämnet 

även ett upplevelseperspektiv på hälsa. I och med Lgr 94 blir hälsobegreppet ännu tydligare när 

ämnet nu kom att byta namn från idrott till idrott och hälsa. Fokus låg nu på både den fysiska 

såväl som den psykiska hälsan. I den nya kursplanen introduceras även begreppet livskvalité, och 

i Lgr94 beskrivs det att eleverna ska bli ”förtrogna med sambandet mellan livsstil, livsmiljö och 

hälsa för att skapa livskvalitet” (Sandell, 2008, s.116). I och med de nya styrdokumenten från 

2011 har friluftsliv fått en allt större omfattning i ämnet idrott och hälsa, då det centrala innehållet 

utgör ett av de tre kunskapsområdena (LGR11, 2011a, s.6). Dessa tre områden redogörs under 

rubriken friluftsliv i styrdokumenten. 

2.4 Friluftsliv i styrdokumenten  

I inledningen till dagens kursplan i idrott och hälsa beskrivs fysisk aktivitet och en hälsosam 

livsstil som en viktig del för den enskilda individen och dess välbefinnande.  Positiva erfarenheter 

av friluftsliv och rörelse beskrivs även som betydande för att vi ska fortsätta vara fysiskt aktiva 

även senare i livet (LGR11, 2011a). I syftet nämns vad som ingår i undervisningen för att 

eleverna ska kunna utveckla kunskaper inom de specifika områdena. I kursplanen framgår det att 

eleverna ”utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 

naturen” (LGR11, 2011a). I kursplanen framgår det även att ”genom undervisningen ska eleverna 

utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för 

aktivt friluftsliv” (LGR11, 2011a). Sammanfattningsvis framgår att eleverna ska utveckla 

förmågan att ”genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och 

miljöer” (LGR11, 2011a). 
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I det centrala innehållet beskrivs tre kunskapsområden och vad som ska behandlas i 

undervisningen. Kunskapsområdena är rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse.  I 

det centrala innehållet framgår enbart hur innehållet i undervisningen ska struktureras och inte 

hur mycket tid i undervisningen som ska ägnas åt innehållet. Av det centrala innehållet att döma 

så utgör friluftsliv och utevistelse en tredjedel av det totala innehållet i ämnet idrott och hälsa. 

Inom kategorin finns följande innehåll: 

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

 Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.  

 Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.  

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

med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen (LGR11, 2011a). 

Genom syftet och det centrala innehållet framträder friluftsliv och utevistelse som en stor del 

i ämnet och att eleverna ska ges möjligheten att arbeta samt utveckla kunskap om olika 

friluftsaktiviteter. I kunskapskraven beskrivs de långsiktiga målen för ämnet som utgår från 

det centrala innehållet. Kunskapskraven anger de kunskaper som eleven ska nå upp till i slutet 

av årskursen. För betyget E i årskurs 9 framgår det att eleven ska kunna: 

 Planera och genomföra friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, 

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

och använder då kartor och andra hjälpmedel.  

 Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse enkla 

beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan 

eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider 

(LGR11, 2011a). 

Till varje kursplan finns kommentarmaterial som syftar till att ge en bredare förståelse för 

innehållet och de ställningstaganden som finns beskrivna i kursplanen. I kommentarmaterialet för 

idrott och hälsa från 2011 framgår det att friluftsliv har blivit mer framträdande i det centrala 

innehållet och betydelsen av utemiljön har lyfts fram på ett tydligare sätt än i de tidigare 

kursplanerna (LGR11, 2011b, s.4-5). Det framgår även att inriktningen inom kunskapsområdet 

friluftsliv och utevistelse inte har förändrats men att utemiljöns betydelse och dess möjligheter 

framhävts på ett tydligare sätt än i tidigare kursplaner (LGR11, 2011b, s.6-17). Däremot utgör 

inte det centrala innehållet all undervisning då det är upp till den enskilda lärare att avgöra vad 

som ska behandlas, med hänsyn till elevens intressen och behov (LGR11, 2011b, s.4-5). 

2.5 Friluftsdagar 

Förutom att friluftsliv behandlas i undervisningen sker det även i skolan under friluftsdagarna. 

Under dessa dagar riktas undervisningen mot friluftsliv och alla på skolan, både elever, lärare och 

övrig personal deltar i aktiviteten. Tidigare har det dessutom i styrdokumenten funnits inskrivet 
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ett visst antal friluftsdagar som skolan ska kunna erbjuda sina elever under ett skolår (Backman, 

2004a, s.14-15).  

 

1957 bestämdes antalet friluftsdagar som fanns till förfogande i skolan till 10 -12 st. Man 

bestämde också att friluftsdagar skulle utformas så att eleverna gavs möjlighet till att tillsammans 

med sina lärare lära känna varandra i en miljö utanför det ordinarie klassrummet. Friluftsdagarna 

ska ge eleven möjlighet till att lära sig att förbereda sig för utevistelser och skapa intresse för 

utförandet av friluftsliv. Målet med denna typ av undervisning är att låta eleverna skapa sig en 

förståelse för naturen och i och med detta se vikten av att ta vara på naturen. Friluftsdagar ger 

dessutom möjlighet att utföra aktiviteter som inte kan utföras under den ordinarie idrott och 

hälsa undervisningen (Ibid.). 

 

Med tiden har man kunnat se en nedåtgående trend med minskat antal friluftsdagar, vilket man 

kan se redan inträffade under 70-talet (Svenning, 2001, s.6). 1980 angavs det att det skulle vara 4-

8 friluftsdagar under ett skolår. Målet med undervisningen var mer styrt mot att eleven skulle få 

möjlighet till att bryta upp från den ordinarie skolundervisningen för att spendera dagen 

utomhus. Friluftsdagar ska spenderas utomhus och ska riktas mot aktiviteter som inte kan utföras 

under vanlig lektionstid (Backman, 2004a, s.14). 1996 hade det minskat ytterligare till endast 4-5 

friluftsdagar (Svenning, 2001, s.6). Friluftsdagar i dagens skola är inte ett obligatoriskt moment, 

utan bestäms nu istället av den lokala skolan eller dess styrelse (LGR11, 2011a). Därmed kan det 

uppstå en skillnad mellan olika skolor, där vissa skolor ger eleverna mer möjligheter för 

friluftsdagar och andra mindre. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka lärare och elevers uppfattningar om friluftsliv inom 

ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare år. Denna bakgrund syftar till att ge en förståelse för 

fenomenet friluftsliv, genom att frambringa en grundlig redogörelse för begreppet, hur friluftsliv 

har förändrats i ett historiskt perspektiv samt hur friluftsliv behandlas i skolan.  

2.6 Avgränsningar 

Inom forskningen om friluftsliv inkluderas ofta även begreppet utomhuspedagogik. För att göra 

en avgränsning i detta examensarbete kommer arbetet att utesluta utomhuspedagogik. Detta 

forskningsområde är mycket stort och på grund av tidsbegränsning utelämnas detta från studien. 

Istället fokuseras arbetet till den tidigare forskning och definitioner som redan finns angående 

friluftsliv och intervjustudien innefattar endast fenomenet friluftsliv. 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen att presenteras genom en tematisk indelning, 

vilket innebär att en sammanställning av den aktuella forskningen inom området har genomförts. 

Forskningen har således sammanställts under 3 teman vilket redogörs under avsnittet. 

3.1.1 Synen på friluftsliv i Sverige 

I en studie där över 4000 personer deltog fick man frågan vad man ansåg vara friluftsliv. Där fick 

de deltagande välja mellan ett antal olika aktiviteter som kan utföras i en utomhusmiljö. Därefter 

uppskattades dessa beroende på huruvida man ansåg att dessa helt och hållet stämde överens 

med sin bild av friluftsliv. Vid sammanställning av resultaten kunde man tydligt urskilja aktiviteter 

som vandring i skog och mark samt i fjällområden i hög utsträckning motsvarade urvalsgruppens 

syn på friluftsliv. 87 respektive 88 % av de deltagande ansåg att detta helt och hållet motsvarade 

friluftsliv för dem, däremot aktiviteter som att gå i en park i staden tyckte endast 8 % att detta 

helt och hållet motsvarade friluftsliv för dem. Det ska ändå noteras att 77 % av de tillfrågade 

delvis ansåg att det var en friluftsform (Sandell och Fredman, 2013, s.40-41). 

 

Vid en jämförande studie gällande svenskarnas vistelser i skog och mark kan man se att 

kvinnorna är dominerande i samtliga åldersgrupper fram till pensionen. Efter pensionen 

spenderar männen i högre utsträckning än kvinnor sin tid ute i skog och mark. Det har dessutom 

visat sig att yngre åldersgrupper spenderar mindre tid i skogen. Man kan också se att den äldre 

generationen var betydligt mer aktiv än dagens generation (Sandell och Fredman, 2013, s.44). 

Exempelvis hade ungefär 65 % av 18–32-åringarna och 33–53-åringarna strövat i skog och mark 

mer än 5 gånger under en 12-månadersperiod 1982– 83, medan ungefär 50 % av 29–41-åringarna 

och endast knappt 40 % av 16–28-åringarna uppvisade samma friluftsintensitet 2006 (Sandell och 

Fredman, 2013, s.55) 

Man kan sammantaget se att dagens generation spenderar betydligt mindre tid i skog och mark än 

de tidigare generationerna. Däremot kan det också vara så att begreppet friluftsliv i dag har en 

sådan bredd av aktiviteter att detta kanske inte helt överensstämmer med tidigare uppfattningar. 

Därmed kan det vara fullt möjligt att unga fortfarande utövar friluftsliv men inte i samma form 

som de tidigare generationerna (Sandell och Fredman, 2013, s.55). 

3.1.2 Friluftsliv på lärarutbildningen 

Backman (2008) har i sin studie undersökt vad som värderas i idrottslärarens utbildning. I studien 

intervjuades lärarutbildare för att se vad de värderade i sin undervisning samt relationen mellan 

friluftsliv och idrott.  Genom lärarutbildarnas svar framgick det att alla inte var överens om att 

fysiska prestationer bör separeras från friluftsliv. I Backmans undersökning kunde två typer av 

friluftsliv urskiljas, ordinärt och exklusivt friluftsliv (Backman E, 2008, s.19). Det ordinära 
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friluftslivet kännetecknas av att det är lättillgängligt och inte kräver några resurser. Det exklusiva 

friluftslivet utförs på mer otillgängliga platser som ställer krav på deltagarna och anses som 

”riktigt” friluftsliv. Denna typ av friluftsliv beskrivs som en norm av vad friluftsliv egentligen är 

och värderas högre gentemot det ordinära. Det exklusiva är även det friluftsliv som prioriteras på 

lärarutbildningen (Backman E, 2008, s.13). Genom lärarutbildarna framgick det att det är det 

ordinära friluftslivet som är det som genomförs i skolan.  Detta menar Backman skapar 

svårigheter då utbildningen inte svarar mot hur undervisningen ser ut i verkligheten utanför 

lärarutbildningens ramar (Backman E, 2008, s.19-20). 

3.1.3 Friluftsliv i skolundervisningen 

3.1.3.1 Elevernas kunskaper i ämnet friluftsliv  

Avhandlingen Mellan nytta och nöje (Backman, 2004b) är en rapport som ingick i skolprojektet 

2011 som är baserad på datainsamling från tre olika studier. Fokus ligger på elevers fysiska 

aktivitet och där ämnet idrott och hälsa beskrivs som ett centralt tema. I kapitlet Friluftsliv i 

grundskolan beskriver Backman att det i tidigare studier framgått att de sociala grupper som 

redan har erfarenhet och vuxit upp med friluftsliv och idrott har ett kulturellt kapital i jämförelse 

med elever som inte växt upp och fått dessa möjligheter (Backman, 2004b, s.173). Skolan är även 

en plats där många av eleverna kommer i kontakt med friluftsliv för första gången. I Fägerstams 

avhandling (2012) framgick att lärare på australienska highschools upplevde att eleverna ofta 

saknade kunskaper om naturen (Fägerstam, 2012, s.48). Fägerstam och Backman menar därmed 

att skolan har en viktig roll för att förmedla upplevelser och erfarenheter av friluftsliv (Backman, 

2004b, s.173; Fägerstam, 2012, s.48). 

 

I Fägerstams avhandling beskriver lärarna elevernas upplevelser av naturen som något känslosamt 

och ovant. Dessutom upplever lärarna att eleverna ofta har ett intresse för aktiviteter ute i 

naturen, men däremot känner de sig också obekväma med att vistas i den typen av miljö 

(Fägerstam, 2012, s.46). Quennerstedt (2006) undersöker friluftslivets kontext, och kommer fram 

till att elevers kunskaper av friluftstekniker är av stor vikt för att ge eleverna en möjlighet till att få 

en positiv upplevelse av utevistelsen. Även hur man ska klä sig för olika väder är kunskaper som 

är möjliga att genomföra inom elevernas friluftsundervisning. Quennerstedt menar att dessa 

kunskaper tillsammans med utevistelser tillskrivs vara av stor vikt för att stimulera elevernas 

intresse för friluftsliv och natur (Quennerstedt, 2006, s.132-133). 

3.1.3.2 Idrottslärares syn på friluftsundervisningen i skolan 

Hur den svenska idrottsläraren tolkar begreppet friluftsliv är något som Backman (2010) 

diskuterar i sin avhandling. Naturvårdsverkets definition av begreppet friluftsliv är något som inte 

finns i lärarnas beskrivningar. Lärare visar sig också att ha svårigheter att göra sin egen tolkning. 

(Backman, 2010, s.96). I de tidigare styrdokumenten för idrott och hälsa framhålls hälsa och 

rörelseaktiviteter som ett övergripande syfte för friluftsliv. Trots detta visar det sig att friluftsliv 

ofta behandlas på sidan av, eller på likartade sätt som rörelseaktiviteter. Hälsa däremot är något 

som inte värdesätts i friluftsliv vilket är något som delvis ifrågasätts, eftersom vi i dagens skola 

har ett skolämne som heter idrott och hälsa (Backman, 2010, s. 96; Quennerstedt, 2006, s.115-

116). Även friluftsdagarna präglas av aktiviteter som omfattas av den vanliga idrotten snarare än 
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friluftsliv (Backman, 2004b, s. 187). Det är också tveksamt om friluftsliv förekommer i den 

ordinarie undervisningen, då aktiviteterna i grundskolans ämne snarare har en mer idrottslig 

karaktär än friluftsliv (Ibid.). 

 

Yttre ramar och villkoren för undervisningen kan vara en förklarande orsak till varför friluftsliv 

inte behandlas i större utsträckning. En annan orsak kan vara de verksamma lärarnas okunskap 

och osäkerhet kring vad som ingår i friluftslivsundervisningen. (Backman, 2004b, s. 187). Att 

lärare inte har de kunskaper som krävs för att kunna utföra en undervisning i utomhusmiljö är 

något som även kritiseras i Australien. Man menar på att det är upp till regeringen att se till att de 

unga får möjlighet till en god utbildning i friluftsliv för de fördelar som det medför som förståelse 

för ekologi och miljöfrågor. Dessutom är det även utbildarna för högre studier till exempel för 

lärare som har ansvar att förmedla verktyg så att lärarna ute på skolorna kan planera och 

genomföra undervisning i friluftsliv (Lugg, 2007, s.100-101). 

3.1.4 Möjligheter för friluftsliv i skolan 

Det framgår av Backman (2004) att friluftsliv förekommer sparsamt i undervisningen även om 

det tillsammans med dans, orientering, simning och livräddning utgör mål i kursplanen 

(Backman, 2004b, s.187). Quennerstedt (2006) beskriver att lärare och elever inte alltid upplever 

att frågor om naturvistelser eller friluftsliv är så viktiga inom ämnet idrott och hälsa. Deltagarna i 

Quennerstedts studie menar att det finns annat innehåll som väger tyngre i undervisningen. När 

elever får uppskatta vad de har fått lära sig i friluftsliv är det endast 22 % i årskurs 9 som uppger 

att de har fått undervisning i friluftsliv under olika årstider. Däremot uppger 80 % att man har 

fått kunskaper om konditionsförbättring som en del av undervisningen (Quennerstedt, 2006, 

s.133).  

 

Tid, tillgång till material, ekonomiska resurser och gruppkonstellationer var något som lärare 

uppfattade som begränsade undervisningen (Backman, 2011, s.57-58). I flera studier har det 

framgått att inte ha närhet till lämpliga naturområden ansågs vara en stor nackdel och att man 

eftersökte mer tid till undervisningen för att kunna genomföra de mål som ligger inom ramen för 

friluftsliv i ämnet (Backman, 2011, s.57-58; Fägerstam, 2012, s.49; Eriksson, 2014, s.19-20). 

Backman (2011) och Eriksson (2014) menar att ekonomiska resurser är en annan bidragande 

faktor som ger lärarna svårigheter till att utföra friluftsliv. Lärare på skolor som hade mycket 

material såg sina tillgångar mycket positivt och kunde ge flertalet förslag på hur man använde sig 

av detta i sin undervisning. Däremot hade man även en förståelse för de svårigheter andra skolor 

kan ha som inte har samma resurser. Lärarna ansåg att resurserna på den enskilda skolan 

begränsar möjligheterna till friluftsliv. Forskare menar dock att detta inte behöver vara en 

avgörande faktor (Backman, 2011, s.57-58; Eriksson, 2014, s.19-20). 

 

Kulturella faktorer och den moderna synen på friluftsliv kan enligt Backman påverka hur man 

som lärare ser på sin undervisning. Istället för att försöka se andra alternativa lösningar ser man 

istället begränsningar (Backman, 2011, s.58). Ett sätt att lösa att målen uppfylls på skolorna är om 

de skulle kunna vara mer riktade till den specifika situation skolan befinner sig i. En uppfattning 

som finns är att skolor i centrala delar av storstäder har betydligt sämre förutsättningar att bedriva 

friluftsliv, än skolor på landsbygden. I Backman (2011) framgår det av olika studier att detta är 
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något som vissa forskare anser inte nödvändigtvis behöver påverka undervisningen. Vissa 

forskare anser istället att det finns andra former av lösningar som t.ex. att använda sig av parker i 

stadsmiljö för undervisning i friluftsliv. Andra anser att detta inte är möjligt, för att eleverna då 

inte skulle få den rätta känslan för vad friluftsliv är (Backman, 2011, s.56-57). 

3.2 Teoretiska perspektiv 

Fenomenografin kan beskrivas vara en kvalitativ forskningsansats som grundar sig på empiriskt 

material. Inom fenomenografin utgör människans uppfattning en central del där intresset ligger 

vid att förstå hur ett fenomen uppträder för individen och hur den tolkar ett fenomen (Uljens, 

1989, s.13; Björkdahl, Ordell och Dimenäs, 2007, s.157).  

 

Inom fenomenografin är uppfattningen att man inte kan göra en beskrivning av verkligheten utan 

att involvera den egna beskrivningen eller någon annans beskrivning av den (Marton & Booth, 

1997 s. 113). Utifrån denna förståelse av verkligheten skapas en åtskillnad mellan olika nivåer. 

Den första ordningens perspektiv innebär att man ser verkligheten utifrån fakta om hur världen 

är, den empiriska verkligheten. Den andra ordningens perspektiv innebär däremot hur världen 

upplevs, upplevelser av den empiriska verkligheten (Marton och Booth, 1997, s. 117; Uljens, 

1989, s.13; Björkdahl, Ordell och Dimenäs, 2007, s.157). Det som utgör själva utgångspunkten 

för fenomenografin är för det första att människor uppfattar händelser i sin omgivning på olika 

sätt, och det andra är att det endast finns ett visst antal sätt som en händelse kan uppfattas på 

(Dahlgren och Johansson, 2009, s.122). Det som gör den andra ordningens perspektiv intressant 

är att undersöka den pedagogiska potential som ligger inom perspektivet. Genom att man 

undersöker en bestämd grupps förståelse för företeelser i deras omvärld skapar man kunskap om 

gruppens olika uppfattningar, eftersom man då får en bättre insikt i deras uppfattningar om ett 

fenomen. Dessutom utgår informationen från ett perspektiv som är självständigt från annan typ 

av forskning som utgörs i första ordningens perspektiv och detta skapar ett orubbligt egenvärde 

av denna typ av studie. Detta innebär att objektets mening inte är givet på förhand utan 

konstrueras utifrån människors egna tolkningar (Uljens, 1989, s.14). 

 

Ett begrepp som är väsentligt inom fenomenografin är uppfattning. Uljens (1989) menar ”Att 

uppfatta innebär då att skapa mening. Genom att människan skapar mening mellan sig och sin 

omvärld skapar hon samtidigt en ram inom vilken hon bildar kunskap” (Uljens, 1989, s.19). 

Denna definition av uppfattning visar på hur en person gestaltar företeelser i sin omvärld, vilket 

är något som man inom fenomenografisk forskning vill fånga in och tolka (Ibid.). Människors 

uppfattningar om ett visst fenomen ligger till grund för fenomenografin och definieras nedan 

med följande citat:  

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas, eftersom det 

aldrig varit föremål för reflexion. De utgör den referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper 

eller den grund på vilken vi bygger våra resonemang (Uljens, 1989, s.31). 

Uppfattningar kan därmed beskrivas som ett kvalitativt tillvägagångssätt att uppleva någonting i 

sin omvärld. Om man frågar en grupp med människor om hur man uppfattar en viss företeelse 

kommer det att urskiljas ett visst antal olika sätt att uppfatta detta. Denna omfattning av 

företeelser är det som man inom fenomenografin kallar för utfallsrummet (Dahlgren och 
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Johansson, 2009, s.123). Vi har intresse av att undersöka lärares och elevers uppfattningar kring 

friluftsliv som fenomen och därför passar den fenomenografiska modellen till vår studie(Marton 

och Booth, 1997 s. 113). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärare och elevers uppfattningar om friluftsliv inom 

ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare år. 

 

Nedan preciserar vi frågeställningarna för vår fenomenografiska studie: 

 Hur definierar lärare och elever friluftsliv? 

 Vad anser lärare och elever ingår inom området friluftsliv i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa att de arbetar med friluftsliv? 
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5. Metod  

5.1 Kvalitativ forskningsansats 

Vid genomförandet av en studie är valet av metod avgörande för att vi ska få svar på våra 

preciserade frågeställningar. I vetenskaplig forskning beskrivs två forskningsansatser, kvantitativ 

respektive kvalitativ forskning (Backman J, 2008, s.54). Den kvantitativa ansatsen avser att 

undersöka ett fenomen på makronivå där resultatet presenteras i form av statistik och omfattar en 

större urvalsgrupp än i den kvalitativa ansatsen. Den kvalitativa forskningsansatsen är avsedd att 

undersöka ett fenomen på mikronivå genom att utföra intervjuer eller observationer där fokus 

ligger på hur en individ uppfattar och tolkar omvärlden (Ibid.).  

5.2 Semistrukturerade intervjuer  

I denna studie används metoden kvalitativ samtalsintervju. Eftersom syftet med studien är att 

undersöka personers uppfattningar av ett fenomen, passar denna metod då den ger möjlighet för 

en person att utveckla sitt svar. En annan fördel med samtalsintervjuer är att man kan upptäcka 

det oväntade. Detta är betydligt svårare i t.ex. enkätmetod där svaren blir mer riktade mot 

förutbestämda svarsalternativ (Esaiasson et. al, 2007, s.283-286).  I undersökningen har vi använt 

oss av semistrukturerade intervjuer som Gillham benämner det. Semistrukturerade intervjuer är 

en intervjumetod som kan beskrivas som strukturerad men ändå flexibel. Genom att utgå ifrån 

olika teman skapas struktur och genom att använda sig av öppna frågor får respondenten större 

handlingsutrymme i intervjun (Gillham, 2008, s.103).  

 

Studien är uppdelad i två delstudier, en lärarstudie och en elevstudie. Vi har valt att undersöka 

detta då den tidigare forskningen till stor del består av antingen lärares eller elevers uppfattningar 

av friluftsliv, detta för att få ett större perspektiv över fenomenet. Intervjufrågorna som 

utarbetats har sammanställts i två intervjuguider (bilaga 1 och 2) som har kategoriserats utifrån ett 

antal teman. Detta sätt att styra upp sin intervjuguide leder till att intervjuaren endast tillges ett 

antal mindre frågor som vägledning i intervjun. Därmed är dialogen mellan intervjuaren och 

informanten viktig och intervjun utvecklas utifrån de svar som uppkommer under intervjun 

(Dahlgren och Johansson, 2009, s.126).  Vi genomförde en pilotstudie som gav oss möjlighet till 

att revidera intervjuguiden, för att säkerställa att vi får ett rikt material för att på så sätt kunna 

svara på våra frågeställningar. Eftersom fenomenografin utgår från en kvalitativ forskningsansats 

var semistrukturerade intervjuer ett relevant verktyg för att få svar på våra frågeställningar. 

5.3 Metod för bearbetning av analys 

Under intervjustudien användes diktafon som verktyg för att lagra det empiriska materialet innan 

transkribering och analys genomfördes. Tolkningen av materialet gjordes utifrån fenomenografi 

som ett verktyg, där tolkningen av respondenternas svar kom att utgå från de specifika 

frågeställningarna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007, s.250). I den första 

ordningen av perspektiv är det forskaren som beskriver aspekter av verkligheten som man anser 
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är av intresse för studien. Däremot är det den andra ordningens perspektiv som är av större 

intresse för denna studie då vi med uppsatsen ämnar undersöka lärare och elevers uppfattningar 

av fenomenet friluftsliv (Uljens, 1989, s. 13). 

5.3.1 Fenomenografisk analysmodell 

I denna studie används en fenomenografisk analysmodell utformad av Dahlgren och Johansson 

(2009). Modellen är uppdelad i sju separata steg som leder fram till ett mönster av uppfattningar i 

empirin. Nedan följer en beskrivning av analysmetodens sju steg. 

 

Steg 1- Dahlgren och Johansson (2009) beskriver i sin analysmetod att det är av stor vikt att man 

innan analys bekantar sig med materialet. För att bekanta oss med materialet transkriberades 

intervjusvaren först. Efter transkriberingen lästes materialet igenom samtidigt som anteckningar 

gjordes. Detta för att se och förstå dess innehåll (Dahlgren och Johansson, 2009, s.127). 

 

Steg 2- Under detta steg startar själva analysen där vi utifrån analysverktyget (Dahlgren och 

Johansson, 2009) utför ett så kallat kondensationssteg. Vid detta steg började vi skilja ut det mest 

signifikanta och betydelsefulla, uttalandena från intervjuerna. Här togs delar av intervjuerna, 

mindre meningar eller större stycken, och sammanfördes i ett dokument för att se vad 

respondenterna framfört under intervjun (Dahlgren och Johansson, 2009, s.128). 

 

Steg 3- Detta steg består av en jämförelse av det empiriska materialet. Efter att ha plockat ut 

stycken av intervjuerna som ansågs vara av betydelse för studien, påbörjades en jämförelse av 

dessa. Under detta steg påfanns likheter och skillnader inom materialet. Underliggande uttalanden 

av informanterna var något som urskiljdes i detta steg, genom att försöka se likheter, även om 

respondenterna använde sig av synonyma förklaringssätt att uttrycka sig. Fenomenografin har 

som mål att undersöka variation eller skillnader i uppfattningar. Därmed är det också av vikt att 

man försöker finna likheter, genom att se de underliggande budskapen i respondenternas utsagor 

(Dahlgren och Johansson, 2009, s.129). 

 

Steg 4 – Det nästföljande steget menar Dahlgren och Johansson (2009) är att gruppera dessa 

stycken från intervjuerna. I detta steg placerade vi skillnaderna och likheterna i olika grupperingar, 

och vi försökte relatera dessa till varandra. Mellan två informanter kan det finnas både skillnader 

och likheter i deras uppfattningar av ett fenomen. Därmed kan grupperingarna i analysen relateras 

till varandra, genom att finna dessa övergångar (Ibid.). 

 

Steg 5- Att artikulera kategorierna, grupperna, innebär enligt Dahlgren och Johansson (2009) att 

inom grupperna ställda likheterna i fokus. Den svåra delen under detta steg var att dra en gräns 

mellan de olika uppfattningarna som framkom i det empiriska materialet. I och med detta 

bestämdes även hur stor variation det skulle vara inom varje kategori. Steg 4 och 5 kan behöva 

upprepas flera gånger för att komma fram till det slutgiltiga antalet grupperingar och kategorier i 

analysen (Dahlgren och Johansson, 2009, s.130).  
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Steg 6- Vi namngav kategorierna genom att se på det mest signifikanta i materialet. Namnet talar 

om vad kategorin handlar om och eventuellt informanternas bakomliggande motiv till sin 

uppfattning. (Ibid.). Utifrån empirin utkristalliserades kategorierna definition (miljö, aktiviteter), 

teoretisk undervisning, friluftsdagar samt begränsningar och resurser för lärarstudien. Materialet i 

elevstudien gav underlag för de två kategorierna definition (aktiviteter) och undervisning 

(friluftsdagar).  

 

Steg 7- Dahlgren och Johansson (2009) beskriver det sista steget som en kontrastiv fas. Inom 

fenomenografin kallas även denna fas för utfallsrum. Under denna fas granskade vi de olika 

uppfattningarna från informanterna, samt undersökte hur väl dessa hamnade inom variationen 

för en annan kategori. Meningen med en kategori är att den ska vara exklusiv, och därmed 

utfördes vissa justeringar och vissa av kategorierna behövdes sättas samman. Vid denna fas 

reducerades även styckena för att bilda kortare kraftfulla citat (Dahlgren och Johansson, 2009, 

s.131). 

5.4 Presentation av resultat 

Utifrån analysverktyget av Dahlgren och Johansson (2009) kunde vi fastställa ett antal kategorier 

för elev- och lärarstudien. Inom lärarstudien utkristalliseras fyra kategorier: definition, teoretisk 

undervisning, friluftsdagar samt begränsningar och resurser. Kategorin definition innehåller två 

underkategorier i hur lärare beskrev friluftsliv, en kopplad till miljö och en för aktiviteter 

kopplade till friluftsliv.  

 

Det empiriska materialet visade att lärarna skiljde på den teoretiska undervisningen och 

friluftsdagar, och därför fick de bilda varsin kategori. Inom den teoretiska undervisningen 

framkommer lärarens uppfattningar om vad de anser teoretiskt tas upp i sin undervisning som 

kan kopplas till friluftsliv, t.ex. allemansrätt. Inom friluftsdagar beskriver lärarna sina 

uppfattningar om dess innehåll samt hur de upplever att friluftsdagar behandlas på deras skola.  

 

Inom den sista kategorin är det lärarnas uppfattningar om begränsningar och resurser som står i 

fokus. Här beskriver lärarna bland annat hur de uppfattar att deras undervisning påverkas av olika 

faktorer som t.ex. ekonomi och tid.  

 

I elevstudien har två kategorier utkristalliserats: definition och undervisning. Kategorin definition 

har en underkategori som vi har valt att kalla för aktiviteter, detta eftersom empirin från eleverna 

visar på en nära koppling mellan aktiviteter och definition av friluftsliv. Den sista kategorin 

undervisning har friluftsdagar som en underkategori. Friluftsdagar är något som eleverna 

uppfattade ha en stark koppling med deras undervisning, och därmed ansågs det lämpligt att föra 

samman dessa, och göra friluftsdagar till en underkategori.  

5.5 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av en studie är det väsentligt att förhålla sig till de forskningsetiska 

principerna. Vår studie har uppfyllt de forskningsetiska principerna och nedan preciserar vi hur vi 

har gått till väga. Genom att vi följde Vetenskapsrådets fyra principer innebär det att vi visade 
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respekt och hänsyn för våra medverkande respondenter (Gustafsson, Hermerén, Petersson, 

2004). Samtyckeskravet innebar att respondenten fick vetskap om att hennes/hans medverkan i 

undersökningen var frivillig samt att hon/han när som helst kan avbryta deltagandet utan att 

behöva ange orsak. Konfidentalitetskravet innebär att vi informerade deltagaren att medverkan i 

undersökningen kommer behandlas anonymt. Genom principen för nyttjandekravet fick 

respondenten information om att intervjun kommer att spelas in och att materialet sedan 

kommer att transkriberas. Nyttjandekravet innebär även ett åtagande om att det insamlande 

materialet endast kommer att användas till undersökningens specifika syfte. Informationskravet 

är viktigt då vi informerade respondenterna om deras rätt att få veta undersökningens 

syfte. Genom att följa dessa principer skapas förutsättningarna till ett bra samarbete (Gustafsson 

et al, 2004, s.7). 

Det var också av vikt att delge respondenten hur kopplingar mellan inspelning och persondata 

kodades, och hur informationen sedan skulle förvaras och sparas (Gustafsson et. al, 2004, s.43). 

För att skydda respondenten från att obehöriga skulle få tillgång till materialet behandlades 

materialet med kodning som innebar att respondenterna fick fiktiva namn.  På detta vis kunde 

man undvika att ta med respondentens identitet, och därmed kunde man ge denne anonymitet. 

Materialet användes endast av studiens författare och efter transkribering raderades det inspelade 

materialet (Gustafsson et al, 2004, s.67). 

5.6 Urval och avgränsningar 

I undersökningen har vi utgått från ett kriterieurval vilket innebär att för att medverka i studien 

skulle respondenterna vara utbildade och verksamma lärare i idrott och hälsa i grundskolans 

senare år. Kriterierna för att delta i elevstudien var att eleverna gick i årskurserna 6-9. Vi har 

däremot inte valt att beakta kön eller geografiskt läge och hur dessa kan inverka på resultatet. På 

grund av den begränsade tiden för studien användes delvis ett bekvämlighetsurval i lärarstudien 

för att kunna öka antalet deltagare. Enligt Bryman (2011, s.114) innebär ett bekvämlighetsurval 

att forskaren använder sig av sitt personliga kontaktnät för att få deltagare i en undersökning. 

Respondenterna presenteras nedan med fiktiva namn samt med ett åldersintervall för att måna 

om respondentens integritet. 

Lärarstudie:  

A. Man 50 – 55 år, verksam i grundskolans senare år, arbetat i 20 år 

B. Man 35-40 år, verksam i grundskolans senare år, arbetat i 3 år 

C. Kvinna 25 – 30 år, verksam i grundskolans senare år, arbetat i 2 år 

D. Kvinna 25-30 år, verksam i grundskolans senare år, arbetat i 3 år 

E. Kvinna 25-30 år, verksam i grundskolans senare år, arbetat i 1 år 

F. Man 35-40 år, verksam i grundskolans senare år, arbetat i 6 år 

G. Man 40-45 år, verksam i grundskolans senare år, arbetat i 15 år 

H. Kvinna 55-60 år, verksam i grundskolans senare år, arbetat i 28 år 

Elevstudie:  

A. Pojke 15 år, Årskurs 8 

B. Pojke 15 år, Årskurs 8 

C. Flicka 15 år, Årskurs 8 

D. Flicka 15 år, Årskurs 8 
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E. Pojke 15 år, Årskurs 8 

F. Flicka 16 år, Årskurs 9 

G. Flicka 16 år, Årskurs 9 

5.7 Genomförande 

Innan studien påbörjades genomfördes först två pilotstudier, en lärarstudie på gymnasieskolan 

samt en elevstudie i grundskolans senare år. Enligt Esaiasson et al., har en pilotstudie till syfte att 

vara som en ”generalrepetition i miniformat” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 

2012, s.36). Att en pilotstudie genomförs är för att misstag under den fullskaliga undersökningen 

ska undvikas, att man genom att ha testat sin studie kan se om den fungerar som man har tänkt 

sig, eller ifall man behöver utföra några förändringar (Ibid. ). Genom att resultatet i pilotstudien 

inte resulterade i något rikt material då friluftsliv inte förekom i någon nämnvärd omfattning på 

gymnasiet valde vi att inrikta oss på grundskolans senare år. 

 

Vid genomförandet av studien kontaktades lärarna via e-post där en förfrågan om medverkan till 

att genomföra en intervju framfördes. Vi bifogade även ett följebrev om information om studien 

(se bilaga 5). Dessutom fick lärarna en förfrågan om möjligheten till att intervjua några av deras 

elever. Vid samtycke skickades även en medgivandeblankett till elevernas vårdnadshavare om 

eleverna som ville delta var under 15 år (se bilaga 3). Medgivandeblanketten innebar att elevens 

vårdnadshavare skulle lämna ett medgivande till att eleven skulle få medverka i studien och var 

även ett krav för att få medverka i undersökningen. Medgivandeblanketterna lämnades således 

innan intervjun påbörjades. 

 

Eftersom deltagarantalet till en början var lågt valde vi att använda oss av ett bekvämlighetsurval 

för att få en ökad svarsfrekvens. Enligt Esaiasson kan ett bekvämlighetsurval skapa problematik 

genom att en relation till respondenten skapar svårigheter med att förhålla sig professionellt och 

vetenskapligt (Esaiasson et al, 2012 s. 292). Genom att studien innefattade en begränsning i form 

av tid ansåg vi att ett bekvämlighetsurval var nödvändigt för att kunna genomföra studien. 

 

Respondenterna informerades i följebrevet om studiens syfte samt att det var valfritt att delta i 

undersökningen. Att vi skulle beakta deras anonymitet samt att intervjun skulle spelas in och 

transkriberas var även något vi informerade om. Vi delgav även respondenten om att möjlighet 

fanns att få ta del av det transkriberade materialet. Esaiasson beskriver vikten av att respondenten 

känner en trygghet vid intervjun samt att miljö och omgivning är viktiga att beakta (Esaiasson et 

al, 2007 s. 302). I enlighet med Esaiassons råd fick respondenten således själv välja var intervjun 

skulle genomföras. Intervjuerna i lärarstudien varade i cirka 30 minuter och intervjuerna i 

elevstudien varade något kortare tid mellan 10-15 minuter. I intervjuerna utgick vi från de 

utarbetade intervjuguiderna (bilaga 1 och 2).  

5.8 Reflektion över metoden 

Syftet med denna studie är att undersöka lärare och elevers uppfattningar om friluftsliv inom 

ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare år. Därför ansågs den kvalitativa forskningsansatsen 

som bäst lämpad för att kunna besvara våra frågeställningar. I undersökningen fanns 
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begränsningar i form av tid. Problematiken i studien låg vid att få tag på respondenter och då 

främst till elevstudien. Problematiken låg inte vid elevernas ointresse utan att det var lärarna som 

skapade begränsningarna genom att inte fråga om intresse för studien fanns. Tidsbegränsningen 

gjorde att vi även delvis valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval för att få fler 

medverkande i undersökningen. Men ett bekvämlighetsurval kan även utgöra negativa aspekter i 

en undersökning. Ett bekvämlighetsurval skapar svårigheter med att förhålla sig professionellt 

och vetenskapligt till personer som författaren har en relation till (Esaiasson et al, 2012 s.292). 

Bryman beskriver även att genom att det är författaren själv som gör ett urval skapas inte en 

rättvis bild och undersökningen speglar inte hela befolkningen (Bryman, 2011, s.114). 

  

Esaiasson et al beskriver även vikten av att en undersökning uppnår en mättnad vilket innebär att 

förutom hänsyn till antalet respondenter bör en teoretisk mättnad uppstå, Esaiasson et al 

beskriver detta enligt följande: 

Kravet på den som arbetar med en respondentundersökning är att fortsätta göra intervjuer tills det 

uppstått teoretisk mättnad, det vill säga tills det inte framkommer några nya relevanta aspekter av 

det fenomen som står i centrum för undersökningen (Esaiasson et. al, 2012, s.259). 

I förhållande till den tidsram som fanns för studien upplever vi att vi har uppnått en mättnad i 

både elevstudien och lärarstudien. Vi upplever däremot att för att öka validiteten samt 

reliabiliteten i undersökningen krävs fler medverkande respondenter för att säkerställa vår 

systematisering av våra kategorier. 

5.9 Validitet och reliabilitet 

Esaiasson et al beskriver att validitet innebär mäta det som studien syftar till att mäta och där 

vikten ligger vid att syftet speglar det insamlade empiriska materialet (Esaiasson et al, 2007 s.63). 

Validitet kan även beskrivas vara studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten innebär om det 

empiriska materialet har tolkats och uppfattats rätt (Kvale, 2009, s.262-264). För att säkerställa 

validiteten i uppsatsen har en pilotstudie genomförts för att kunna säkerhetsställa och kontrollera 

dess relevans innan studien påbörjades, inspelning av intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

diktafon samt genom att föra anteckningar under intervjun. Kvalitativa intervjustudier beskriver 

Gillham innebär att författaren gjort en bedömning och tolkning av det empiriska materialet och 

att dessa är påverkade av ens egna förutfattade meningar (Gillham, 2008, s. 26-27). Även Kvale 

beskriver att tolkning av det empiriska materialet inte kan medföra att en helt riktig bild av 

respondenternas uppfattningar. Detta är något vi i studien varit medvetna om och därför valt att 

genomföra samtliga intervjuer tillsammans samt antecknat för att på så sätt kunna skapa en mer 

objektiv bild av respondenten uppfattningar (Kvale, 2009, s. 202-203). 

 

Enligt Olsson och Sörensen innebär reliabiliteten i en undersökning hur tillförlitlig studien är 

samt sannolikheten att resultatet stämmer. En studie ska således visa samma resultat fast 

undersökningen skulle göras om upprepade gånger (Olsson och Sörensen, 2001 s.73,75). För att 

öka reliabiliteten i vår undersökning var vårt kriterieurval väsentligt. I studien deltog utbildade 

och verksamma lärare i grundskolans senare år 7-9 inom ämnet idrott och hälsa. För att öka 

reliabiliteten i studien valde vi att utgå från vår utarbetade och kontrollerade intervjuguide, för att 

säkerställa att intervjuerna bearbetades på samma sätt samt att lika mycket tid avsattes till varje 
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respondent. Vi använde oss även av öppna och lättbegripliga frågor vilket Esaiason et al beskriver 

är viktigt för att minska risken att respondenten tolkar frågorna fel (Esaiason et al, 2012, s. 264). 
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6. Resultat av lärarstudien 

Resultaten presenteras utifrån den fenomenografiska analysmetod som beskrivs i metodkapitlet. 

Respondenternas uppfattningar har sammanställs i ett antal kategorier, som vi har utarbetat 

utifrån Dahlgren och Johanssons analysverktyg (Dahlgren och Johansson, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Kategorier för lärarstudien 

6.1 Kategori I Lärarnas definitioner av friluftsliv 

Naturrika miljöer återgavs i respondenternas svar och i det empiriska materialet framgår det att 

lärarna definierar friluftsliv med att vistas utomhus. Skogen är en miljö som är återkommande i 

respondenternas svar, men man behöver inte vara i skogen utan man kan även vara i till exempel 

parkmiljö. Respondenterna associerar ofta friluftslivsaktiviteter med aktiviteter som att åka 

skridskor, skidåkning, vandring, överlevnad samt övernattning. Dessutom beskrivs rekreation och 

möjlighet till att må bra, ta till vara på naturen samt nödsituationer i vatten som definition av 

begreppet.  Genom att studera det empiriska materialet från lärarstudien kunde vi urskilja två 

återkommande kategorier: miljö och aktiviteter. Dessa två kategorier presenteras nedan.  

6.1.1 Miljö 

Det som lärarna beskriver som en relevant miljö för friluftsliv är skogen och respondenterna 

beskrev även friluftsliv som en aktivitet som utförs vid utomhusvistelser. Många lärare delar 

uppfattningen att skogen är en viktig miljö för att bedriva friluftsliv. Emellertid, framkommer 
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även uppfattningen om att vara ute i skogen inte är avgörande för att friluftsliv ska kunna 

bedrivas utan även parker eller ängar uppfattas som relevanta miljöer där friluftsliv kan utövas. 

Lärare G beskriver friluftsliv som ”friluftsliv för mig är att vara ute i skogen, alltså ute i naturen 

att man kommer in i någon skogsmiljö eller ängsmiljö” (Lärare G). 

 

Lärare A förknippar allemansrätten med friluftsliv och också rätten att vistas i skog och natur. 

Läraren uttrycker även uppfattningen att naturen fyller en viktig funktion och att det kan påverka 

hälsan positivt. Lärare A:s definition av friluftsliv lyder: 

Att vi i Sverige har rätt att vistas i natur, skog, och att vi har rätt att nyttja naturen med dess 

resurser till en viss gräns. Det tycker jag är viktigt att eleverna får ta del av, att den möjligheten 

finns, för att jag ser ändå skog, natur som en rekreationsmiljö, möjligheterna till det och att man 

mår bra av att vistas ute i skog och miljö (Lärare A). 

Friluftsliv menar lärare E är att kunna vistas utomhus oberoende av väder samt att ha gjort goda 

förberedelser inför utevistelsen. Läraren beskriver även friluftsliv som när man är ute i natur och 

skog och i områden utanför stadskärnan. Nedan beskriver läraren sin uppfattning av friluftsliv: 

Att kunna vara ute i naturen och ja oberoende av vad det är för väder och att man ändå ska kunna 

vara utomhus å ha förberett sig för det på ett bra sätt […]att man är ute i, säg ett skidspår, en 

slalombacke eller ja eller att man tar en längre vandring och det behöver kanske inte va ute i liksom 

skogen helt off så. Men att man är utomhus (Lärare E). 

Även då utomhusmiljö användes av respondenterna för att definiera friluftsliv ansåg lärare F att 

man helt inte kunde definiera friluftslivet som en specifik miljö. Däremot hänvisar han till 

aktiviteten som en definition av friluftsliv.  

Utomhus är inte en definition på friluftsliv men att få göra någon sorts, inte lekaktivitet, det är så 

jag skulle förklara det, utan något mer när man är ute och förståelse för utomhusmiljö […]vad man 

kan göra utomhus i utomhusmiljö (Lärare F). 

6.1.2 Aktiviteter 

Lärare C redogjorde för aktiviteter inom friluftsliv som något flexibelt, att det kan vara något som 

utförs i en skogmiljö men behöver nödvändigtvis inte vara det. Som exempel beskriver lärare C 

vinterfriluftsaktiviteter som skridskor och isvaksbad.  

Men sen kan det vara allt möjligt liksom. Det kan vara liksom å. framförallt tänker jag att man går 

ut i skogen men det behöver inte vara ute i skogen. Eh utan vi har gjort jamen vinter 

friluftslivsaktiviteter, åka skridskor […] och bada isvak och lite sådana grejer, kan det va. Jag tänker 

väl mycket jamen gå ut i skogen mycket, att ha min ryggsäck och ut å vandra i skogen. Tänker jag 

om friluftsliv (Lärare C). 

Även lärare G uttrycker uppfattningen att skridskoåkning är en friluftsaktivitet. Däremot ställer 

sig läraren kritisk till att inte använda sig av naturis vid undervisningen, men att en omarbetning 

av vad friluftsliv innebär måste utföras för att kunna genomföra detta i skolan. 
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Skridskoåkning vi får se det som en friluftsverksamhet när vi åker här ute fastän det inte är naturis 

[…] om man är ute på isen skulle man vilja vara på en naturis för att det verkligen ska vara 

friluftsliv (Lärare G). 

Skridskoåkning är något som majoriteten av respondenterna definierar som en friluftsaktivitet, 

och dessutom något som flertalet utnyttjar i sin undervisning. Andra typer av aktiviteter som 

lärarna definierar som friluftsaktiviteter är: vandring, orientering, skidor (längd och alpint), 

paddling, löpning och bo i tält. Nedan följer ett flertal citat av lärarna där de beskriver aktiviteter 

kopplade till friluftsliv. 

 
Ja dels kan man ju säga att längdskidor är en typ av friluftsliv. Då kommer man ofta ut i naturen 

och skogen, och mer, löpning, ta en löptur. Vandringar, promenader egentligen, att man liksom 

söker sig till ställen som ja, utanför city kärnan (Lärare E). 

 

När vi är ute och joggar och springer och framförallt när vi avviker från spåret och joggar, kör 

intervallträning fritt i skogsmiljö. Så är det ju inte bara ett konditionssyfte utan även ett 

friluftssyfte, kanske speciellt för dem här invandrade eleverna att man måste inte gå på stigen utan 

man kan faktiskt bara ta av in i skogen om det är rätt typ av skog att ta sig fram, orienteringen blir 

ju om man bortser från just kartläsningen också att vistas i naturen och på egen hand ta sig fram är 

man också ute i fria luften i skogen, och sedan skridskoåkningen vintertid (Lärare G). 

 

Mer att man går på tur, bor i tält, paddla eller kanot och vara borta över en natt, en komplett syn 

på det. Jag har svårt att se att på det att nu går vi ut och plockar svamp fats det kan ju kategoriseras 

som det men inte för mig (Lärare D). 

 

Lärare B uttrycker en bredare syn på vilka aktiviteter som ingår i friluftsliv än de övriga 

respondenternas. Under intervjun beskrev läraren att friluftsliv är något som man förknippar med 

skogen och aktiviteter man gör ute i det fria. Läraren tog även upp aktiviteter som om det 

placerades i den rätta miljön ändå kunde förknippas med friluftsliv. Däremot var respondenten 

osäker på vad som egentligen bör ingå i begreppet friluftsliv. 

 
Lärare B: Simning, orientering, livräddning som ingår i simningen förstås, det är om man skulle ut 

och jogga jag vet inte, friluftsliv förknippar man med skogen, elda, ute i fria luften allt man gör ute 

har lite med det att göra, jogga runt, friidrottsdagar, men jag vet inte om det ingår i det.  

 

TB: Tycker du det? 

 

Lärare B: Asså om man tänker på ordet friluftsliv det är ju att vara ute i det fria, att vara ute och så 

det är alltid det där med definitionen men jag tycker det är jogga, friidrott, vet jag inte, sådant som 

har med kroppen och aktivitet att göra, jag vet inte. […] Friidrott, frisbee, uthållighet, löpning, 

orientering[ …] det kan vara löpning, det kan vara fotboll, som vi har ute (Lärare B). 

 

Aktiviteter som orientering, vandring, paddling och övernattning var något som lärarna ansåg 

vara tydliga exempel på friluftslivsaktiviteter. Däremot framgår det att lärarna D och F inte 

förknippar orientering med friluftsliv, då detta är en tävlingsform. Orientering var något som det 

framgick att flertalet av lärarna använde sig av för att uppfylla kursplanens mål i friluftsliv.  
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6.1.3 Kategori II Teoretisk undervisning 

Det skiljer sig respondenterna emellan hur mycket lärarna arbetar med friluftsliv i undervisningen 

samt vad de väljer att arbeta med inom området. Genom det empiriska materialet framgår det att 

undervisningen inom friluftsliv ter sig mestadels genom praktiska moment men det förekommer 

även vissa teoretiska moment. Den teoretiska undervisningen innehåller föreläsningar, 

diskussioner samt examinationer.  

 

Lärare G beskriver att den teoretiska undervisningen sker genom föreläsningar och diskussioner 

klassvis om vilken nödvändig utrustning som krävs för aktiviteten och vilka säkerhetsaspekter 

man bör vara medveten om innan aktiviteten genomförs praktiskt. Lärarens beskrivning av sin 

teoretiska undervisning framkommer i nedanstående citat: 

Vi har pratat om det här med isvett, att hantera, men jag gör så att vi har större grupper men det är 

mer svårbedömt då det är väl vad vi haft i föreläsningsform och pratat om utrustning, vad tänker 

man på vad gör man (Lärare G). 

Lärare C redogör för att det sker en progression i undervisningen i friluftsliv från de lägre 

årskurserna där orientering är den aktivitet som de arbetar med. I de senare årskurserna handlar 

det mer om planering och genomförandet av aktiviteter. Läraren redogör även för att de arbetade 

med teoretisk undervisning i friluftsliv på skolan. Läraren beskriver att den teoretiska 

undervisningen behandlas genom föreläsningar och examinationer. I årskurserna 6-8 redogör 

läraren för att eleverna får lära sig karttecken och genomföra ett läxförhör. I årskurs 8 beskriver 

läraren att eleverna även får teoretisk och praktisk undervisning om isvett, där de får prova på att 

bada isvak och där diskussioner sker både före och efter momentet. I årskurs 9 är undervisningen 

mer inriktad mot planering och genomförande av friluftsliv, där diskussioner om utrustning samt 

allemansrätt behandlas. Nedan beskriver läraren undervisningen:  

Framförallt på hösten blir det mycket friluftsliv. Och då blir de mycket orientering och sen med 

9:orna blir de mer, går igenom lite hur man ska klä sig, vad man ska planera, vad man ska ha med 

och mer så. Och sen hur man uppför sig när man är ute i naturen att man måste tänka på, och vad 

dem behöver kunna liksom för att ha och ta hand om sig själva ute i naturen. Och att man plockar 

upp efter sig, tänker på allemansrätten (Lärare C). 

Hos Lärare H framkommer uppfattningen att den teoretiska undervisningen sker genom en 

skriftlig uppgift som eleverna ska lämna in inom området isvett och att den även fungerar som en 

examination inom friluftsliv. Läraren beskriver även att de sällan arbetar med skriftliga uppgifter 

inom ämnet idrott och hälsa för att på så sätt behålla ämnets praktiska karaktär. Lärarens 

uppfattning framkommer i nedanstående citat: 

Man kanske inte bara kan slänga ut ett papper de sista minuterna som de raskt ska skriva i utan 

veta om att här är det viktigt vad du skriver och de känner ju jag, vi är ju ovana att presentera 

skriftliga uppgifter i det här ämnet och lite sådär motståndare till att eleverna ska sitta mycket utan 

vill ju att de, de har ju rätt att röra sig (Lärare H). 

Lärare A delar uppfattningen med lärare H att det är viktigt att behålla ämnets praktiska karaktär. 

Lärare A beskriver även vikten av att eleverna ska få upplevelsen istället för kunskapen och att 

examinationer förekommer sällan i ämnet: 
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Examinationer, nej, då känner jag så här att jag tar för mycket tid från vad jag känner att eleverna 

kan utvecklas sig i, examinationer har jag för att jag ska veta och dels för att eleverna ska veta vad 

de kan. Problemet med elever idag är att de är för stillasittande, hjälper det då att jag föder dem 

med kunskaper som lockar dem ut i naturen eller hjälper det att jag tar ut dem till miljön och gör 

det på plats och att de lockas av det, det är lite emot att teoretisera vårat ämne för mycket eleverna 

gör sig genom sina sinnen och att de lockas till aktiviteterna (Lärare A). 

6.1.4 Kategori III Friluftsdagar 

Lärarna beskriver att de använde sig av friluftsdagar på skolorna men antal dagar per år skiljer sig 

åt. Det framgick även att de hade friluftsdagar både sommar - som vintertid och att 

friluftsdagarna innefattade flera olika typer av aktiviteter. De aktiviteter som idrottslärarna 

beskrev att de gjorde under friluftsdagarna var till stor del det som man även behandlade i 

undervisningen. 

 

Lärare D beskrev att en av friluftsdagarna på skolan bestod av en dag då hela skolan, årskurs 6-9, 

ägnade sig åt orientering. Läraren upplevde dagen som mycket uppskattad bland eleverna och 

personal. För eleverna blir det en avslutning på orienteringsmomentet i kursen, och dagen 

avslutas med korvgrillning. I slutet på skolåret ges ett tillfälle för de olika årskurserna att umgås i 

form av en friluftsdag. Årskurs 6-7 cyklar eller på annat sätt tar sig till ett utomhusbad, där de får 

ägna sig åt bad, tipsrunda och fotboll. Årskurs 8 åker till ett friluftslivsområde där olika aktiviteter 

genomförs samt att eleverna får möjlighet till att bada. Detta gäller även för årskurs 9, men de 

åker till ett annat område där möjligheter till olika aktiviteter finns.  

 

Lärare F anger att man på skolan har fyra friluftsdagar per läsår men att endast en till två av dessa 

riktar sig mot friluftsliv. Aktiviteter som hjärt- och lungräddning och friidrott är något som man 

utför under friluftsdagarna. Dessutom har man en orienteringsdag på skolan samt en vandring 

där eleverna får utföra stationer i t.ex. matematik.  

 

Att arbeta med stationer är även något som lärare A använder sig av. Under friluftsdagen får 

eleverna arbeta med olika samarbetsövningar relaterat till friluftsliv. Skolan har dessutom en 

gemensam volleybollturnering tillsammans med samarbetsövningar är något som används. 

[…] en långpromenad och olika moment, lagar mat ute, lär sig göra upp eld, olika stationer, 

allemansrätten och knopar och olika stationer men jag tycker att vi tappar i det här med 

friluftsdagar, lärare ska kunna rätta prov man blir ganska solitär. Jag hade önskat att friluftsdagarna 

låg på arbetslagen mera, antingen årskursvis eller i arbetslag som spänner över flera årskurser 

(Lärare A). 

Lärare A upplever att friluftsdagarna har minskat i undervisningen och att planeringen av 

friluftsliv blir svårt för en ensam lärare. Läraren beskrev även en önskan om att flera skulle 

ansvara för friluftsdagarna och att det i nuläget känns övermäktigt att organisera. Denna 

upplevelse var återkommande även hos de andra lärarna och nedan ges några exempel på hur 

lärarna upplever planeringen av friluftsdagarna. 

 
Ja, någonstans kan jag känna att det blir lite övermäktigt. Lite svårt att få viss personal att ställa 

upp ungefär som att de vill ha allt i en påse och bara ut och göra det, vore skönt att få lite 

draghjälp. Kan inte du ta hand om allemansrätten? Men vad ska jag göra då med dem? Kanske du 
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kan utforma något själv kan man fråga sig då, du är ju ändå lärare. Då blir det lite omöjligt, lite 

svårt (Lärare A). 

 

Absolut, för det är mycket organisation, det bästa vore ju om det skulle vara två idrottslärare som 

skulle ha ungefär lika mycket idrott som delar på det och men jag tror ju att det är idrottslärarna 

som är bäst lämpade för att vi är vana vid att organisera och vana att ta stora grupper och tänka i 

stora grupper och organisation, det är möjligt att det finns ett fåtal som skulle kunna ta tag i det 

men vi är vana vid att göra det så det är ingen som frågar efter det (Lärare H). 

 

Ja det tycker vi, dels blev det ju ingen för att det inte var någon snö och dels för att det inte har 

funnits några tydliga direktiv för vad vi ska göra, vi får skit för att vi inte fått svar. NO lärare skulle 

lika gärna planera som idrottslärare. Vi kan ta det eftersom vi får ut något av det (Lärare D). 

6.1.5 Kategori IV Resurser och begränsningar 

Alla lärare beskrev att det fanns begränsningar som påverkar undervisningen i friluftsliv på olika 

sätt. Några av de faktorer som lärarna uppfattar som begränsningar är tid, material, miljö och 

ekonomi. 

 

Lärare A beskriver ett antal faktorer som påverkar undervisningen samt att undervisningen i 

friluftsliv skapar mer efterarbete än den ordinarie undervisningen i ämnet. Läraren uttrycker även 

uppfattningen att de stora elevgrupperna påverkar lektionsplanering och utförandet. I 

nedanstående citat beskrivs vad han uppfattar som svårigheter i undervisningen. 

Väder och vind, elevers klädsel, skötsel praktiskt, mycket plock, materiellt, lämnar jag ut 10 kök får 

jag tillbaks detta praktiska detaljer som skapar enormt mer jobb, diskar det. Tar mycket kraft, det 

är inte bara det utan att gå ut utan mycket före och efter arbete än att bedriva annan verksamhet. 

samma lektion utomhus måste vara fix och färdig innan nästa lektion, hur diskar jag det, ska jag 

bara värma vatten och säga att ni kan göra det men hur kul blir det då. Har 60 kåsor att diska, det 

är tid (Lärare A). 

Av intervjuerna framgår att skolorna har begränsat material för att kunna bedriva friluftsliv. 

Lärare D beskriver att tält, kök, kompasser samt utrustning till lärarna själva fanns medan lärare 

G och H beskrev att några kök och presenningar fanns till förfogande. Lärare C uttrycker vikten 

av att ha de rätta resurserna för att kunna bedriva friluftsliv enligt följande citat: 

Nu är ju pengar väldigt viktigt för man ska kunna utforma friluftsliv. Att köpa in material […] att 

köpa in stormkök, att ha tält och presenningar. […] och sedan vilken tid man får för att planera 

och sedan utföra det. Eftersom vi idrottslärare är duktiga att ta tid från andra och det är ju inte så 

populärt, de andra vill ju ha sin undervisning, då får man kompromissa lite med andra och då 

kanske det inte blir som man vill. Det är ju inte så populärt att ta bort eleverna flera dagar och ha 

övernattning. Och sen är det ju inte så många lärare som vill ställa upp på långa aktiviteter som 

krävs utöver den vanliga skoltiden (Lärare C). 

Lärare F redogör för att årliga inköp gjordes av vissa material som hopprep men att det aldrig 

funnits några pengar över att spendera på friluftsliv. Läraren redogör även för att en diskussion 

har förts med kollegorna om vilka inköp som kan tänkas behövas för att kunna bedriva 

undervisning i friluftsliv. Läraren F uttrycker samma uppfattning som lärare G och H om viljan 

att utföra alpina skidresor. Dessa har tidigare genomförts men genom skolverkets nya krav på 

avgiftsfri skolgång finns det längre ingen möjlighet att erbjuda dessa elever dessa resor till 
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självkostnadspris. Lärare D beskriver däremot att de fortfarande bedriver alpina skidresor men att 

det då sker i årskurs 9 och att det då är skolan som bekostar resan. Även lärare A redogör för att 

de fortfarande erbjuder alpina skidresor till självkostnadspris men att elever som vill följa med 

men inte har de ekonomiska förutsättningar får ekonomiskt stöd och på så sätt möjlighet att följa 

med. 

 

Lärare H beskrev att tid för att kunna planera friluftsundervisningen var en faktor som påverkade 

undervisningen och att det behövs mycket folk för att kunna planera och genomföra 

friluftsaktiviteter. Läraren beskriver även elevernas utrustning som en begränsande faktor och att 

en undervisning kan falla på att de inte har rätt personlig utrustning för att vistas ute. Läraren 

nämner även att detta inte är något som skolan har resurser till att köpa in till eleverna.  Även 

lärare E beskriver att eleverna inte har resurser för friluftsliv men ger däremot förslag på hur 

undervisningen ändå kan genomföras enligt nedanstående citat: 

Grillat i närheten av skolan, väldigt enkelt, pinnbröd, tallbarrste det behöver inte kosta så mycket, 

vandring i närheten, det ska inte behöva kosta så mycket. Eleverna känner att dem själva inte har 

resurser för friluftsliv (Lärare E). 

6.2 Analys av lärarstudien 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om friluftsliv. För att fånga 

lärarnas uppfattningar av fenomenet friluftsliv används fenomenografi. Fenomenografiska studier 

har till syfte att fånga skillnader och likheter i uppfattningar hos de olika respondenterna. I 

analysen har svaren sammanställts utifrån det empiriska materialet. 

 

Alla lärare i intervjustudien anser att de arbetar med friluftsliv i undervisningen och att även 

friluftsdagar förekommer på skolorna. Inom kategorin definition kunde det antydas att 

uppfattningarna hos lärarna gällande friluftsliv är något som skiljer sig åt, men gemensamt är att 

det är någon aktivitet som sker i en utomhusmiljö. Att lärarnas definitioner och uppfattningar av 

friluftsliv speglades av deras tidigare erfarenheter var även något som kunde urskiljas till det 

exklusiva friluftslivet. I Backman E (2008) framgår att det exklusiva friluftslivet är den typ av 

friluftsliv som prioriteras på lärarutbildningen (Backman E, 2008, s.13). Detta skulle kunna 

återkopplas till lärarnas uppfattningar av friluftsaktiviteter som de beskrev som vandring och 

skidåkning. Lärarna relaterade dessa aktiviteter till en specifik typ av omgivning som fjäll – eller 

skogsmiljö som även här kan relateras till det exklusiva friluftslivet. 

 

Det exklusiva friluftslivet är något som inte förekommer i någon högre grad i den ordinarie 

undervisningen i studien. Friluftsaktiviteter modifieras och anpassas till undervisningens villkor 

och förutsättningar, där faktorer som tid, material och ekonomi är avgörande. Lärarna i studien 

uppfattar att dessa faktorer har en stor inverkan på deras undervisning. För att det exklusiva 

friluftslivet ska kunna utövas krävs specifika miljöer, vilket kräver resurser som skolorna inte har. 

Lärarnas uppfattning av friluftslivsundervisningen i skolan kan förknippas med det ordinära 

friluftslivet. 
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Däremot förekommer det exklusiva friluftslivet i viss mån under skolornas vinterfriluftsdagar där 

aktiviteter som skidåkning, skridskor och vandring utövas, och skolorna beger sig till 

friluftsområden för att genomföra aktiviteterna. Det som kan uppmärksammas är att det finns en 

viss skillnad mellan de olika lärarna när det kommer till hur de uppfattar vilka möjligheter som 

finns på skolan där vissa av lärarna upplever att ekonomin hindrar dem att utföra aktiviteter som 

tidigare varit en del av friluftsdagarna, till exempel alpin skidåkning.  

 

Något som också framgår av empirin är att friluftsdagar även innehåller aktiviteter som varken 

kan kopplas till det ordinära eller det exklusiva friluftslivet utan att det mer kopplas till idrottsliga 

aktiviteter, där friidrott är en aktivitet som genomgående bedrivs under friluftsdagarna. Flera av 

lärarna beskriver att planeringen och genomförandet av friluftsdagarna är ett ansvar som ligger på 

lärarna i idrott och hälsa. Planeringen av friluftsdagarna är något som lärarna upplever som 

betungande. Att det är ett betungande arbete att planera frilufsdagarna kan eventuellt medföra att 

friluftsdagarna får en mer idrottslig karaktär eftersom denna karaktär redan är något som starkt 

involveras i den ordinarie undervisningen, och medför därmed mindre arbete till ny planering för 

friluftsdagen (Skolinspektionen, 2010). 

 

Slutsatsen av analysen är att lärarna arbetar med friluftsliv även om de måste modifiera och 

omskapa det till skolans förutsättningar. Lärarna uppfattar och definierar friluftsliv som 

aktiviteter som genomförs utomhus och har koppling till det exklusiva friluftslivet. Det är 

däremot det ordinära friluftslivet som förekommer i högre utsträckning i undervisningen. 
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7. Resultat av elevstudien 

Även resultaten från elevstudien presenteras utifrån den fenomenografiska analysmetod som 

beskrivs i metodkapitlet. Respondenternas uppfattningar har sammanställs i ett antal kategorier, 

som vi har utarbetat utifrån Dahlgren och Johansson analysverktyg (Dahlgren och Johansson, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Elevstudiens kategorier 

7.1 Kategori I Definition av friluftsliv  

Att vara utomhus är en återkommande uppfattning hos eleverna när de beskriver vad friluftsliv 

innebär för dem. Elev B beskriver att friluftsliv är något som förknippas med att vara utanför 

staden och att man kan göra vad man vill. Eleven definierar friluftsliv som ”hur mycket man är 

utomhus” (Elev B). 

 

Elev C ger en mer precis definition av vad friluftsliv är för något och beskriver det som att vara 

ute och utföra aktiviteter i skogen, t.ex. vandring. Föremål som stormkök, rep och knivar är även 

något som eleven kopplar till begreppet friluftsliv. Eleven redogör för sin uppfattning av 

friluftsliv som ”att man är ute och vandrar typ mest i skogen[…] Och så har vi typ rep å typ 

knivar, lite såna grejer” (Elev C). 
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Naturen är någonting som elev D förknippar med begreppet friluftsliv. Eleven beskriver även en 

person som ofta är ute i naturen och kallade denna person för en Skogsmulle. Enligt eleven är det 

signifikant för Skogsmullen att ha på sig fleecetröja samt att personen utför olika aktiviteter i 

skogen som att plocka svamp. Eleven beskriver detta enligt följande ”skogsmulle. Såhär då man 

håller på och plockar svamp och gör friluftsaktiviteter typ” (Elev D). 

7.1.1 Aktiviteter 

För att beskriva ordet friluftsliv använder sig flertalet av respondenterna av olika former av 

aktiviteter, som de förknippar med friluftsliv. Eleverna betraktar aktiviteter som fotboll, sola, 

bada, vandring, orientering, cykla, fiska och hajk/camping som friluftsaktiviteter, Elev G 

beskriver sin definition av friluftsliv enligt följande ”typ såhär hajka å typ camping sådär, å cykla, 

fiska, såna aktiviteter som man gör ute i naturen typ” (Elev G). 

 

Elev E redogör för att friluftsliv är något som kopplas till konditionsaktiviteter. Friluftsaktiviteter 

beskriver elev E enligt följande ”kondition, […] form överhuvudtaget” (Elev E). 

 

Även elev F beskriver att camping är något som uppfattas som friluftsliv. Eleven beskriver även 

naturen som en del av definitionen. Orientering är dessutom en aktivitet som förknippas med 

begreppet friluftsliv. Eleven beskriver sin definition som ”asså det första är väl camping, ja nej jag 

vet inte riktigt, orientering kanske nej, jag tänker på naturen mm jag kommer inte på något mer” 

(Elev F). 

7.2 Kategori II: Undervisningen 

Av aktiviteterna i skolundervisningen betraktar eleverna A och B fotboll som en friluftsaktivitet. 

Elev A menar också att när klassen är utomhus under lektionerna är denna aktivitet kopplad till 

friluftsliv. Däremot är fotboll och brännboll något som elev E redogör för är en form av 

fritidsaktivitet som inte kopplas samman med friluftsliv. Elev A beskriver undervisning i 

friluftsliv enligt följande: 

Vi brukar ha det väldigt sällan på vintern men på sommaren brukar vi ha väldigt ofta faktiskt. Vi är 

utomhus och gör olika saker. […] Löpning, fotboll bollkontroll, sen orientering. På vintern då är 

det väl vi körde så här rugby i snö. Och skridskoåkning gjorde vi. Sen så tror jag inte så mycket 

mer (Elev A).  

Inom skolan beskriver flertalet elever att orientering är en aktivitet som används i 

undervisningen. Orientering är en aktivitet som flera elever beskriver är något som de arbetar 

både teoretiskt och praktiskt med. Även elev F och G redogör för att de i undervisningen arbetar 

med karttecken teoretiskt som en grund till det praktiska. Dessutom skildrar elev G att de under 

vintern sett en film angående isvett, och därefter diskuterat viktiga aspekter som man bör tänka 

när man är ute på isen. ”Vi har haft det i isvett hur man är när man är ute på isen och så […]. Då 

fick vi se nån film typ internet å prata lite om det vad man ska tänka på utrustning och så” (Elev 

G). 
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Elev G beskriver att aktiviteter som utegympa, springa, fotboll samt friidrott är aktiviteter som är 

med i idrottsundervisningen. Detta tyckte eleven dock inte rymdes inom begreppet friluftsliv. 

Däremot redogör eleven för att orientering är en aktivitet som anses vara friluftsliv. Eleverna C 

och G beskriver att miljön är avgörande för att det ska klassas som friluftsliv. ”Det är väl att man 

är mer ute i skogen, eller att man är i naturen, friidrotten gör man ju typ på en arena liksom så. Så 

det är ju själva miljön” (Elev G). 

 

Elev E beskriver friluftsaktiviteter i undervisningen som något som rörelser ute i skogsmiljö. 

Eleven redogör även för att de i skolan har teoretisk frågesport men att detta inte är något som 

eleven klassar som friluftsliv.  

Ibland håller vi på med frågesport och liknande det är ju inte sådär det är ju mer kunskap och inte 

friluftsliv. […] Att man får va liksom ute i skogen å röra på sig och liksom lite valfritt 

överhuvudtaget typ (Elev E).  

Elev F beskriver att innebörden av friluftsliv i skolundervisningen inte är helt tydlig, men att det 

kan associeras till aktiviteter som orientering och löpning. Däremot upplever eleven att friluftsliv 

är mest förekommande sommartid.  

Mm asså friluftsliv asså jag vet inte om du menar att friluftsliv är att man typ som scouter eller för 

det har vi ju inte, men vi är ju ute mycket i naturen särskilt nu på sommaren vi går ju ut ganska 

tidigt ändå, jag tror att lärarna tycker det eftersom vi är så nära till vi kör ganska mycket såhär 

springrundor, orienterar och men aaa vi är ute ganska mycket så aaaa (Elev F). 

7.2.1 Friluftsdagar  

Elev D beskriver att friluftsliv i skolan är när de åker ut till skogen och lagar mat på stormkök. 

Denna aktivitet menar eleven endast är kopplad till friluftsdagarna. ”Ja då var vi ute i skogen och 

vad heter det, lagade mat med stormkök och så fick vi lära oss hur man gjorde och så” (Elev D). 

 Elev A beskriver att skolan har två friluftsdagar per läsår. Friluftsdagen på sommaren innehåller 

aktiviteter som orientering och turneringar som till exempel fotbollsturnering, eller 

innebandy/basket turnering. Eleven redogör även för att vissa av dessa turneringar utövar de 

inomhus.  

Samtliga elever i studien upplever att de har två friluftsdagar per läsår, och många menar att en 

oftast är under vintertid. På vintern redogör elev A för att det ges fler valmöjligheter på 

friluftsdagen, antingen åka på en skidresa eller göra olika aktiviteter i en nära skogsmiljö. På 

vinterfriluftsdagen beskriver elev C att de brukar få välja på olika aktiviteter. Alternativen som 

finns är att gå en promenad, åka skridskor på isen eller åka pulka. Under denna dag brukar de 

också grilla ute i naturen.  

Elev F beskriver att på vintern genomförs det aktiviteter som längdskidor, skridskor och pulka på 

friluftsdagen, även promenad beskrivs som en alternativ aktivitet under vinterfriluftsdagen. 

Eleven beskriver att det tidigare även fanns möjlighet att åka till ett alpint skidcenter för att åka 

slalom men att denna aktivitet inte är möjlig att genomföra längre på grund av brist på 

ekonomiska resurser.  Eleven beskriver sin upplevelse från vinterfriluftsdagarna enligt följande 
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”vi skulle typ ha en och åka ut och pimpla, men sen blev det för varmt för det så det gick inte. 

[…] Vi har åkt skidor […] och så kunde man välja att åka skridskor och sådär typ också” (Elev 

F). 

 

Eleven beskriver även att under sommaren så spenderas friluftsdagarna på en friidrottsarena, men 

detta är något som eleven inte relaterade till friluftsliv. ”[…] vi har haft nån på friidrottsarenan 

när man ska typ hoppa höjdhopp och sånt där. Jag tycker inte det är som friluftsliv direkt. Men 

jag vet inte varför” (Elev G). 

 

Eleverna E och F beskriver att det finns ett flertal aktiviteter att välja bland på friluftsdagarna. De 

aktiviteter som förekommer är friidrott, orientering, samt olika stationsarbeten. Eleverna 

beskriver friluftsdagarna enligt följande citat: 

Ja vi har ju friluftsdagar och då är det valfritt, då får man göra lite vad man vill. Och då går vi till 

ett friluftsställe då. […] Ja, det är lite så här stationsarbeten, det är lite såhär dragkamp, 60-80meter 

som man kör liksom kapplöpning då. Tyngdlyftning ja och sånt. (Elev E) 

Ehh ja det har vi asså vi har väl tror det är två per termin nej en per termin tror jag så på 

sommaren eller våren så brukar vi ha en orienteringsfriluftsdag vad man ska säga mm och sen är vi 

vid studenternas och gör massa saker […] det är väl, hoppa höjd och hoppa längd och att springa 

(Elev F) 

Även elev D redogör för att hon inte har något minne av en vinterfriluftsdag under den senaste 

vintern. Eleven beskriver en tidigare erfarenhet från en friluftsdag där de fick lära sig att laga mat 

på stormkök under en heldag. Grillning är också en aktivitet som utförts på friluftsdagarna, där 

eleven har fått grilla korv och pinnbröd.  

Under våren uppfattar elev B att friidrott, fotbollsturnering och skolkamp är exempel på 

aktiviteter som utförs under friluftsdagarna. Dessutom beskriver eleven att de olika årskurserna 

på skolan deltar i en orienteringsdag, där de springer olika banor beroende på vilken årskurs de 

går i.  

Elev F och G redogör för att de på våren har en friidrottsdag, där aktiviteter som att hoppa höjd, 

längd och löpning sker under en dag. Elev G menar att detta inte är en aktivitet som eleven 

klassar som friluftsliv. Även elev F uppfattar att det är svårt att veta om friluftsdagarna egentligen 

är kopplade till friluftsliv.  

Det är ju så svårt jag vet inte riktigt vad friluftsliv är vi har ju friluftsdagar men det är ju inte så att 

vi håller på med det då, det är ju bara att vi är ute då. Men det känns inte som att friluftsliv är att 

vara ute men jag känner det mer som att det låter mer som att man liksom lär sig hur man ska typ 

klara sig i naturen. (Elev F)  

7.2 Analys av elevstudien 

Syftet med denna delstudie är att undersöka elevers uppfattningar om friluftsliv. För att fånga 

elevernas uppfattningar har vi utgått från en fenomenografisk forskningsansats. Utifrån resultatet 
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har skillnader och likheter sammanställts vilket ligger till grunden för analysen som presenteras 

nedan. 

 

Alla elever beskriver att de har någon form av uppfattning av begreppet friluftsliv, men att det 

skiljer sig åt mellan eleverna. Överlag har eleverna i studien delvis ett mer idrottslig 

förhållningssätt till definitionen medan några elever kopplar friluftsliv till begrepp som scouter 

och Skogsmulle. Detta tyder på att elevernas upplevelse av scouter inte är densamma för idrott - 

och hälsoundervisningen.   Elevernas definition av friluftsliv urskiljs från det empiriska materialet 

som att både vistas i skogen samt utförande av aktiviteter i utomhusmiljö kopplade till skolans 

undervisning. Genomgående visar det empiriska materialet att friluftsliv är någonting som 

förekommer sparsamt i undervisningen. Även i den tidigare forskningen av Backman (2004a) 

framgår det att friluftsliv är något som berörs lite i idrott - och hälsoundervisningen. Enligt 

Quennerstedts (2006) forskning framgår det att konditionsaktiviteter får en betydligt större del av 

undervisningen vilket även kan antydas i det empiriska materialet där orientering var vanligt 

förekommande inslag i undervisningen. I förhållande till Backman och Quennerstedts forskning 

kan detta vara en rimlig grund för hur eleverna i denna studie definierar friluftsliv. Att friluftsliv 

förekommit sparsamt i skolan och att idrottsliga aktiviteter är vanligt förekommande kan på så vis 

kopplas till hur olika eleverna uppfattar och definierar friluftsliv.  

 

Av det empiriska materialet framkommer det att eleverna uppfattar att orientering är en av 

skolans metoder för undervisning av friluftsliv. Något som också kan urskiljas är att 

friluftsaktiviteterna i skolan inte i någon större utsträckning bedrivs i skogsmiljö. För några av 

eleverna är även material kopplat till begreppet, då föremål som knivar, rep och stormkök 

förknippas med friluftsliv. Däremot är dessa föremål inte alltid en del av skolundervisningen. 

Eleverna beskriver att redskap kopplat till friluftslivsundervisningen inte förekommer vilket kan 

kopplas till de begränsade resurser som lärarna ute på skolorna står inför. Detta kan även vara en 

bidragande faktor till att eleverna uppfattar friluftsliv dels av en mer idrottslig karaktär och dels 

att det utövas sparsamt i undervisningen.  

 

Eleverna i studien har benägenheten att uppfatta friluftsdagar som en del av undervisningen i 

friluftsliv. I det empiriska materialet framgår det att friluftsdagarna är något som förekommer 

både vår- och vintertid. Vintertid är de gemensamma aktiviteterna skridskor, promenad, pulka 

och skidåkning återkommande. Under vår och höst är aktiviteterna orientering och friidrott något 

som förekommer under friluftsdagarna. Detta kan relateras till Quennerstedts (2006) studie där 

majoriteten av eleverna delger att de inte har fått undervisning i friluftsliv under olika årstider. Till 

skillnad från Quennerstedt framgår det i denna studie att eleverna uppfattar att friluftsdagar 

utövas under flera olika årstider. Det som också kan urskiljas är att elevernas egna uppfattning av 

friluftsliv inte alltid är den samma som i verkligheten behandlas underfriluftdagarnas. Exempelvis 

att friidrott som är vanligt förekommande på friluftsdagen inte är något som några av eleverna ser 

som en friluftsaktivitet, medan några elever uppfattar det som friluftsliv. I det empiriska 

materialet går det att tyda att orientering är en aktivitet som dels definierar friluftsliv samt 

behandlas i stor utsträckning enligt eleverna. Genomgående i studien utmärktes elevernas 

definition av friluftsliv som starkt kopplad till deras upplevelse av skolans undervisning. 
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8. Diskussion 

Resultaten visar en variation när det gäller uppfattningar om friluftsliv som betraktas som ett 

brett och omfattande begrepp. Lärare och elever visar sig ha en mångtydig uppfattning på vad 

man anser ingå i sina definitioner för friluftsliv. Efter de genomförda intervjuerna blir följden att 

definitionen av friluftsliv utmärks av lärarens egen uppfattning och erfarenhet av begreppet. 

Lärarna i studien förknippar friluftsliv i högre grad till det exklusiva friluftslivet än det ordinära 

där aktiviteter som vandring i fjällmiljö, paddling och skridskoåkning förekommer. Det exklusiva 

friluftslivet är även någonting som enligt Sandell och Fredman är en definition för majoriteten av 

svenskarna i den studien. Där framgår det att aktiviteter som vandring i skog och fjällmiljö är 

något som majoriteten anser vara friluftsliv (Sandell & Fredman, 2013, s.40-41). Backman E 

(2008) beskriver att det exklusiva friluftslivet är något som prioriterades på lärarutbildningen. Att 

det exklusiva friluftslivet är det som prioriteras på lärarutbildningen skulle kunna vara en 

förklaring till att lärarna i stor utsträckning förknippar friluftsliv med det exklusiva (Backman E, 

2008, s.19-20). 

 

Genom tiden har begreppet friluftsliv bytt innebörd, från att i slutet av 1800-talet varit en 

aktivitet för den målmedvetne överklassen till att idag vara en aktivitet som är lättillgänglig och 

kan utövas av majoriteten av befolkningen (Sandell, 2008, s.6). Sandell och Fredman (2013) 

redogör för att unga idag inte utför friluftsaktiviteter i samma utsträckning som den äldre 

generationen. Däremot anser Sandell och Fredman att detta kan ha att göra med att de unga idag 

har ett annat sätt att se på friluftsliv än den äldre generationen (Sandell och Fredman, 2013, s.55). 

Att friluftsliv har blivit mer lättillgängligt har även påverkat dess definition som i dag kan 

beskrivas vara beroende av individen eller gruppens sätt att definiera begreppet (Sandell, 2008, 

s.6). Detta kan vara en förklaring till att elevernas uppfattningar skilde sig jämt emot lärarnas. 

Resultatet av elevstudien visar emellertid en tendens att elevernas uppfattningar i högre 

utsträckning kopplas till aktiviteter av mer idrottslig karaktär och skolans undervisning till 

exempel orientering. Lärarnas uppfattning har till skillnad från eleverna en starkare koppling till 

det exklusiva friluftslivet än idrottsliga aktiviteter, något som även har framkommit i tidigare 

studier av Backman (Backman E, 2008). Backman E (2008) ställer sig kritisk till detta då han 

menar att friluftsliv inte ska förväxlas med idrottsliga aktiviteter (Backman E, 2008, s.183). Att 

friluftsliv behandlas som idrottsliga aktiviteter är även något som motsägs av Naturvårdsverkets 

definition, där friluftsliv beskrivs som aktiviteter utan krav på prestation (Naturvårdsverket, 2000, 

s.7). Att idrottsliga aktiviteter är något som behandlas inom ämnet idrott och hälsa istället för 

friluftsliv kan relateras till att lärarna upplever en osäkerhet kring begreppet friluftsliv. 

Osäkerheten menar Backman och Lugg har en inverkan på hur mycket läraren väljer att ägna åt 

friluftsliv i undervisningen (Backman, 2004a, s.187; Lugg, 2007, s.100-101). Detta går även att 

relateras till kursplanen i idrott och hälsa (LGR11, 2011a), där det inte finns en tydlig definition 

av begreppet friluftsliv och vilka aktiviteter som ingår under moment som utevistelse. Följden av 

att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur friluftsliv ska behandlas i ämnet skapar 

problematik då den svenska skolans målsättning innebär att alla ska få en likvärdig utbildning 

(LGR11, 2011c, s. 11). 
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I den tidigare forskningen har det framkommit att friluftsliv ofta blir behandlat avskilt eller 

likartat som rörelseaktiviteter. I och med detta behandlas inte friluftsliv i skolan utifrån ett 

hälsoperspektiv och därmed visar man på en brist i hur friluftsliv undervisas i skolan, då man 

glömmer att frambringa hälsa som en del av begreppet friluftsliv (Backman, 2010, s.96; 

Quennerstedt, 2006, s.115-116). Om man gör en jämförelse till begreppsdefinitionen för 

friluftsliv enligt Naturvårdsverket, kan man se att man uppmärksammar välbefinnande som en 

del av definitionen ”vistelse utomhus i natur – eller kulturlandskap för välbefinnande och 

naturupplevelse utan krav på tävling” (Naturvårdsverket, 2005, s.7). 

 

Utifrån denna studie kan man ändå se att hälsa finns med som en del av definitionen för 

friluftsliv. I relation till friluftslivets historia har friluftsliv kopplats samman med rekreation och 

hälsofrämjande aspekter, då friluftsliv delvis ansetts frambringa god hälsa (Sandell, 2008, s.71-80). 

Rekreation och positiva effekter av att vistas ute är även något som framgår av lärarens definition.  

Att vi i Sverige har rätt att vistas i natur, skog, och att vi har rätt att nyttja naturen med dess 

resurser till en viss gräns. Det tycker jag är viktigt att eleverna får ta del av, att den möjligheten 

finns, för att jag ser ändå skog, natur som en rekreationsmiljö, möjligheterna till det och att man 

mår bra av att vistas ute i skog och miljö. (Lärare A) 

 

Denna studie visar att aktiviteterna som eleverna anser genomfördes i skolan relaterades till det 

ordinära friluftslivet (Backman E, 2008). Backman beskriver det ordinära friluftslivet som 

lättillgängligt samt att det inte kräver några större resurser (Backman E, 2008, s.19). Lärarna i 

denna studie beskriver att de använder sig av ordinära friluftsaktiviteter i sin undervisning medan 

de exklusiva främst behandlades under skolornas vinterfriluftsdagar. 

 

Friluftsdagarna beskrivs av lärarna som en viktig del av undervisningen i friluftsliv, och en stor 

del av undervisningen behandlas även under friluftsdagarna. Däremot visar det sig att 

aktiviteterna på friluftsdagarna inte speglade lärarnas definition av friluftsliv. Den generella 

uppfattningen av friluftsliv är att man spenderar tid ute till exempel i skogs och ängsmiljö. 

Övernattningar, paddling och vandring är aktiviteter som de flesta lärare redogör för att de 

upplevde var friluftsaktiviteter. Däremot beskriver de även friidrottsdagar som friluftsdagar. Men 

detta är något som ett flertal av lärarna själva inte upplevde vara friluftsliv, men är ändå något 

som de sedan använde sig av under friluftsdagarna. De flesta av eleverna redogör för att friidrott 

är något som utövas på friluftsdagarna under vår och höst. Däremot i liknelse med lärarna 

uppfattar de inte friidrott som en friluftsaktivitet. Detta kan relateras till Backman (2004a) där han 

beskriver att friluftsdagarna snarare innefattar aktiviteter av idrottslig karaktär än friluftsliv 

(Backman, 2004a, s.187). I relation till undervisningsinnehåll samt elevernas definition av 

friluftsliv kan detta ha inverkan på hur eleverna i sin tur tolkar och uppfattar begreppet friluftsliv. 

Enligt Backman och Fägerstam har skolan en viktig roll att förmedla kunskaper om och 

erfarenheter av friluftsliv (Backman, 2004a; Fägerstam, 2012). Att skolan har en viktig roll är även 

något som vi kan se i studien, då elevernas uppfattningar av friluftsliv till stor del omfattades av 

vad dem ansåg sig utöva under skolundervisningen. Därmed får skolundervisningens innehåll 

betydelse för hur eleven uppfattar och kan redogöra för friluftsliv. En möjlig slutsats är således 
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att lärares och elevers erfarenheter från skola och lärarutbildning är något som präglar deras 

uppfattningar av fenomenet. 

 

Det framgår i denna studie att en del av lärarna upplever att minskningen av friluftsdagar är 

negativt då friluftsliv inte kan behandlas i samma utsträckning som tidigare. Här skulle man 

kunna kritisera att dessa typer av aktivitetsdagar benämns som friluftsdagar fastän friluftsliv inte 

utövas i någon större omfattning (Backman, 2004a, s. 187). Flertalet av lärarna upplever även att 

mycket press att planera och genomföra friluftsdagarna på skolorna. Lärarna beskriver att man 

skulle vilja ha mer tid att diskutera kollegor emellan samt få stöd från andra i personalen för att 

planera dagarna. Att flera av lärarna inte är tillfredsställda med den tid som de förväntas avsätta 

till planeringen av friluftsdagarna är något som framgår i studien. Att lärarna känner att man 

lägger lite tid på friluftsliv i undervisningen är något som framkommer i den tidigare forskningen 

(Backman, 2010, s.96; Eriksson, 2014, s.17; Quennerstedt, 2006, s.115-116). Att det är ett 

betungande arbete att planera frilufsdagarna är något som framgår utifrån lärarstudien, dessutom 

att friluftsdagarna ofta får en mer idrottslig karaktär. Att lärarna upplever att tiden inte finns för 

planering av friluftsdagarna kan kanske kan förklara friluftsdagarnas utformningar. I en 

undersökning av skolinspektionen framkommer det att idrott ofta får större plats i den ordinarie 

undervisningen än övriga kursmoment (Skolinspektionen, 2010). Därmed kan det vara rimligt att 

lärarna använder sig av det redan planerade materialet från den ordinarie undervisningen till 

friluftsdagarna.  

 

För att friluftsliv ska kunna bedrivas i skolan framgår det av lärarna att det sker en modifiering 

och anpassning till skolans villkor och förutsättningar. I denna studie framkommer det att det 

finns begränsningar i form av tid, ekonomi, material och miljö som i likhet med den tidigare 

forskningen även beskrivs som påverkande faktorer i undervisningen och friluftsdagarna på 

skolorna (Backman, 2011, s.57-58; Eriksson, 2014, s.19-20).  

 

Resultaten av lärarstudien visar att miljön är något som kan innebära ett hinder för att bedriva 

friluftsliv, men som de själva inte sedan beskriver som ett hinder i deras undervisning. 

Tidsaspekten framstår som att vara en viktig faktor när det gäller planering och genomförandet 

av friluftsliv. Materialresurserna på skolorna i denna studie visade sig även ha brister, då lärarna 

uppfattar att de saknar material för en fullgod undervisning. Fallet blir då att både osäkerheten 

samt de minimala resurserna skapar ännu ett hinder för läraren att genomföra friluftsliv. Att 

friluftsliv förekommer i en sådan lite utsträckning på skolorna kan delvis ha att göra med dessa 

begränsningar som finns i ämnet idrott och hälsa. Problematiken tycks delvis ligga på ett svalt 

intresse för ämnet samt att friluftsliv även medför mer planeringsarbete än annan undervisning. 

Gruppstorleken uppfattas även som ett hinder för att kunna bedriva friluftsliv samt vilka 

aktiviteter som var möjliga att genomföra med en stor grupp. Problematiken kan liknas med de 

problem som identifierats i tidigare forskning där orsaken till att friluftsliv förekom i så liten 

utsträckning i mångt och mycket beror på lärarnas osäkerhet kring ämnet samt vilka metoder de 

ska använda för att planera undervisningen (Backman, 2004a, s.187). 

 

Backman E (2008) beskriver en stark kritik till hur skolor undervisar i friluftsliv eftersom det 

idrottsliga är det dominerande. I vår studie kunde vi även se att det förekommer aktiviteter inom 

friluftsliv där eleverna ska prestera, samt olika tävlingsmoment (Backman E, 2008, s.19-20). Att 



 

40 
 

friluftsliv inte ska ha något krav på prestation är även något som Naturvårdsverket beskriver är 

utmärkande för friluftsliv. Detta är något som rimligtvis kan skapa en problematik, då detta är en 

del av kursplanen och förväntas betygsättas. Detta i sin tur kan innebära att en fokusering på 

prestation sätts hos eleverna. Ifall friluftsliv skulle behandlas som ett separat moment utan krav 

på någon måluppfyllelse skulle upplevelsen i högre grad vara i fokus. Detta skulle därmed kunna 

skapa en mer upplevelsebaserad undervisning, där friluftsliv i större utsträckning skulle motsvara 

Naturvårdsverkets definition (Naturvårdsverket, 2005, s.7). 

 

Det som framgår i denna studie är dock att både elever och lärare visar osäkerhet kring vad 

friluftsliv egentligen innebär. Som lärare ligger uppgiften vid att fungera som en 

kunskapsförmedlare. Att det råder tvetydighet om begreppet friluftsliv är något som kunde 

skönjas i både denna studie samt den tidigare forskningen. Detta anser vi skapar problematik 

eftersom lärarna har som uppgift att förmedla kunskap om friluftsliv och detta påverkar de 

kunskaper eleverna får tillgodosett i skolans undervisning och därmed påverkar det deras 

uppfattning av friluftsliv. 
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9. Konklusion 

Lärares uppfattning av definitionen för friluftsliv är starkt förknippat med det exklusiva 

friluftslivet. Detta är något som kan stärkas av den tidigare forskning som har genomförts inom 

området för lärarutbildningen, där det visar sig att det exklusiva ofta får en stor del av 

undervisningen i friluftsliv. Uppfattningen hos lärarna är att det finns flertalet faktorer som 

påverkar deras utövande av friluftsliv, där tid och ekonomi är faktorer som har stor inverkan på 

undervisningen. Därför uppfattar lärarna att friluftsliv ofta blir lågt prioriterat i undervisningen. 

Detta gäller även för innehållet under friluftsdagar. Vad som framgår är även att friluftsliv är ett 

mångtydigt begrepp och att det finns en osäkerhet i hur begreppet ska behandlas i 

undervisningen. 

 

Elevernas definition är nära sammankopplat med aktiviteter som de bland annat utför i 

skolundervisningen. Aktiviteterna är dessutom ofta aktiviteter av en mer idrottslig karaktär än 

friluftsliv. När det kommer till hur eleverna upplever att friluftsliv behandlas i undervisningen så 

beskriver de aktiviteter som orientering och att friluftsliv förekommer under friluftsdagarna. 

Eleverna beskriver att friluftsliv behandlas specifikt i samband med friluftsdagarna på vintern. 

9.1 Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att följa upp elevstudien och undersöka hur 

eleverna uppfattar lärarens undervisning i friluftsliv. Detta skulle ske genom att undersöka hur 

lärarens mål med undervisningen uppfattas av eleverna, för att därmed se om de får kunskaper i 

friluftsliv så att de kan uppskatta friluftsliv och få en bättre förståelse för miljö- och naturfrågor.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 

 

Intervjuguide för lärarna 

Bakgrund 

 

Namn? 

Ålder? 

Skola? 

Skolans profil? 

Undervisande ämnen? 

Utbildning 

 

Var tog du examen? 

När tog du examen? 

Verksamma år som lärare? 

Undervisning 

 

Hur definierar du friluftsliv? 

Vad är friluftsliv för dig? 

Egen frilufts erfarenheter? 

Hur tolkar du den nya kursplanen utifrån området friluftsliv? 

Undervisning i 

ämnet friluftsliv 

 

Hur ofta undervisar du i friluftsliv? 

Vilka typer av aktiviteter inom ramen för friluftsliv behandlar ni i 

undervisningen? 

Praktisk/teoretisk undervisning? 

Använder du dig av friluftsdagar i undervisningen? 

Vilka aktiviteter ingår? 

 

Resurser i ämnet 

 

Vilka faktorer som påverkar din undervisning? 

Hur inverkar detta på undervisningen? 

Eget tillägg 
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11.2  Bilaga 2 

 

Intervjuguide för eleverna 

Bakgrund 

 

Vilket personligt pronomen använder du dig av? 

 

Hur gammal är du? 

 

Vilken skola går du på? 

 

Har skolan någon profil? 

 

I vilken typ av miljö växte du upp i? 

 

Vilket/vilka typ av yrken hade dina föräldrar under din uppväxt? 

 

Vad är 

friluftsliv för 

dig? 

Vad brukar du göra på din fritid? 

 

Hur ofta brukar du vara ute i naturen på din fritid? 

 

Vad tänker du på när du hör ordet natur? 

 

Vad tänker du på när du hör ordet friluftsliv? 

 

Friluftsliv i 

skolan 

 

Hur ofta har ni friluftsliv i skolan? 

 

Vad gör ni för något under dessa lektioner?(har ni olika typer av moment, 

praktiska/teoretiska, går sedan att jämföra med deras egna definitioner) 

 

Hur ofta har ni friluftsdagar i skolan? 

 

Skulle du vilja ha mer friluftsliv i din utbildning? 

 

 



 

47 
 

11.3 Bilaga 3 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till lärare i Idrott och hälsa på Uppsala universitet, institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.  

 

Vi skriver på vår examensuppsats där vi med undersökningen vill vi se hur lärare i idrott och 

hälsa upplever friluftsliv som ett fenomen i ämnet. Vi vill undersöka hur idrottslärare på 

högstadiet ser på friluftsliv och vi skulle dessutom vilja utföra intervjuer med elever i åk 8-9 för 

att även se hur dem uppfattar detta. Därför undrar vi om det också finns möjlighet till att 

intervjua någon/några av dina elever? 

 

Vi kommer att genomföra enskilda intervjuer som kommer att spelas in och transkriberas. Data 

kommer analyseras och resultatet kommer att presenteras i uppsatsen.  

 

Deltagaren har rätt att få transkriberingen av den genomförda intervjun och även en kopia av den 

slutförda uppsatsen. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och deltagarna kan när som helst 

välja att avbryta sin medverkan och behöver inte ange något skäl till varför man väljer att 

avbryta. De deltagare som väljer att medverka i undersökningen kommer behandlas anonymt. 

 

Om ni har några frågor tveka inte att kontakta oss:  

  

Therese Berntsdotter  

Tfn:0765677938 

Thereseberntsdotter@live.com  

Veronica Andersson 

Tfn:0704278877 

Veronica.Andersson.1904@student.uu.se 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Therese Berntsdotter och Veronica Andersson 
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11.4 Bilaga 4 
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11.5 Bilaga 5 

 

 

 


