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Sammanfattning  

 

Syftet med studien är att ge exempel på hur idrott och hälsa lärares syn på undervisningen i 

friluftsliv påverkats av kursplanen Lgr11 och hur några lärare i idrott och hälsa på grundskolan 

högstadium valt att tolka undervisningsuppdraget. Studien har sin utgångspunkt 

läroplansteoretisk forskningsansats, där halvstrukturerade intervjuer genomförts. I resultatet 

framgår det att friluftslivsundervisningen har ökat med införandet av Lgr11 och att kursplanen 

har blivit tydligare för lärarna. Det har även blivit lättare att förstå vad som ska undervisas i. Det 

framgår att lärarna tycker att den teoretiska undervisningen är lättare att genomföra i friluftsliv, då 

det tidigare fanns problem för lärarna att genomföra praktisk undervisning. Speciellt på de skolor 

som låg mer centralt. Slutsatsen som kan dras är att dagens kursplan har blivit tydligare och att 

det bedrivs undervisning i friluftsliv, men det finns fortfarande problem att lösa. 

 

Nyckelord: Skola, Kursplan, Idrott och Hälsa, Friluftsliv. 
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1. Inledning  

Friluftsliv är kanske inte något alla kommer i kontakt med dagligen, men det är ändå något som 

många människor har en koppling till. De flesta har någon gång i sitt liv vistats ute i skog och 

mark. I Sverige består merparten av landytan av skog och det finns närmare 90 000 sjöar och 

vattendrag. En lång kust med många skärgårdsmiljöer, böljande bergsområden och årstider som 

ger variation. Det svenska landskapet är tillgängligt för alla genom strandskyddet och 

allemansrätten där vi kan vistas och uppleva den svenska naturen (Fredman, Sandell, Stenseke & 

Mossing, 2013: 13). När frågan ställs ungefär hur ofta är du ute i naturen till det svenska folket, så 

svarar nästan 90 % att de vistas i naturen, ganska eller mycket ofta under semester och längre 

ledigheter (Ibid).  

 

Vad är då friluftsliv? Den officiella definitionen av friluftsliv är vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling (Svensk Författningssamling, 

2003: 133). Min personliga koppling till friluftsliv är från tidig ålder. Vi tillbringade tid i vår 

fjällstuga i Grönfjäll där var vi ute i naturen och lagade mat över öppen eld, åkte längdskidor och 

lekte. Detta var något som väckte mitt intresse för friluftsliv. I Sverige har friluftsliv en lång 

historia som fritidssysselsättning men även som en del av undervisning i grundskolan. Sedan 

1900-talets början har friluftsliv funnits med i skolans styrdokument och varit ett konstant inslag i 

grundskolans verksamhet. I kursplanen Lgr11 för idrott och hälsa har friluftsliv skrivits fram 

tydligare än i tidigare kursplaner med syfte att det ska underlätta för lärare att undervisa i ämnet 

(Skolverket, 2011 a). I Lgr11 så är friluftsliv och utevistelse ett av tre centrala innehåll och syftet 

med friluftsliv och utevistelse är att  

”Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och 
naturen under olika årstider och fa ̊ förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och 
säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer” 
(Skolverket, 2011 a). 

Ser man till skillnaderna mellan dagens kursplan och den tidigare kursplanen Lpo 94 så var 

friluftsliv tillsammans med ergonomi, dans, livräddning och simning, med i kursplanen, dock var 

friluftsliv inte utskrivet som ett centralt innehåll. Tidigare forskning inom ämnet det visar att 

friluftsundervisningen har varit åsidosatt i skolan sedan 1980-talet trots att forskare inom ämnet 

anser att det finns mycket positivt med friluftsundervisningen (Backman, 2010, 2011; Sandell 

2003, 2007).  

Nu när kursplanen Lgr11 funnits i några år och med anledning av tidigare forskning inom ämnet 

anser jag det är intressant att undersöka hur undervisningen har påverkats av direktiven från 

Lgr11 och hur lärarna tolkar sitt undervisningsuppdrag. 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en genomgång av friluftslivets historia i Sverige, sedan en genomgång av 

friluftslivsbegreppet. Eftersom studien är kopplad till undervisningen i skolan så kommer 

avsnittet också att behandla hur friluftsliv framställs i dagens kursplan Lgr11. Därefter följer en 

historisk tillbakablick över tidigare kursplaner och en beskrivning av hur friluftsliv har framställts 

i dessa. Sista punkten blir en genomgång om friluftsdagar i skolan. 

2.1 Friluftslivets historia  

Friluftsliv har sin början i Sverige under 1800-talets senare del, då mindre grupper av mer 

välbärgade personer började utöva alpinism och friluftsliv. I Sverige lyssnade man till 

turistföreningens uppmaning känn ditt land. Genom turistföreningens uppmaning startades många 

olika naturföreningar som föreslog att det skulle anläggas planteringar samt parker i städerna. 

Friluftsliv och natur fick ett stort intresse i Sverige genom industrisamhällets frammarsch, 

industriernas påverkan på naturen gjorde att det startades ett naturskyddsintresse bland det 

svenska folket. Vid sekelskiftet(1900- talet) bildades Skidlöpningens Främjande (idag mer känt 

som Friluftsfrämjandet) Svenska Turistföreningen, Sveriges Scoutförbund och 

Naturskyddsföreningen. Dessa organisationer hade ett intresse för natur, miljö och friluftsliv 

(Ibid). När Sverige fick sin semesterlagstiftning en bit in på 1900- talet, så ökade 

friluftsaktiviteterna markant. Det blev då möjligt för större befolkningsgrupper att ägna sig åt 

friluftsliv. Aktiviteter som cykelsemester, friluftsbad och camping blev typiska inslag för den 

svenska befolkningen (Ibid: 7-12). I dagens samhälle har friluftsliv blivit sportifierat och 

prestationer och tävling har blivit en del av friluftsliv (Ibid: 27-39).  

 

Det finns många olika definitioner av begreppet friluftsliv och därför kan det vara svårt att få ett 

tydligt begrepp. Nedan kommer jag att gå igenom de olika begrepp av friluftsliv som bland annat 

olika föreningar använder sig av. 

2.2 Definitionen av begreppet friluftsliv 

Definitionen av friluftsliv har varierat över tid och det beror på vilka olika parter som har uttalet 

sig inom fältet. I en statlig utredning från 1969 avsåg man att idrott och friluftsliv skulle hamna 

under samma definition och organisation eftersom man ansåg att det var omöjligt att skilja dem 

åt. Utredningen visade på att den definition som passade bäst för friluftsliv och idrott var att fysisk 

aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat (Backman, 2004: 12-

14). Friluftsfrämjandets definition av friluftsliv var att Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation 

och avkoppling. Denna definition ansågs fylla sitt syfte, men var samtidigt olyckligt formulerad då 
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orden utnyttja naturen förde tankarna till att människan kan exploatera naturen för egna syften. 

Från staten har man poängterat att man bör skilja på idrottsrörelsen och friluftsrörelsen. 

Friluftslivet ska fokusera på naturupplevelser och frånvaro av tävling och prestation. Den 

officiella svenska definitionen av friluftsliv är vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskap för 

välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling (Svensk Författningssamling, SFS, 2003: 133). 

Friluftsfrämjandet har utvecklat sin definition av friluftsliv till vistas i naturen på ett sådant sätt att det 

ger naturupplevelser, rekreation och motion. Tävling och prestationen har tagits bort och fokus ligger 

istället på naturupplevelsen. Definitionen som Friluftsfrämjandet använder stärks av en grupp 

som heter Friluftsgruppen. Friluftsgruppens definition lyder friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet 

utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation och tävling (Friluftsgruppen, 

1999). Under åren som gått har begreppet friluftsliv ändrats och anpassats till sin tid. Jag tycker 

att den definition som anges i Svensk Författningssamling är en bra definition att arbeta efter, 

och därför kommer jag att använda mig av den definitionen i min studie. I dagensskola anser de 

att friluftsliv är något de vill förmedla till eleverna, därför har friluftsliv lyfts fram i kursplanen för 

idrott och hälsa som ett centralt innehåll (Skolverket 2011 a). 

2.3 Friluftsliv i kursplanen 

I dagens kursplan för idrott och hälsa beskrivs fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil som 

grundläggande för människans välbefinnande. Positiva upplevelser av friluftsliv och rörelse under 

uppväxten har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet (Skolverket, 2011 a). I 

syftet för ämnet idrott och hälsa skrivs det om vad som ska ingå i undervisningen för att eleverna 

ska få möjlighet att utveckla kunskaper inom de specifika områdena som ämnet bjuder på. Där 

står det att eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 

naturen (Ibid). De står även att genom undervisningen ska eleverna utveckla förmåga att vistas i utemiljöer och 

naturen under olika årstider och få förståelse för aktivt friluftsliv (Ibid). Vidare ska eleverna utveckla 

förmågan att genomföra och anpassa friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer (Ibid).  

 

I det centrala innehållet i kursplanen beskrivs vad som ska behandlas i undervisningen. De 

kunskapsområden som tas upp är rörelse, hälsa och livsstil och friluftsliv och utevistelse. Där beskrivs 

innehållet av ämnet, dock inte hur mycket tid som undervisningen ska innehålla. Friluftsliv och 

utevistelse är en av tre centrala innehåll. I friluftsliv och utevistelse är innehållet: 

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

• Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.  

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.  

• Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.  

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

med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen (Ibid). 
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Kunskapskraven i kursplanen beskriver målen för ämnet som utgår från det centrala innehållet. 

Kunskapskraven är till för att eleverna ska få förståelse om vilka kunskaper de bedöms i. I 

kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 9 framgår det att eleven ska kunna: 

 

• Planera och genomföra friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, 

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

och använda kartor och andra hjälpmedel. 

• Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge 

enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. 

• Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap 

under olika årstider (Ibid).  

 

Till varje kursplan finns det ett kommentarmaterial som hjälper lärarna att tolka och förstå 

innehållet i kursplanen (Skolverket, 2011 b). I kommentarmaterialet för idrott och hälsa står det 

att friluftsliv har fått en större och mer framträdande roll i ämnet idrott och hälsa. Betydelsen för 

utemiljö har blivit mer centralt mot tidigare kursplaner (Ibid). Det står även att inriktningen inom 

området friluftsliv och utevistelser är inriktningen på friluftsliv, det har inte förändrats mot den 

tidigare kursplanen, men betydelsen av de möjligheter som utemiljön kan ge har lyfts fram 

tydligare i dagenskursplan (Ibid). Det är viktigt att framhålla att det centrala innehållet inte 

behöver innehålla all undervisning utan det är upp till varje lärare att avgöra vad som ska 

undervisas i utifrån elevernas behov och intresse (Ibid). Dagens kursplan har tre centrala innehåll 

och framställer friluftsliv som något viktigt för eleverna. Nedan följer en genomgång om hur det 

sett ut i tidigare kursplaner och när friluftslivsundervisningen började i Sverige.  

2.4 Friluftsliv i tidigare kursplaner 

Redan år 1927 när den Svenska riksdagen beslutade att friluftsverksamhet skulle införas vid 

läroverken har friluftsliv och friluftsverksamhet funnits i skolan (Al-Abdi, 1984: 27). Framstående 

pedagoger som John Locke och Johann Bernhard Basedow skrev redan under 1600-talet och 

1700-talet att friluftsliv var viktigt för den fysiska fostran av barn och ungdomar (Annerstedt, 

1995: 43).  

I timplanen från 1955 står det att friluftsdagarna bör vara 10-12 dagar per läsår(Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1955: 24), det stämmer väl med det som finns angivet i läroplanerna för 

grundskolan 1962 (Lgr 62) och 1969 (Lgr 69). I kursplanerna Lgr 62 och Lgr 69 står det att 

friluftsverksamhet ska ske i samband med friluftsdagar samt att det ska vara aktiviteter som inte 

kan bedrivas inomhus. Det står även mer detaljerat att friluftsverksamheten bör bedrivas i skog 

och mark, med aktiviteter som simning, orientering, skid- och skridskoåkning samt 

terrängvandring (Kungliga skolöverstyrelsens, 1962 & 1969: 42 & 166). Med införandet av Lgr 80 

ändrades innehållet i kursplanen från detaljerat till att det specificerades att eleverna skulle kunna, 
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bedriva vandringar och utflykter under olika årstider samt att de skulle lära sig om naturvård, rätt 

klädsel, kunna använda karta och kompass, säkerhetsbestämmelser samt friluftsteknik. Eleverna 

skulle skaffa sig kunskaper om friluftsliv, fa ̊ förståelse för den ekologiska balansen samt lära sig ta ansvar för 

naturen och utnyttja den rätt för rekreation och friluftsliv (Skolöverstyrelsen, 1980: 91-94).  

 

År 1994 kom läroplanen Lpo 94 och i tillhörande kursplan för ämnet idrott och hälsa var 

friluftsliv tillsammans med dans, ergonomi, livräddning och simning ett av få moment som 

nämndes. I de nationella målen i Lpo 94 för friluftsliv så ska eleven få inblick i friluftslivets 

historia, kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel, kunna planera 

och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, kunna hantera nödsituationer i och vid 

vatten samt ha kunskaper i livräddande första hjälp (Utbildningsdepartementet, 2000). 

Sammanfattningsvis så ser man att friluftsliv har funnits länge i skolan. Friluftsliv var från början 

något man skulle bedriva i samband med friluftsdagar, senare så skulle det vara aktiviteter som 

inte gick att bedriva inomhus. Friluftsliv har förändrats alltsedan införandet i skolan, från att 

friluftsliv var bra för den fysiska fostran till att idag lära eleverna om friluftsliv och utevistelse. 

2.5 Friluftsdagar 

Friluftsliv behandlas i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa men det sker även under 

friluftsdagar på skolan. På friluftsdagarna deltar både elever, lärare och övrig personal. I tidigare 

kursplaner har friluftsdagar skrivits fram om hur många antal dagar skolan skulle erbjuda eleverna 

under ett skolår (Backman, 2004: 14-15).  

Vid mitten av 1900-talet bestämdes det att skolan skulle ha mellan 10-12 friluftsdagar till sitt 

förfogande. Det bestämdes att friluftsdagar skulle utformas så att elever och lärare skulle få 

möjlighet att lära känna varandra utanför ordinarie klassrum. Friluftsdagarna skulle ge eleven 

tillfälle att lära sig förbereda utevistelser och få ett intresse för friluftsliv (Backman, 2004: 14-15). 

Under 1970-talet kunde man se en minskning med antal friluftsdagar (Svenning, 2001: 6) och på 

80-talet hade friluftsdagar minskat till 4-8 under ett skolår. Målet med friluftsdagar var att 

eleverna skulle få möjlighet att göra ett uppehåll från den ordinarie undervisningen för att vara i 

naturen. Friluftsdagarna skulle spenderas utomhus och de aktiviteter som utfördes skulle inte 

kunna utföras inomhus (Backman, 2004: 14). I slutet av 1900-talet hade friluftsdagar minskat 

ytterligare till 4-5 på ett skolår (Svenning, 2001: 6). 

I dagens skola är inte friluftsdagar något obligatoriskt utan det bestäms nu av den lokala skolan 

och dess skolledning (Skolverket, 2011 a). Detta faktum är något som är intressant att få 

ytterligare kunskaper om och är en av de frågor som är av intresse för föreliggande studie. 

Förekommer det fortfarande friluftsdagar i skolan eller arbetar lärarna i idrott och hälsa med 

friluftsliv på andra sätt?  
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2.6 Avgränsningar  

I forskning inom friluftsliv innefattas även verksamheten som benämns som utomhuspedagogik. 

I föreliggande studie riktas dock fokus på det friluftsliv som beskrivs i det centrala innehållet i 

kursplanen för idrott och hälsa på. En annan avgränsning i studien är att enbart undersöka 

verksamma lärare i idrott och hälsa, som undervisar i årskurs 7-9 på grundskolan. 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning   

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning inom fältet. Den forskning som redovisas är dels vad 

svenska folket anser vara friluftsliv, och dels forskning om friluftsundervisning i skolan. Till sist 

lyfts det fram om internationell forskning inom ämnet. 

3.1.1 Fri luf ts l iv  i  Sver ige  

I en studie skriven av Sandell & Fredman(2013) har en enkätundersökning med 4000 personer. I 

studien listas ett antal utomhusaktiviteter och sedan frågade de i vilken utsträckning man anser att 

dessa är friluftsliv. Resultatet i studien visar att 87 % ansåg vandring i skog och mark samt 

fjällvandring vara friluftsliv. Aktiviteten ”gå i en park” var det minst antal personer (8 %) ansåg 

helt och hållet att friluftsliv var. Man bör även notera att 77 % ansåg ”gå i en park” är friluftsliv i 

någon utsträckning (Sandell & Fredman, 2013: 40-41). 

Sandell & Fredman (2013) visar i en annan studie gällande svenskars vistelser i skog och mark att 

kvinnor är dominerande i alla åldersgrupper fram till pension. Efter pension är det männen som 

spenderar mer tid i skog och mark. Studien visar även att barn och ungdomar spenderar mindre 

tid i skog och mark än den äldre generationen (Ibid: 44).  

3.1.2 Fri luf tsundervisning i  skolan 

Erik Backman har genomfört många olika studier om friluftsliv i skolan och är en av den främsta 

friluftslivsforskaren i Sverige. I en avhandling från (2010) Friluftsliv in Swedish Physical 

Education – a struggle of values: Educational and sociolgical perspectives, skriver han om 

friluftsundervisningen i Sverige. I studien har han intervjuat idrottslärare i grundskolan om hur 

deras syn på friluftsundervisningen är. I studien framkom det att idrottslärarna tyckte att 

friluftsundervisningen begränsas av skolans fysiska och organisatorisk ramar. Idrottslärare har en 

exklusiv syn på friluftsliv, och det anser Backman kan vara en bidragande faktor till att 

idrottslärare förbiser undervisningen i friluftsliv för de tror inte att man kan genomföra 

undervisningen i skolmiljö (Backman, 2010: 96). 

 

I en annan studie gjord av Backman (2009) undersöker han hur lärare bedriver 

friluftsundervisningen och vad som påverkar den. Han skriver att om det är en sak som påverkar 

friluftsundervisningen så är det lärarnas syn på friluftsliv. Men han menar att det även finns yttre 

förutsättningar som påverkar till exempel att många lärare anser att friluftslivet är något stort som 

inte kan undervisas i skolans miljö. Friluftsundervisningen anser lärarna ska bedrivas långt ut i en 

större skog lång ifrån civilisation. Genom att lärarna känner så, då kan det vara svårt att erbjuda 
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eleverna en ordentlig undervisning i friluftsliv. Det finns även ytterliga faktorer som påverkar 

undervisningen såsom tid, ordentlig utrustning och ekonomi. Några lärare i studien ansåg att det 

inte går att undervisa i friluftsliv på 60 minuter utan att de skulle behöva mer sammanhängande 

tid (Backman, 2009: 14-18).  

I Backmans studie (2011) What controls the teaching of friluftsliv visar sig att friluftsliv är krävande i 

utrustning, ekonomi och tid. Speciellt när undervisningen är ute i naturen som inte är i närheten 

av skolan. Det är även ett risktagande i undervisningen för både elever och lärare, som när de ska 

paddla kanot. Vissa lärare i studien ansåg att riskerna var något man fick leva med, medan andra 

ansåg att riskerna begränsade undervisningen (Ibid: 60). 

 

Backman (2004) skriver i boken Mellan nytta och nöje ett kapitel om friluftsliv i grundskolan. Han 

skriver om friluftslivet i Lpo 94 och om hur lärare och elever uppfattar förekomsten av friluftsliv 

i grundskolan. Backman menar att friluftsliv är något som förekommer sparsamt i undervisningen (Ibid: 

173). I tidigare studier inom ämnet menar Backman att utövande av friluftsliv på fritiden är 

vanligast bland de sociala sammansättningar som har ett visst innehav av ekonomiska och 

kulturellt kapital (Ibid: 173). I en annan studie om friluftsliv i skolan skriven av Abdul-Muttalib 

Al-Abdi (1984) framkommer det olika faktorer som kan påverka friluftslivet i skolan, dels är det 

ramfaktorer såsom ekonomisk, tid, transportmöjligheter, klimat och väder som påverkar 

undervisningen (Ibid: 43). 

 

I en rapport från Skolverket skriver Svenning (2001) om Friluftsundervisningen i skolan har han 

studerat friluftslivet i skolan efter borttagandet av friluftsdagar från kursplanen. Svenning menar 

att det viktigaste i hans resultat är att det måste finnas en klar definition av verksamheten, annars 

blir det svårt att uppfatta omfattningen. Svenning anser Friluftsrörelsens definition av friluftsliv, 

där friluftsliv och idrott skiljas åt, är en bra definition av begreppet. Han anser också att planering 

och förberedelse inför lektionerna inte bara är idrottslärarens uppgift utan även andra lärare och 

elever bör vara delaktiga i undervisningen. I kursplaner före Lpo 94 fanns friluftsdagar utskrivna i 

kursplanen, men när man tog bort friluftsdagar från kursplanen så har friluftsundervisningen 

minskat i skolan. I Svennings rapport visades det även att friluftsundervisningen istället består 

idag mest av idrottsaktiviteter (Ibid: 8-22). I rapporten visar det även att det är andra faktorer 

som påverkar friluftsundervisningen, dels är det tiden. Friluftsundervisningen är tidskrävande, det 

tar inte enbart tid från idrott och hälsa utan även från andra ämnen (Ibid: 8-22). Det visar sig att 

det är många olika faktorer som kan påverka undervisningen i friluftsliv. Genom det kan det vara 

intressant att se hur internationell forskning om friluftsliv är.   

3.1.3 Internat ione l l  forskning om fr i lu f ts l iv   

Den internationella forskningen om friluftslivsundervisningen som har relevans för studien är en 

rapport skriven av Andkjær (2009). I rapporten jämförs dansk och nordisk friluftsundervisningen 
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med den på Nya Zeeland och den visar på intresseväckande skillnad. Undervisningen inom 

friluftsliv på Nya Zeeland fokuserar på education medan i nordisk friluftsundervisning är det ofta 

bara rekreationen och aktiviteten som är målet med undervisningen. I rapporten visar det sig att 

friluftslivet på Nya Zeeland är mer vanligt förekommande. De har ofta liknande aktiviteter som i 

de nordiska länderna men på Nya Zeeland har de en annan utgångspunkt inom undervisningen. 

Nya Zeeland använder friluftslivet för att uppnå annat än bara själva aktiviteten, de vill uppnå en 

speciell relation till mark och natur (Ibid: 1-11).  

Boyes (2000) har i en liknande studie om friluftsundervisningen i Nya Zeeland kommit fram till 

ett liknande resultat som Andkjær (2009). Han menar att friluftsundervisningen i Nya Zeeland har 

fokus på lärandet och inte bara aktiviteten i undervisningen (Boyes, 2000: 75-88).  

   

Det som ska undersökas i denna studie är hur friluftsundervisningen påverkats av kursplanen 

Lgr11. Det finns ganska många forskningar inom fältet främst skrivna av Erik Backman. 

Backman har skrivit mycket om tidigare kursplaner och dagens kursplan Lgr11 tycks hittills inte 

vara tillräckligt utforskad. Jag anser att friluftsliv är ett viktigt ämne för våra ungdomar och vill 

därför fördjupa mig i detta område. 
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3.2 Teoretiska perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som kommer att användas i studien har sin utgångspunkt inom det 

läroplansteoretiska fältet, eftersom det är läroplanen lärarna ska utgå ifrån i sin undervisning. 

Läroplansteori är ett forskningsfält inom utbildningsvetenskap där frågor om vilken kunskap som 

är giltig och som legitimeras genom läroplanens formuleringar studeras. I ett historiskt perspektiv 

uppfattas olika typer av kunskaper mer väsentliga att undervisa om än andra och detta har sin 

grund i skiftande kunskapssyn, ideologi men också de olika krav som arbetsmarknadens villkor 

ställer på samhällsmedborgarna i olika tider (Lundgren, 1989:231). 

Inom läroplansteorin studeras även hur olika urvalsprocesser av innehåll och metod sker och 

påverkas av olika aktörer inom och utanför utbildningsväsendet (Ibid. ). Ett läroplansteoretiskt 

angreppssätt kan hjälpa till att förstå hur undervisningen i friluftsliv påverkats av kursplanen Lgr 

11, samt hur lärare i idrott och hälsa har tolkat deras undervisningsuppdrag. De teoretiska 

utgångspunkter som studiens empiri kommer att analyseras utifrån utgår från den 

begreppsapparat som Göran Linde (2006) utvecklat i boken Det ska ni veta! En introduktion till 

läroplansteorin. Göran Linde (2006), som inspirerats av Bernsteins arbeten, han har utvecklat en 

mall för att analysera hur rörelsen från ämnets formuleringsarena - läroplan och kursplan, via 

transformeringsarenan – påverkansfaktorer inom och utanför utbildningsväsendet, till 

realiseringsarenan – undervisningssituationen, kan förstås. (Ibid: 5-6). Detta leder vidare till nya 

frågor och funderingar. Vem är det som bestämmer vad som ska räknas som riktig kunskap? Är 

det de som skriver läroplanen eller de som arbetar med den? (Ibid: 5). Läroplansteorin har 

förändrats från 1960-talets mitt. Från att läroplanen enbart fokuserat på föreskrifter, till att 

studera innehållet i undervisningen och vilka faktorer som påverkat läroplanen (Ibid: 10).  

I den nya läroplansforskningen är läraren i fokus. Lärare har en gemensam kåranda med liknade 

drag för de flesta lärare. Några av lärarna är en här och nu-orientering som innebär att reagera när 

något händer, ständigt uppmärksam och koncentrerad vid lektionerna och ha anspänningar vid 

förändringar. Lärare har även repertoarer om vilket innehåll man använder och hur man för 

vidare sitt innehåll till eleverna. Repertoarerna byggs upp av lärarens personliga erfarenheter 

såsom resor och arbete utanför skolan, men även ämnesstudier, lärarerfarenhet och 

planeringsarbetet (Ibid: 15-17). 

Linde (2006) menar att det som påverkar undervisnings innehållet kan delas upp i arenor. De 

olika arenorna är formulering, transformering och realiseringsarenan. I verkligheten är de inte 

uppdelade från varandra, men för tydlighetens skull har han valt att dela upp dem i tre arenor 

(Ibid: 18). I formuleringsarenan finns förskrifter i läroplanen, om vad som ska studeras, hur stor 

del tid varje ämne ska tilldelas, mål och innehåll varje ämne ska innehålla. Sedan är det 
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transformeringsarenan där läroplanen tolkas med tillägg eller fråndrag och andra faktorer som 

kan påverka innehållet. Och till sist är det realiseringsarenan där händelser och faktorer i 

undervisningen som går enligt planerna och som framställs i undervisningen. I centrum för 

realisering står aktiviteten och kommunikation i klassrummet, även elevernas mentala utveckling 

som en process i tillägnandet av kunskapen (Ibid: 19, 48, 65).  

Lundvall & Meckbach (2008) har gjort en figur som bygger på Lindes (2006) tankar om 

läroplansteorin. Här nedan visas Lundvall & Meckbach (2008) figur om läroplansteorin. I yttersta 

cirkeln som är formuleringsarenan visar vad som kan påverka undervisningen, i nästa cirkel är hur 

lärarna tolkar och transformerar läroplanen. I innersta cirkeln visar förverkligandet av 

undervisningen.   

 

 

 
Figur 1. Läroplansteorins olika arenor, vidareutvecklad av Lundvall och Meckbach (2008: 349).  

 

I figur 1 ser man de olika arenorna som Linde (2006) beskriver i sin begreppsapparat för att 

förstå hur läroplaner formuleras, tolkas och tillämpas. Dessa begrepp kommer användas i 

föreliggande studie för att analysera och förstå hur friluftsliv i skolan har utvecklats och tolkas av 

lärare i idrott och hälsa i grundskolan, i relation till den nuvarande kursplanen i idrott och hälsa i 

grundskolan.  
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte:   

Syftet med studien är att belysa hur idrott och hälsa lärares syn på undervisningen i friluftsliv 

påverkats av kursplanen (Lgr11) och hur några lärare i idrott och hälsa på grundskolans 

högstadium valt att tolka undervisningsuppdraget. 

4.2 Frågeställningar: 

1. Hur stämmer lärarnas tolkning av undervisningsuppdraget i friluftsliv med 

beskrivningen av friluftsliv i det centrala innehållet i Lgr11? 

 

2. På vilka sätt gestaltar sig undervisningen i friluftsliv i ämnet idrott och hälsa på grundskolan? 

 

3. Upplever lärare i idrott och hälsa att undervisningen utifrån den nuvarande kursplanen i idrott 

och hälsa har förändrat deras didaktiska praktik i relation till kursplanen Lpo 94 
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5. Metod 

I en studie gör man ett val om man skall göra en kvalitativ eller en kvantitativ undersökning. Den 

frågan är relevant beroende på vad man ska undersöka. I denna studie så används kvalitativa 

intervjuer. Med intervjuer innebär det att man ställer raka och enkla frågor och på de frågorna får 

man komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010: 25).  

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Datainsamlingsmetoden jag valt för denna undersökning är kvalitativ intervju. Varför denna 

undersökningsmetod valdes var för att den passar bra att använda när man ska undersöka lärare i 

idrott och hälsa och deras syn på kursplanen Lgr11. Att använda samtalsintervjuer gör att man 

har möjlighet att registrera svar som är oväntade. En annan stor fördel är att man kan ställa 

uppföljningsfrågor till den intervjuade (Esaiasson et.al, 2012: 251). Intervjun är halvstrukturerad, 

genom att den är halvstrukturerad så finns det möjlighet att ställa följdfrågor och 

fördjupningsfrågor till den intervjuade som kan leda till mer djup i min undersökning. 

Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide (bilaga 1) som är uppdelad i olika teman. När man gör 

en intervjuguide så ska man tänka på att frågorna ska vara lätta att förstå, korta och utan 

akademisk jargong (Ibid: 264). 

5.2 Urval  

Urvalet av lärare skedde med ett bekvämlighetsurval, det innebär att de respondenter som kunde 

vara med i studien var de som fanns tillgängliga (Trost, 2010: 140). Det var lärare som 

uppsatsskrivaren hade haft kontakt med, antingen via verksamhetsförlagd utbildning eller när 

uppsatsskrivaren har vikarierat. Fem lärare intervjuades, de var undervisande lärare i idrott och 

hälsa på grundskolans årskurs 7-9. Alla lärare hade arbetat som idrottslärare i minst fem år och 

var väl insatta i den nya kursplanen. Tre lärare var verksamma på skolor i Stockholms län och två 

lärare var verksamma på skolor som var placerade centralt i en större stad. Lärarna hade utbildat 

sig antingen på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm eller vid Uppsala Universitet. 

Eftersom syftet med studien var i ett lärarperspektiv så valdes enbart lärare. Varför fem lärare 

valdes var för att få ett större djup i intervjuerna. E- post skickades till flera olika skolor i ett tidigt 

skede och de som svarade var de lärare som fanns tillgängliga.  

5.3 Genomförande  

Uppsatsens ämne handlar om friluftsliv och lärares undervisning utifrån Lgr11. Syfte och 

frågeställningar arbetades fram och efter det söktes relevant litteratur för uppsatsen. E- post 

(Bilaga 2) skickades ut till olika idrottslärare på grundskolan, i vilka uppsatsen syfte och de etiska 
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aspekterna förklarades. Därefter konstruerades en intervjuguide med uppbackning av 

handledaren. En pilotstudie genomfördes först med en studiekamrat. Esaiasson et al menar att en 

pilotstudie har syfte att vara som en generalrepetition i miniformat (2012: 36). En pilotstudie är bra att 

genomföra så att misstag ska undvikas. Testar man intervjuguiden innan så kan man se om det 

behövs göra ändringar (Esaiasson et.al, 2012: 36). Genom att testa intervjuguiden innan 

intervjuerna gjorde dels att de frågor jag ville få svar på fick svar på. Jag kände mig även tryggare 

med intervjusituationen än innan. Intervjuerna skedde på lärarnas arbetsplatser och under 

samtliga intervjuer var vi i ett rum där vi fick vara själva, allt för att inte bli avbrutna under 

intervjuerna. Miljön skall vara så ostörd som möjligt allt för att den intervjuade ska känna sig 

trygg i miljön (Trost, 2010: 65).  Intervjuerna pågick mellan 20 och 30 minuter. Efter intervjuerna 

transkriberades materialet ordagrant för att kunna läsa vad som sagts under intervjun. Sedan 

analyserades materialet för att få fram ett resultat. 

5.4 Bearbetning och analys 

Under intervjuerna användes Iphone för att spela in det empiriska materialet. Trost(2010) säger 

att databearbetning är indelad i tre steg. Det första är intervjuer, där samlar man in data. Det 

andra steget är att analysera data genom att läsa igenom det transkriberade materialet och fundera 

över vad man såg och hörde. Tredje steget är att tolka och redovisa materialet med hjälp av det 

teoretiska verktyg som man har till förfogande, viktigt att visa det intressanta verkligen är 

intressant. Dessa tre steg behöver inte vara i den ordningen utan de griper in i varandra, redan när 

du samlar in data, intervjuer, blir det automatiskt en del analyser samt tolkningar (Trost, 2010: 

147-148). I studien så följdes Trost tre steg i databearbetningen. Första intervjuades de lärare som 

var med i studien, där intervjuerna spelades in. Sedan transkriberades materialet, då det 

funderades om vad som har blivit sagt och vad som hördes under intervjuerna. För att till sist 

analysera det material som framkommit med läroplansteorin som teoretiskt hjälpmedel. Detta för 

att få fram intressanta svar i studien. 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet utgör viktiga krav i den kvalitativa forskningen, det är viktigt för att få en 

kvalitativ bild av undersökningen (Bryman, 2008: 257). Reliabilitet är en mätning som är säker 

och inte utsatt av tillfälliga inflytelser. Alla frågor som ställs i intervjuerna skall frågas på samma 

sätt, situationen ska vara lika för alla. Med reliabilitet så ska mätningen ge samma resultat vid en 

förnyad mätning (Trost, 2010: 131). Reliabiliteten i studien anses vara god, då frågorna som ställts 

kunna upprepas av en ny intervjuare och åstadkomma samma svar. Men det finns många olika 

faktorer som kan påverka reliabiliteten, dels hur frågorna ställs i intervjuerna sen att det är lika 

förutsättningar i varje intervju. Det som kan påverka min studie och hur hög reliabiliteteten är i 

studien, kan vara att huvudfrågorna har ställts efter intervjuguiden men att de följdfrågor som 

ställts kanske inte någon annan gör. Med kvalitativa intervjuer kan man inte garantera att få 
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samma svar på en fråga vid två olika tidpunkter. Så länge den intervjuade personen svarar ärligt 

och om sina uppfattningar och upplevelser så har studien en hög grad av reliabilitet. För att få en 

god reliabilitet i studien så utfördes en pilotintervju med en kurskamrat, detta för att få feedback 

på intervjuguiden innan intervjuerna med lärarna skulle genomföras. Situationen man mäter skall 

vara standardiserad för att man skall kunna tala om hög reliabilitet.  

Validitet är att man undersökt det man avsett för att undersöka (Ibid: 132- 133). Esaiasson et al 

menar att validitet svarar på frågan vi påstår ska mäta och vikten vi det empiriska materialet 

speglar syftet i studien (Esaiasson et.al, 2012: 63). För att få en god validitet i studien så har 

intervjuguiden i studien utgått ifrån studiens syfte och frågeställningar, för att inte gå utanför 

ramen i studien och få med frågor som inte är relevanta.  

5.6 Etiska överväganden 

Det är viktigt i forskning att aldrig tulla på de etiska kraven, de som intervjuas ska ha rätt till sin 

egen värdighet och integritet. Detta gäller inte bara vid datainsamlingen utan under hela arbetet 

med studien (Trost, 2010:123). Jag har följt de fyra etiska principerna från vetenskapsrådet vilket 

visar respekt och hänsyn till respondenterna. Jag började informera om informationskravet, där 

jag informerade om studiens syfte och att respondenternas medverkan är frivillig och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan när de vill.  I samtyckeskravet så har de medverkande själva rätt att 

bestämma över sin medverkan, detta var något som de gjorde när de ville vara med i studien. Jag 

informerade även om konfidentialitetskravet där alla uppgifter i studien ska behandlas med 

största konfidentialitet, och alla uppgifter förvaras där ingen obehörig kan ta del av dem. Till sist 

informerades det om nyttjandekravet där det insamlade materialet endast får användas till den 

aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2015: 7-14).  De fyra etiska principerna är alla viktiga i studien 

och därför informerade jag om dessa innan alla intervjuer började.  

5.7 Reflektioner över metoden 

Syftet med studien var att belysa hur undervisningen i friluftsliv påverkats av kursplanen Lgr11. 

Den kvalitativa forskningsansatsen ansågs passande för att besvara studiens frågeställningar. Det 

fanns begränsningar i studien i form av tid. Problemet i studien var inte att få kontakt med 

respondenter. De flesta lärarna som kontaktades hade andra åtaganden såsom nationella prov och 

utbildningar. Detta medförde att jag valde mig av ett bekvämlighetsurval för att få respondenter 

till min studie. Esaiasson et al menar att ett bekvämlighetsurval skapar svårigheter att förhålla sig 

professionellt och vetenskapligt till respondenter som uppsatsskrivaren har en relation med 

(Esaiasson et. al, 2012: 292). Nu var respondenterna inte några nära vänner, utan lärare som jag 

kommit i kontakt med under tidigare arbete eller verksamförlagd utbildning. Detta medförde inte 

några problem för mig att vara professionell och vetenskaplig i min studie. 
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6. Resultat  

I detta kapitel redovisas resultatet från studiens syfte och frågeställningar. Resultatet har 

sammanställts med olika kategorier utifrån vad som kom fram med frågeställningar och syfte som 

grund. Nedan följer en presentation av lärarna i studien för att få en bild om vilka som medverkat 

i studien. Namnen är fiktiva. 

 

Lars, 37 år. Skola norr om Stockholm. Har arbetat på skolan i 7 år, undervisar mest i idrott och 

hälsa. Han undervisar även elever som inte har något B språk i svenska och engelska. 

 

Eva, 54 år. Skola norr om Stockholm. Har arbetat på skolan i 10 år och 5 år på en annan skola. 

Undervisar enbart i idrott och hälsa, men har matematik som sitt andra ämne.  

 

Berit, 52 år. Skola norr om Stockholm. Har arbetat på skolan i 16 år, undervisar enbart idrott och 

hälsa men har biologi som sitt andra ämne. 

 

Hans, 42 år. Skola centralt i en större stad. Har arbetat på skolan i 4 år, har IKT som andra ämne 

men undervisar bara i idrott och hälsa nu. 

 

Karin, 50 år. Skola centralt i en större stad. Har arbetat på skolan i 17 år, undervisar i engelska 

också men mest idrott och hälsa. 

6.1 Hur stämmer lärarnas tolkning av undervisningsuppdraget i friluftsliv med 

beskrivningen av friluftsliv i det centrala innehållet i Lgr 11?  

Alla lärare i studien tycker det har blivit tydligare om vad man ska göra på undervisningen.  

Kommentarmaterialet som Skolverket har tagit fram till varje ämne tycker lärarna är ett bra 

hjälpmedel i undervisningen (Skolverket, 2011 b). Kommentarmaterialet ansåg några lärare 

hjälpte att välja vad som ska undervisas om. De tycker även att friluftsliv är en viktig del av ämnet 

idrott och hälsa. Lärarna anser att de täcker det mesta av innehållet i kursplanen för friluftsliv. 

Det är den teoretiska delen i friluftsundervisningen som många av lärarna känner att de har en 

bra undervisning i. Lärarna anser at det är lättare att genomföra teoretiska uppgifter än praktiska 

uppgifter. Några av lärarna hade teoretiska uppgifter om en vandring och vad man behöver tänka 

på när man ska genomföra vandringen. Det teoretiska som vi känner att vi är hemma med, men det 

praktiska är svårt att genomföra (Hans). Hans menar att det teoretiska det är bra och intervjuerna 

visar att lärarna i studien tycker likadant men det är den praktiska delen många anser svår att 

genomföra. Eva säger att man inte hinner med, hinner inte planera, 50 minuters lektioner sen ska du hitta på 

nått bra på det (Eva). Karin menar att det står en massa bra i läroplanen men det funkar inte i verkligheten 
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(Karin).  Lärarna ansåg att den teoretiska undervisningen kunde utföras under lektionstid eller 

som hemuppgift, medan den praktiska var svår att utföra under normal lektionstid. Eftersom den 

praktiska delen av friluftsundervisningen är svår att genomföra, så arbetade lärarna mycket med 

det. Några av lärarna samarbetar med andra skolor för att undervisningen ska bli så bra som 

möjligt. De delar idéer med varandra.  På Eva och Berits skola har de tagit bort friluftsdagar med 

inriktning på bollsporter, till att idag utöva friluftsliv på friluftsdagarna.  Sammanfattningsvis så 

tycker alla lärare att de täcker det centrala innehållet i kursplanen men att det behövs mer tid och 

pengar för att kunna utveckla undervisningen ännu mer i friluftsliv. Karin tycker att de är på god 

väg att hitta ett bra koncept för undervisningen i friluftsliv. Många av lärarna anser att de saknar 

utrustning på skolan för att kunna utföra friluftsliv. Lärarna hävdar att det har mycket orientering 

men det är de andra delarna de tycker är svårt att implementera i undervisningen.  

Sammanfattningsvis visar det att lärarnas tolkning av undervisningsuppdraget att de 

implementerar momenten i undervisningen. Men det visar att det är vissa svårigheter med 

praktiska undervisningen, då detta styrs av ekonomi, tid och skolledningens intresse av friluftsliv. 

Intervjuerna visar även att undervisningen sker utifrån vad som står i kursplanen och lärarna 

kämpar dagligen för att det ska bli bättre, både för dem och för eleverna.  

6.2 På vilka sätt gestaltar sig undervisningen i friluftsliv i ämnet idrott och hälsa på 

grundskolan?  

Nedan följer en genomgång av resultatet från forskningsfråga två. Rubrikerna är det centrala 

innehåll i Lgr11. Varför dessa valdes var för att få svar på forskningsfrågan om hur 

undervisningen gestaltas i friluftsliv. 

6.2.1 Orienter ingsundervisningen  

Orienteringen är något alla lärare i studien lägger stor vikt vid. Undervisningen sker mest på 

hösten. En lärare tycker det är bra för att det är mindre pollen då. Jag har märkt genom åren att det är 

många elever som skyller på pollen för att slippa undervisningen (Lars).  Berit anser att orientering är enklast 

att hantera på lektionstid. Några av lärarna tar hjälp av orienteringsklubbarna som finns i 

kommunen. Lärarna har då förberedande undervisningen i skogen nära skolan för att eleverna 

ska få förkunskap inom orienteringen. Sedan åker de iväg till orienteringsklubbens marker, där de 

har en heldag med orientering för eleverna. Berit och Eva samarbetar med andra skolor i 

kommunen där alla årskurs sjuor åker iväg och har en orientering en dag tillsammans. De andra 

lärarna lägger undervisningen i orientering i en skog när skolan, för att sedan examinera eleverna i 

en större skog som är okänd för eleverna. När vi examinerar eleverna då åker vi bort till en mycket större 

skog (Lars). Hans ansvarar för undervisningen själv men tar hjälp av orienteringsklubben för att 

kunna utveckla undervisningen. Han har olika banor med progression i skogen nära skolan för att 

sedan åka till den större skogen för att examinera eleverna där de har nivåbaserade banor. Vi har 

progressions banor för att sedan åka iväg och sen har vi gjort nivåbaserade banor (Hans). Alla lärare tycker att 
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det är viktigt med orientering så att eleverna ska få vara i skog och mark och lära sig orientera i 

okända miljöer. Karin som undervisar på en skola som är centralt belägen, måste åka buss till 

varje lektion i orientering. Det visar sig i resultatet att det undervisas mycket i orientering, och att 

lärarna gör lite olika beroende på var skolan är belägen. De flesta får hjälp i undervisningen, 

antingen av orienteringsklubbar eller sina kollegor. Några av lärarna har undervisningen i 

orientering under friluftsdagar med andra skolor i distriktet, medan några av lärarna undervisar i 

orientering under ordinarie lektioner. 

6.2.2 Planera och genomföra fr i lu f ts l ivsaktiv i t e ter   

Hans arbetar med en uppgift för årskurs sju där de får göra en teoretisk hemuppgift, där eleverna 

får planera en dagsvandring.  

”Vi ger alla förutsättningar, vilken tid på året, hur långt de ska gå, hur länge de ska vara 
borta. De ska skriva om vilken utrustning, kläder, planera dagen, planera extra utrustning, 
hur de packar, säkerhet och allemansrätten” (Hans).    

De andra lärarna arbetar med liknande uppgifter, där eleverna får planera en vandring. På Evas 

skola har de en vandring, lite olika hur långt de går beroende vilka årskurser eleverna går i. Från 

årskurs fyra till nio är med på vandringen, årskurs fyra går en kortare bit. När eleverna går i åttan 

får de även paddla som en del av vandringen. I årskurs nio går det ganska långt, men gemensamt 

under vandringen så pratar de om skog och mark och vad man får och inte får göra. Några av 

lärarna har friluftsdagar där eleverna får prova på att sätta upp ett vindskydd, tända eld och hur 

man säkrar elden. Eleverna får även prova att laga mat med triangakök. Karin åker iväg med sin 

kollega några mil utanför staden, där är det årskurs sjuor som får övernatta. Där får de inslag av 

vandring, bo i tält, laga mat med stormkök och vara vid vatten osv. (Karin). Eva och Berit har gemensamt 

med andra skolor under en friluftsdag, där får eleverna olika stationer att träna på. De får träna på 

överlevnad, första hjälpen och laga mat utomhus. Det gör de i årskurs sju. Berit har under elevens 

val tid där får eleverna paddla och vandra. Vi har ju elevens val de används till paddla, vandra och lite 

sånt (Berit).  

6.2.3 Undervisningen om al l emansrätten och betyde lsen av kulture l la tradi t ioner 

Allemansrätten är något alla lärare tycker är viktigt. Genom att vi har allemansrätten i Sverige, så tycker 

jag det är viktigt att eleverna ska kunna den om vad som gäller och hur man kan göra (Lars). De lärare som 

även undervisar i yngre åldrar börjar ganska tidigt med undervisningen om allemansrätten. De 

lärare som har friluftsdagar med olika aktiviteter pratar mycket om allemansrätten innan 

friluftsdagarna. De hjälpmedel de använder sig av är olika broschyrer från Friluftsfrämjandet och 

olika filmer. Berit har även ett teoretiskt prov om allemansrätten för att se om eleverna har 

förstått hennes undervisning. När jag ställde frågan om vad kulturella traditioner betydde för 

lärarna, så fick jag lite olika svar. Lars anser att det är att vara ute i skog och mark för det är något 

han själv har fått göra. Han tycker även att eleverna ska få vara det så mycket som möjligt. Man är 
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ju själv uppvuxen med att vara ute i skog och mark, då vill man även att eleverna ska ha koll på det (Lars). 

Eva säger om kulturella traditioner, det är väl det som är på orten, vi bor ju på landet, vi måste veta hur vi 

förhåller oss till vatten och land (Eva). De andra lärarna anser att kulturella traditioner är orientering, 

skridskoåkning, skidåkning. Hans tycker det är, tankar och förståelse för friluftsliv beroende vart man 

kommer ifrån (Hans). Karin tycker det är att, i Sverige har vi en tradition att vi kan vara ute naturen, den är 

tillgänglig för alla genom allemansrätten (Karin). Sammanfattningsvis så visar empirin att lärarna 

undervisar mycket om allemansrätten innan orienteringen, så att eleverna vet vad de får göra och 

inte göra i naturen. Med kulturella traditioner så skiljer det sig lite mellan alla lärare, men att vistas 

i skog och mark är en sak de har gemensamt.  

6.2.4 Badvet t  och säkerhet  v id vatten v inter t id och hanter ing av nödsi tuat ioner  

Två av skolorna tar hjälp av räddningstjänsten, eleverna får prova att ta sig upp med isdubbar 

från en isvak. Eleverna får även se hur olika isar kan se ut, de får även testa isdubbar och hur de 

fungerar. Eleverna får träna på att dra sig fram med dubbarna. En annan lärare går ner till den 

närbelägna sjön, där pratar de om olika isar och om vilka ställen på sjön som det kan vara 

tjockare eller svagare isar. Även dessa elever får träna med isdubbar. Hans tränar eleverna med 

hansalina, där de får träna på att kasta och dra in varandra. Vi jobbar med det centrala innehållet isvett, 

vi jobbar med hansalina och isdubbar (Hans). En lärare arbetade enbart teoretiskt med isvett, med 

hjälp av olika broschyrer och filmer. 

6.2.5 Fri luf tsdagar 

I intervjuerna visade det sig att friluftsdagar fortfarande existerade på skolorna. Alla lärare 

arbetade med friluftsdagar, men med lite olika aktiviteter. Två av lärarna hade friluftsdagar 

tillsammans med andra skolor i distriktet. Där hade de orientering med olika progressions banor 

så alla elever kunde genomföra momentet. Under dessa friluftsdagar fick även eleverna prova på 

olika friluftsaktiviteter såsom att prova sätta upp ett vindskydd, tända en eld säkert, resa ett tält 

och hur man kan hantera olika nödsituationer. En annan lärare i studien, på deras skola åkte de 

skidor och pulka på friluftsdagarna. De åkte iväg till en slalombacke där eleverna fick välja på åka 

utförsåkning, längdskidor eller pulka. I studien visade det sig också att friluftsdagar på några 

skolor har gått ifrån att eleverna spelade fotboll och volleyboll till att vara mer friluftsinriktade. 

Fast det fanns fortfarande skolor som hade friluftsdagar med inriktning på annat än just 

friluftsliv, en skola hade en dansdag som de kallade för en friluftsdag.  

6.3 Upplever lärare i idrott och hälsa att undervisningen utifrån den nuvarande 

kursplanen i idrott och hälsa har förändrat deras didaktiska praktik? 

Lars säger att han har gjort några förändringar i sin undervisning. Det han har gjort är att 

blocklägga undervisningen. Jag jobbar 8-10 lektioner med orientering efter varandra, så jag behöver inte 

hoppa mellan en massa (Lars). Lars hade dock inte reflekterat över om det var den nya kursplanen 



   

  24 

som gjort att han hade förändrat sitt arbetssätt. Han såg det mest som ett sätt att underlätta 

undervisningen. Hans ansåg att han inte jobbat tillräckligt länge med Lgr11 för att kunna 

reflektera över det. Eva och Berit hade inte funderat över om de ändrat sina didaktiska val, utan 

att det var mer att friluftsliv hade blivit tydligare i undervisningen. De ansåg dock att friluftsliv var 

viktigt att arbeta med. De flesta tycker inte de har ändrat sin undervisning, då de flesta tycker att 

det står nästan samma sak i Lgr11 som i Lpo94 förutom att friluftsliv har skrivits ut tydligare. 

Några av lärarna säger att det tar tid att ändra i undervisningen och det är något de jobbar med 

dagligen. De diskuterar med kollegor eller med lärare på andra skolor för att utveckla 

undervisningen mer. Några av lärarna hade ändrat friluftsdagarna, från att genomföra 

friluftsdagar där eleverna fick tävla i olika bollsporter till att idag fokusera på friluftsliv. Det fanns 

dock fortfarande lärare som under friluftsdagar ägnade sig åt andra aktiviteter än friluftsliv.  

Under friluftsdagarna på skolorna, var det fokus på friluftsliv och det var där lärarna kunde täcka 

de centrala innehållen. Då de kunde ägna en heldag åt att bedriva friluftsliv.  

Lärarna i studien tycker inte att de har förändrat sin didaktiska praktik, men ändå visade det sig 

att det skett en förändring. Några av lärarna i studien, de hade bytt ut friluftsdagar från 

bollsporter till att fokusera mer på friluftsliv. Detta visar på att de ändrat den didaktiska 

praktiken.  
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7. Analys 

I detta kapitel kommer resultaten analyseras utifrån läroplansteorins olika arenor. Rubrikerna 

kommer att vara formulerade utifrån arenorna som Linde (2006) använder sig av. 

7.1 Nya kursplanen är tydligare än den gamla 

Lärarna i studien var överens att gamla kursplanen Lpo 94 var otydlig och gav lärarna större 

tolkningsutrymme. Den nuvarande kursplanen, formuleringsarenan, (Linde, 2006:19) gör att det 

är lättare för lärarna att tolka innehållet i kursplanen. Alltså jag tycker det har blivit lättare, för det är 

mer preciserat i friluftsdelen (Berit). Lärarna anser att kursplanen har blivit tydligare utifrån ramen för 

friluftslivsundervisningen. Dock visar det sig att vissa delar upplevs som svåra att hantera i 

undervisningen. Lärarna som undersöktes i studien verkar vara kvar i ett synsätt på 

undervisningen i friluftsliv där aktiviteten är i fokus trots att en förändring i kursplanen där eleven i 

fokus skrivs fram tydligare, vilket Larsson och Meckbach (2012: 345-365) också konstaterar 

utifrån deras studier. De moment som var svåra att hantera, var de moment som lärarna ansåg 

man inte kan genomföra under lektionstid. 

När man granskar och jämför kursplanerna Lpo 94 och Lgr11, så är det mest en 

sammanhängande text i Lpo 94. Däskriver man ihop syfte och roll i utbildningen. Även ämnets 

karaktär och uppbyggnad skrivs i ett stycke. I Lpo 94 finns även två olika rubriker där det är 

punkter under, punkterna är långa och ger en känsla av sammanhängande text 

(Utbildningsdepartementet, 2000).  I Lgr11 är det en inledande text, följt av tre rubriker med 

korta punkter efter. I Lgr11 finns det en klar och tydlig struktur. Genom att den är tydligt 

uppbyggd så kan man lättare hitta den röda tråden i Lgr11, och då kan man läsa ut vad ämnet 

syftar till och behandlar (Skolverket, 2011). I Lpo 94 finns det inte samma struktur, där saker tas 

upp på olika ställen och man får leta i texten för att hitta det man söker. Genom att Lpo 94 var 

otydlig och Lgr11 visar sig vara tydligare, och det är lättare att hitta en röd tråd så underlättar det 

för lärarna att se vad de ska undervisa i. Några lärare tycker dock fortfarande att Lgr11 är öppen 

för tolkning. Detta visades sig vid intervjuerna, då det var många lärare som ansåg att det har 

blivit tydligare riktlinjer med införandet av Lgr11. Analysen av resultatet visar med Lindes 

terminologi (Linde, 2006: 19) att det har skett en förändring på formuleringsnivån som också 

lärarna på fältet har tagit till sig. Det har blivit lättare för lärarna i studien att förstå och tolka 

undervisningsuppdraget i kursplanen.  

Lars tycker att kommentarmaterialet till kursplanen är till stor hjälp och han säger under intervjun 

att: kommentarmaterialet hjälper mig i undervisningen (Lars). Detta tyder på att ett kommentarmaterial 

hjälper lärarna att tolka och konkretisera vad friluftsundervisningen ska omfatta, eftersom det har 

blivit tydligare. Sammanfattningsvis visar det att lärarna tycker att kursplanen har utvecklats och 

det har blivit lättare att tolka innehållet i kursplanen, genom att den har blivit tydligare. Några av 
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lärarna berättar i intervjuerna att det blivit lättare att förmedla till eleverna vad som ska 

genomföras och vilka kunskaper som är viktiga för att nå målen. Detta tyder på att det har blivit 

lättare att transformera kursplanen till realiseringen av undervisningen med Lgr11. Alla lärare i 

studien tycker det är viktigt med friluftsliv, men några tycker att de har för lite undervisning i 

friluftsliv i jämförelse med de undervisningsmål som finns formulerade i kursplanen. Absolut 

jätteviktigt med friluftsliv, om man läser läroplanen står det mycket mer än vad vi har (Eva).  

7.2 Hur bedrivs undervisningen inom friluftsliv 

I följande avsnitt kommer resultaten från hur genomförandet av friluftslivsundervisningen 

bedrivs analyseras. I fokus för analysen är med andra ord de förändringar som har skett på 

realiseringsarenan (Linde, 2006: 65) under Lgr 11. I realiseringens centrum står aktiviteten och 

kommunikationen i klassrummet (Ibid: 65).  Lärarna i studien undervisar mycket i orientering, 

men det förekommer också parallell undervisning om allemansrätten innan eleverna ska ut i 

skogen. Det visar sig i studien att lärarna undervisar mest i orientering. Det kan bero på att 

orientering relativt lätt kan genomföras i skolornas närmiljö, men också på att orientering har 

tydliga målbeskrivningar på formuleringsarenan. Det kan vara avgörande för lärarna, då de känner 

att de inte behöver åka iväg för att genomföra undervisningen. Vissa av de andra momenten i 

friluftsliv t.ex. genomföra friluftsaktiviteter, ansåg lärarna att det var svårare att genomföra. På 

formuleringsarenan anser lärarna att dessa moment är mera öppna för tolkning för hur de ska 

realisera och därför svårare att genomföra. Det gäller såväl vad som var friluftsundervisningen ska 

bedrivas. Det största problemen lärarna har är den praktiska friluftsundervisningen. Det kan bero 

på att lärarna har en exklusiv syn på vad friluftsliv är vilket gör transformeringen av läroplanens 

formuleringar problematisk. Det kan vara en orsak för att undervisningen blir begränsad, då 

lärarna vill åka iväg och undervisa i friluftsliv då de anser att undervisningen blir begränsad i 

skolmiljön. Lärarna i studien menar att det kan vara svårt att realisera de riktlinjer som införts 

eftersom de är skrivna i en miljö som inte liknar skolans. Lärarna menar att styrdokumenten 

skrivs i praktiken men att realisera dem är något helt annat. Lärarna vittnar om en svårighet med 

att realisera det som skrivs på formuleringsarenan (Ibid: 19). 

Genom i realiseringsarenan där fokus är på kommunikationen och aktiviteten i undervisningen 

menar lärarna att det är bra för eleverna att veta vad de får och inte får göra i skogen. Det visar 

sig även i studien att det görs olika mycket på skolorna i undervisningen i friluftsliv, där lektioner 

som kan genomföras under lektionstid ofta det som är i fokus. Det visar sig också skillnad mellan 

lärarna på de olika skolorna, det skiljer sig även i vilken elevgrupp de undervisar. Linde (2006) 

beskriver, att lärarnas stoffrepertoar som byggs på lärarnas personliga erfarenheter såsom resor 

och lärarnas ämnesstudier. Vilket spelar en avgörande roll i vad lärarna väljer att undervisa i (Ibid: 

17), vilket visar sig i studiens resultat. Även om det är andra faktorer som speglar undervisningen, 

är det ofta lärarnas intresse som uttrycks i undervisningen och inte alltid i relation till kursplanen 

(Lundvall & Meckbach, 2008: 345-365).  
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7.3 Tolkning av läroplanen 

Det visar sig i studien att lärarna arbetar mycket med tolkning, och transformeringen av 

momentet friluftsliv i kursplanen (Linde, 2006: 48). Linde (2006) skriver att läraren som individ har 

frihet i sin tolkning av läroplanen beroende vilket ämne som undervisas i (Ibid: 50). Lärarna i 

studien arbetade mycket med att utveckla friluftslivsundervisningen. De diskuterar även 

läroplanen med sina kollegor och hur de ska kunna utveckla undervisningen utifrån kursplanens 

mål. Det som påverkar transformeringen av kursplanen är framförallt skolans läge i förhållande 

till naturen. De skolor som låg centralt, de var ofta tvungna att åka ifrån skolans område för att 

bedriva undervisning i friluftsliv. Med andra ord så var det ofta ekonomiska och organisatoriska 

faktorer som påverkade transformeringen av kursplanen.  

 

Jag är med i samtal ledningsgruppen, där diskuterar vi hela tiden om hur vi ska implementera friluftsliv i 

undervisningen mer (Hans). I ledningsgruppen Hans är med i så diskuterar de hur de ska kunna 

utveckla friluftslivsundervisningen mer. Några av de andra lärarna i studien arbetar tillsammans 

med andra skolor, där de träffas två gånger per år. Då diskuterar de läroplanen och får tips ifrån 

varandra om hur man kan utveckla friluftslivsundervisningen. Transformeringen och tolkningen 

av vad som är rimligt att undervisa om i friluftsliv, tycks också styras av ett kollektivt samråd.   

Vi samarbetar med andra skolor i kommunen. Vi har alltid konferens en gång på våren och en 

gång på hösten, ibland oftare. Då pratar vi ihop oss och får tips från varandra om friluftsliv. Vi 

har sjuorna tillsammans på en friluftsdag, då försöker vi lägga upp efter läroplanen så vi får lika, 

alla barnen i distriktet (Berit & Eva).   

En majoritet av lärarna i studien tycker det är många moment i friluftsliv i kursplanen och att det 

är svårt att genomföra alla moment. Lärarna menar att det som står i kursplanen om friluftsliv är 

mycket bra och relevant men det speglar inte alltid skolans värld. En lärare menar att det inte 

alltid blir som man tänkt sig med planeringen, Linde (2006) menar att det är rimligt att läroplaner 

tolkas och det görs fråndrag och tillägg (Ibid: 48). Läraren ovan menar att det görs en planering 

men att den inte alltid kan följas. Vi hade bokat en friluftsdag förra året, där vi skulle åka 

långfärdsskridskor men då fanns det ingen is. Då var det bara att hitta på nått annat (Hans).  

Intervjuerna visade att lärarna i studien ansåg kursplanen har en tydlig progression i friluftsliv, 

vilket också visas då undervisningen realiseras för eleverna. Jämfört med Lpo 94 var det 

fortfarande svårt att tolka och genomföra all undervisning i friluftsliv. Det är fortfarande vissa 

moment som lärarna hade problem med. Några av lärarna ansåg att det är viktigt att informera 

eleverna om lektionernas mål och innehåll, före varje lektion. Måluppfyllelsen blir större om man 

sedan efter lektionen har en återsamling och utvärdering om vad eleverna lärt sig under lektionen. 

Ytterligare en utmaning som lärarna i studien ansåg problematiskt att transformera och realisera 

var bedömningen i friluftsliv. De menar att det är svårt att hinna se och bedöma alla elevers 

kunskaper under friluftslivsundervisningen. Särskilt i samband med friluftsdagar på skolan så är 

det svårt att hinna se alla elever. Några lärare menar att de inte kan ”klona” sig för att hinna se 
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alla.  Bedömningsstöd och kommentarmaterial i idrott och hälsa (Skolverket, 2011 c) ger ett visst 

stöd i transformeringen av hur bedömningen och betygssättning ska ske, men studien visar att det 

är problematiskt att bedöma eleverna på ett likvärdigt och rättssäkert sätt i friluftsliv.  

Det fanns även faktorer som lärarna ansåg påverka lektionerna, det var ekonomiska och den 

största delen var tiden. Lärarnas tolkning av läroplanen gör att de måste lämna skolans område 

för att kunna genomföra undervisning i friluftsliv. Faktorer som ekonomi och tid påverkar med 

andra ord i hög grad undervisningen. Sammanfattningsvis så verkar friluftsliv vara ett moment 

som lärarna tycker att det är viktigt att undervisa i. Men vad som ska tas upp och hur mycket tid 

som lärarna kan avsätta till momentet, tycks vara problematiskt. Att Lgr11 har större fokus på 

friluftsliv än Lpo 94, är något lärarna har uppmärksammat. Det är något de arbetar med dagligen 

även om de inte har kommit fram till någon tillfredställande lösning för att täcka in allt central 

innehåll och hur bedömningen av elevernas kunskaper ska ske. 

7.4 Förändringar i undervisningen 

Även om det skett en förändring av momentet friluftsliv i Lgr11 jämfört med Lpo 94, anser 

lärarna i studien att det är mycket som är likt mellan kursplanerna. Det visar sig att lärarna då inte 

behöver ändra särskilt mycket i sin undervisning. Det sker fortfarande en undervisning i friluftsliv 

på skolorna men med en mer fokusering än tidigare. Genom att lärarna inte anser de har ändrat 

sin didaktiska praktik tyder på att formulerade kursplanen inte har ändrat inriktning, men att 

kursplanen har skrivits fram tydligare för lärarna. Men det visar ändå i studien att det skett 

förändringar, friluftsdagarna har gått ifrån att eleverna spelade volleyboll och fotboll mot andra 

klasser. Till att idag är friluftsdagarna mer inriktade på friluftsliv. Det kan bero på att lärarna 

tolkar kursplanen så att de anser det har blivit mer fokuserat på friluftsliv i Lgr11. Då realiserar 

lärarna kursplanen att det ska vara mer friluftsliv i undervisningen. Det visar även i studien att 

friluftsundervisningen är mest teoretisk, lärarna låter eleverna göra en planering om en vandring, 

där de ska tänka på olika saker de ska ha med sig. Lärarna har då tolkat kursplanen så att det är 

lättast att realisera den teoretiska undervisningen. Då praktiska undervisningen verkar svårare att 

tolka och genomföra för lärarna, lärarna har kanske inte reflekterat över om de har ändrat sin 

undervisning, men studien tyder på att de har gjort det, då lärarna fokuserar mer på friluftsliv och 

de flesta anser att det har blivit lite lättare att realisera undervisningen från den formulerade 

kursplanen. Lärarna arbetade olika utifrån sina didaktiska val i undervisningen, detta kan göra 

med lärarens repertoarer. Stoffrepertoaren är det innehåll läraren har i sina lektioner och 

förmedlingsrepertoaren är det metodiska kunskap läraren använder (Linde, 2006: 51). Detta visar 

sig i studien om hur lärarna undervisar i friluftsliv, vad de gör och hur mycket tid de lägger på 

tolkning, planering och genomförande i sitt arbete med friluftsliv.  
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 8. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras de resultatet som framkommit i studien och det görs en jämförelse med 

tidigare forskning. Syftet med studien var att belysa hur idrott och hälsa lärares syn på 

undervisningen i friluftsliv påverkats av kursplanen (Lgr11) och hur några lärare i idrott och hälsa 

på grundskolans högstadium valt att tolka undervisningsuppdraget. 

 

Det visar sig att friluftsliv är något alla lärare i studien tycker är intressant ämne att undervisa i 

men att det kan vara problematiskt. Några av skolorna som besöktes arbetade med att utveckla 

sin friluftslivsundervisning men det fanns svårigheter likt det Backman (2010), menar att 

undervisningen begränsas av skolans fysiska och organisatoriska ramar. Detta var något som 

märktes i studien. De skolor som var belägna mer centralt, hade problem med att genomföra 

friluftsundervisning. De behövde oftast åka iväg för att bedriva friluftsundervisningen och det 

kostade pengar som de inte alltid hade. De skolor som inte låg lika centralt kunde använda skog 

som låg i närheten av skolan och det underlättade genomförandet av friluftsundervisningen. 

Studien förstärker bilden från tidigare forskning att undervisningen är beroende på var skolan 

ligger, och vad man har för möjligheter i närområdet. Detta uttrycks också i boken Lärande i 

friluftsliv (Lundvall, 2011: 13), då lärare idag har problem med att hitta tid och ha tillräckligt med 

utrustning.  

Genom införandet av kursplanen Lgr11 ansåg lärarna i studien att det har blivit tydligare med vad 

de ska undervisa om. Detta var också ett av målen med den nya kursplanen (Skolverket, 2011 a). 

Lärarna i studien var överens att de ville utveckla undervisningen i friluftsliv mer. Några nämnde 

att de ville utveckla planeringen eleverna får göra med en vandring. De ville utveckla detta till att 

eleverna dels skulle få planera en längre vandring, sen ville några lärare åka iväg från skolan och 

övernatta för att då kunna täcka in så mycket av det central innehållet som möjligt. Backman 

(2011) menar att det är krävande i utrustning, ekonomi och tid. Lärarna anser att kursplanen har 

funnits så kort tid att de inte hunnit köpa in tillräckligt med material för undervisningen.  Detta är 

ett problem som skolor har, då inte friluftsliv har varit lika centralt i undervisning i tidigare 

kursplan. Det kostar mycket pengar att köpa en ny utrustning till skolan och har man inte arbetat 

med friluftsliv, då är det mycket som måste köpas in för att kunna genomföra undervisning i 

friluftsliv. Ser man till det centrala innehåller i kursplanen, är det många moment som man kan 

behöva material till. Bara i det centrala innehållet hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras 

och genomföras, så kan det behövas en del utrustning (Skolverket, 2011 a).  

 

Det visade sig i studien att lärarna har en exklusiv syn på friluftsliv. I undervisningen med 

friluftsliv var det många av lärarna som ville åka iväg och bedriva friluftsliv i naturen en längre tid. 

De ville åka iväg och övernatta med eleverna och få tid att fördjupa friluftslivsundervisningen. 
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Detta visar likt det Backman (2010) menar, att lärarna har en exklusiv syn på friluftsliv, det kan 

vara en bidragande faktor att lärarna förbiser undervisningen i friluftsliv för de tror inte man kan 

genomföra undervisningen i skolmiljö (Ibid: 96). Al-Abdi (1984) menar att många lärare ser 

friluftsliv som något stort och inte kan undervisas i skolans skog, genom att lärarna kände så kan 

det vara svårt att erbjuda eleverna en ordentlig undervisning i friluftsliv (Ibid: 14 -18). Detta tror 

uppsatsskrivaren kan vara något som påverkar undervisningen i skolan. Lärarna har en syn på 

begreppet friluftsliv och det hämmar lärarnas syn på hur undervisningen kan bedrivas. Det visar 

sig dock att det ibland kan räcka att undervisa om friluftsliv i närheten av skolan. Kanske är det 

namnet på momentet friluftsliv som i Lgr11 ändrats till friluftsliv och utevistelse som gör att 

lärarnas tolkning av den exklusiva synen på friluftsliv håller på att förändras.   

Backman (2004) menar att friluftsliv i Lpo 94 är något som förekommer sparsamt i 

undervisningen (ibid: 172). Detta visar sig inte i denna studie, då lärarna verkligen ansträngde sig 

för att utveckla friluftslivsundervisningen på skolorna. De arbetade med sina kollegor eller 

samarbetade med andra skolor för att utveckla undervisningen. Detta kan bero att Lgr11 är 

friluftsliv mer centralt framskrivet och det tvingade lärarna att utveckla undervisningen i 

friluftsliv. Från stadsskolorna som var med i studien, fick jag den responsen att de inte hade 

naturnära villkor för att bedriva friluftsliv. I de skolor som var placerade utanför en storstad 

svarade lärarna att det var tiden som begränsade undervisningen, de nämnde även om 

ramfaktorer som tid och stöd från skolledningen. Lärarna menar också att undervisningen ligger 

på idrottslärarens intresse och ansvar.  

I och med Lpo 94 så togs regleringen av antalet friluftsdagar bort ur kursplanen. det finns inte 

heller angivet i Lgr11 att friluftsdagar ska genomföras som en del av friluftsundervisningen. I 

studien visades det sig att det fortfarande existerade friluftsdagar på skolorna. Innehållet i 

friluftsdagarna hade dock fått en annan inriktning. Från att det har varit olika aktiviteter som inte 

varit inriktade på friluftsliv så som bollspel, till att friluftsdagarna består av olika friluftsaktiviteter 

som orienteringsdag, samt stationer med inriktning på friluftsliv. Med friluftsdagar menar lärarna 

i studien att de är bra för friluftslivundervisningen, då de hinner täcka av många moment under 

dessa dagar. De menar också att det finns problem med friluftsdagar, då det förväntas av 

ledningen på skolorna att det är idrottslärarna som ska planera dessa dagar. Lärarna får ingen 

avsatt tid för det och då menar lärarna i studien att det blir för mycket för dem, då de ska både 

planera friluftsdagar och även ordinarie lektionerna utan att få avsatt tid för det. Svenning (2001) 

anser att det inte bara är idrottslärarnas uppgift att planer och förbereda utan även andra lärare 

bör vara delaktiga i undervisningen (Ibid: 8-22). Får idrottslärarna hjälp med planering och 

förberedelse så kan det bli en bättre friluftsundervisning på skolorna, då får idrottslärarna den tid 

de behöver för att göra det de är bäst på.  

 

Sammanfattningsvis visar studien på att det bedrivs en fullt godkänd undervisning i friluftsliv 

utifrån vad som står i kursplanen. Det lärarna anser hindra dem mest i undervisningen är likt det 
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Backman menar att det som styr undervisningen in friluftsliv är organisatoriska, ekonomiska och 

tids ramar (Backman, 2011, 2010, 2009). Några av lärarna tycker inte de får stöttning från 

skolledningen med avsatt tid och pengar till aktiviteterna, detta är viktigt då alla på skolan måste 

sträva efter att utveckla friluftsundervisningen. Nu är det olika hur skolorna bedriver 

undervisningen i friluftsliv beroende på skolans geografiska läge. Men fortfarande bedriver  

skolorna i studien friluftslivsundervisningen men på olika sätt. 
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Konklusion  

Slutsatsen av studien är att lärarna tycker kursplanen är tydligare, än Lpo 94. Detta menar lärarna 

att det blir lättare för dem att konkretisera vad som ska undervisas om. Samtidigt anser lärarna att 

det står många bra saker i kursplanen men det är inte alltid så lätt att undervisa i det. Lärarna har 

också en exklusiv syn på friluftsliv och det stärks av tidigare forskning inom ämnet, att det visar 

sig i hur undervisningen bedrivs. Det finns även olika faktorer som påverkar undervisningen i 

friluftsliv, såsom tid och ekonomi och detta medför problem i lärarnas planering i friluftsliv och 

påverkar utövande av friluftsliv. Genom att friluftsliv nu har blivit mer centralt än tidigare 

kursplaner så är det något alla lärare arbetar med för att få en bra undervisning i friluftsliv. De 

försöker utveckla undervisningen så bra som möjligt, och det ska inte spela någon roll vart skolan 

ligger geografiskt. Det ska gå att bedriva friluftsliv ändå.  

 

För vidare forskning inom ämnet skulle det vara intressant att intervjua elever och se vad de 

tycker om friluftsundervisningen på skolan. Även att utvidga undersökning till andra delar av 

landet, för att se större skillnader på undervisningen i friluftsliv. En annan undersökning som 

skulle vara intressant hur lärare gör i bedömningen i friluftsliv. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  

Allmänna frågor 

- Vilket år är du född? 

- Hur länge har du varit idrottslärare? 

- Hur länge har du jobbat på denna skola 

- Undervisar du i några andra ämnen? 

- Hur mycket idrott och hälsa undervisar du? 

Forskningsfråga 1 På vilka sätt gestaltar sig undervisningen i friluftsliv i ämnet idrott 

och hälsa på grundskolan? 

• Hur ser ert arbete med friluftsliv ut här på ̊ skolan?  

• Friluftsdagar? 

• Hur mycket tid lägger ni ner? 

• Pa ̊ vilka platser håller ni till?  

• Hur pratar du och dina idrottsla ̈rarkollegor om friluftsliv och utevistelse, skiljer ni på 

friluftsliv och utevistelse inom idrott och hälsa?  

• Anser du att friluftslivet är en viktig del i ämnet idrott och hälsa?  

Forskningsfråga 2 Hur stämmer lärarnas tolkning av undervisningsuppdraget i 

friluftsliv med läroplanens intentioner?  

• Anser du att ni bedriver friluftsliv enligt vad som står i läroplaner? Är det några mål/ 

centralt innehåll som är extra svårt att genomföra? 

 

• Vad gör ni rent konkret, i undervisningen, för att se att alla elever uppnår kunskapskraven 

för friluftsliv inom den nuvarande läroplanen? 

 

• Enligt Lgr11 ska eleverna kunna planera och organisera friluftsliv. Hur har du tolkat detta 

och arbetat med det i skolan? 

 

• Vad betyder kulturella traditioner inom friluftsliv och utevistelse för dig  

•  Hur arbetar du med det med eleverna?  

• Vad tycker du är viktigt att lära ut i is-vett och nödsituationer under vintertid?  

• När och hur arbetar eleverna med detta?  

• Hur ofta arbetar ni med det? 

• Hur ser orienteringsundervisningen ut?  

Forskningsfråga 3 Upplever lärare i idrott och hälsa att undervisningen utifrån den 

nuvarande kursplanen i idrott och hälsa har förändrat deras didaktiska praktik? 
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• Har du gjort några förändringar i ditt lektionsuppla ̈gg och din planering med den 

nuvarande läroplanen?  

• Vilka metoder brukar du använda dig av i undervisningen?  

 

• Hur anser du att friluftsliv och utevistelse i Lgr11 skiljer sig från dess motsvarighet i Lpo94? 

Vilka Fördelar? Vilka Nackdelar?  
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Bilaga 2 Informationsbrev 

 

Hej jag heter Anton Sandlen jag läser till lärare i Idrott och hälsa på Uppsala universitet, 

institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.  

Jag skriver på min examensuppsats syftet med studien är att belysa hur undervisningen i friluftsliv 

påverkats av kursplanen (Lgr11) och hur lärare i idrott och hälsa på grundskolan valt att tolka 

undervisningsuppdraget. Jag vill undersöka hur idrottslärare på högstadiet ser på friluftsliv. 

Därför skulle jag vilja intervju just dig till min undersökning inom ämnet. 

Jag 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 mig:  

 

 

Anton Sandlen 

Antonsandlen@gmail.com 

0703006983 

Med vänliga hälsningar 

Anton Sandlen 

  

 

 

 


