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Abstrakt 
 

Vårt examensarbete handlar om hur elever och lärare uppfattar friluftslivsundervisningen i 

skolan. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera och tolka hur friluftsliv uppfattas 

av elever och lärare i högstadiet. De frågor som studien har utgått ifrån är vilken betydelse 

begreppet friluftsliv i skolan för elever och lärare. Hur uppfattar elever det friluftsliv som 

bedrivs? Hur relaterar lärarnas utförande av friluftsliv i skolan med vad som anges i 

kursplanen? Finns det några skillnader i uppfattningar mellan elever, lärare och skolor 

mellan? För att få svar på våra frågor hur högstadieelever uppfattar friluftsliv i skolan har vi 

valt att använda oss av den kvalitativa metoden i form av enskilda intervjuer med elever och 

lärare. Vi har lyft Habitus som teoretisk ansats eftersom barn intresse ofta appliceras med 

hjälp av hemmets påverkan. Resultatet visar att många elever inte har en klar uppfattning om 

vad begreppet friluftsliv betyder. Friluftsliv ansågs av eleverna vara ett populärt ämne men 

det är stor skillnad skolorna mellan hur friluftsliv bedrivs. Ena läraren fann stöd i läroplan och 

kursplan medan den andra inte säger sig arbeta utifrån någon kursplan. De problem som 

framgick med att bedriva friluftsliv är enligt lärarna först och främst tidsbrist och ekonomi. 

Utifrån våra frågor om elevers intresse för friluftsliv visade det sig att många anser sig få 

intresset hemifrån. Vår slutsats är att friluftslivsverksamheten i skolan beror på ansvarige 

lärarens intresse och engagemang för bedrivandet av verksamheten. Vi tycker det är viktigt att 

elever bör veta vad som hör till friluftsliv och vad som är sport för att friluftslivet inte ska 

försvinna från skolans innehåll, friluftsdagar och aktivitetsdagar bör skiljas åt. Vidare kan vi 

se att en stor del av elevers intresse för friluftsliv avspeglas huruvida friluftsliv är något som 

funnits med under elevens uppväxt. Vi känner inte att eleven nödvändigtvis behöver ha haft 

friluftsliv som ett levande element under hela sin uppväxt att själv uppskatta friluftsliv och 

viljan att själv bedriva det utan att det går att påverka genom skolan med hjälp av kunnig, 

kompetent personal.  

 

 

Nyckelord: Friluftsliv, undervisning, skola, habitus, definition  
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1. Inledning  
 

Som studerande på idrottslärarutbildningen med inriktning mot friluftsliv har vi ett intresse 

för hur friluftsliv utövas i skolan. Vår utbildning har erbjudit olika friluftsaktiviteter och 

friluftstekniska inslag. Det gör det möjligt för oss som blivande pedagoger att vidare föra 

detta ut till elever och möjligtvis lärare inom skolans värld. Nya och varierande uppslag för 

hur det går att arbeta med friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa har gjort oss inspirerade inför 

vår blivande yrkesroll som idrottslärare. För att kunna bedriva ett bra och meningsfullt 

friluftsliv i skolan måste planering och resurser satsas på ämnet, men våra egna erfarenheter 

säger oss att friluftsliv i skolan inte är värt att kallas för friluftsliv, något som Backman (2004) 

och Svenning (2001) med flera också konstaterar. Trots att grundskolans styrdokument 

nämner friluftsliv som en vital del i ämnet idrott och hälsa visar undersökningar och egna 

erfarenheter att friluftslivsutbildningen är undermålig. Friluftsdagars innehåll är sällan sådant 

som kan kategoriseras som friluftsliv utan innehåller istället friidrott eller andra aktiviteter 

med inslag av tävling och idrottsmoment. Enligt skolverkets undersökning ifrån 2003 (NU03) 

visar det sig att mer än en tredjedel av eleverna inte har lärt sig någonting om friluftsliv. Av 

just den anledningen att friluftslivsutbildningen inte verkar vara som det från början varit 

tänkt, tycker vi att det blir intressant att forska i vad det är i skolan som klassas som friluftsliv. 

Det skulle också vara intressant att få reda på vad friluftsliv betyder för såväl elever som 

lärare och vad båda parterna tycker om den befintliga friluftslivsutbildningen i grundskolan. 

Vi tycker båda två att vikten av en god undervisning inom friluftsliv inte får underskattas 

eftersom vi finner det viktigt att kunna klara sig och lösa uppgifter i naturen utan hjälp av det 

moderna samhällets prylar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

2 

 

2. Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer vi att presentera fakta som vi finner viktigt för att kunna göra en 

bedömning av den undersökning vi ämnar göra och för att göra kopplingar till den tidigare 

forskningen som gjorts i ämnet.  

 

2:1 Friluftslivets framväxt 

I detta avsnitt skall vi visa på hur friluftslivet växt fram i Sverige och vad det har betytt för 

nationen och skolans verksamhet. Vi skall även lyfta fram tre organisationer som för Sveriges 

människor gjort det enklare att bedriva friluftsliv.  

 

Norden som är berikat av ett varierande landskap har länge varit stolt och intresserad av vår 

natur vilket går att se i sång till norden som härstammar från början av 1800 - talet. 

Konstnärer, diktare och författare har sedan århundraden tillbaka lovordat och romantiserat 

omkring vår fauna. (Sandell och Sörlin 1999) Över hela Europa romantiserade människan 

över den fria, äkta naturen under 1800 - talet. Landskapet sågs som ett religiöst instrument 

som skulle upplevas med hjälp av människornas sinnen. I Norge blev skidorna en symbol för 

frihet då man tog sig ur unionen och det blev kultur att åka skidor. Dessa tankar stod Jean 

Jacques Rousseau, filosof och författare, för redan under upplysningen då han helt otidsenligt 

protesterade över mekaniseringen och urbaniseringen i samhället och såg naturen som ett 

botemedel för människan (Sandell och Sörlin 1999). I Sverige gavs senare också uttryck för 

Rousseaus tankar för det vilda, sköna i naturen av Tomas Thorhild och Johan Henric. Under 

slutet av 1800 talet vandrades det mycket i fjällen och detta kan ses som en borgerlig tanke 

knyten till Calvinismen då prestationen och arbetsmoralen som krävdes för en vandring var 

någonting som inte kunde jämföras med det arbete som krävdes i vardagslivet. (Sandell och 

Sörlin 1999) 

 

I samband med att arbetarna skulle få mer semester under första delen av 1900 - talet sade 

ledande sociologer under gällande tid sig vara oroliga för Svenskarnas val av fritidsaktiviteter 

såsom dans och annan kultur som inte är själsligt och kroppsligt disciplinerande. Svenska 

turistföreningen och friluftsfrämjandet som upprättat stugor och vandrarhem till en början 

tänkt för över och medelklassen utökades senare när arbetarna fick mer fritid och möjlighet 

till bättre materiell standard. Vandrarhemmen blev oerhört populära under 1930 - talet där 

folk övernattade efter vandring eller efter det alltmer populära nöjet cykelsemester (Sandell 

och Sörlin 1999).   

 

Under senare tid är även miljöfrågan ett stort problem men friluftslivet verkar ha fått fart 

mycket på grund av det moderna samhällets resurser och tankesätt. 

 

Intresset för friluftsliv under 1990 - talet och framåt präglas av kommersiella och ekonomiska 

intressen. Det har skapats en ny markand för företag som gör allt för att generera en vinst på 

människans köplust (Sandell och Sörlin 1999). Prylsamhället slår nya rekord och människan 

är beredda att lägga ut pengar för modern utrustning och ett resmål som klingar bra i deras 

öron. Friluftsliv är för många numera äventyr och expeditioner i vildmarken. Nya aktiviteter 

som terrängcykling, forsränning, snowboard och brädsegling har tillkommit under de senaste 

decennierna och aktiviteter som varit sånär utrotade har kommit tillbaka och blivit populära 

igen. Bredden har alltså ökat och människan har fler val att välja mellan när de ska bedriva 
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friluftsliv. I och med ny teknik och chans för vinst hos företag har även aktiviteter såsom 

klättring till stor del flyttat inomhus. Sandell och Sörlin (1999) tar även upp frågan om det 

framtida friluftslivet. Självklarheten att vistats i naturen finns inte längre och de frågar sig om 

det i framtiden kommer skapas en vi mot dom känsla och en eventuell brygga mellan folk från 

olika kulturella bakgrunder. Folk som möts på skolor och arbeten kommer från olika områden 

och har olika möjligheter och intressen vilket kan leda till människorna inte kommunicerar 

med varandra. 

 

2:1. 1 Betydande organisationer för friluftslivets uppkommande och överlevnad 

Sandell och Sörlin (1999) skriver att i slutet av 1800 - talet och under första delen av 1900 - 

talet grundades tre stycken föreningar vilka betytt mycket för det Svenska folkets 

friluftslivsintressen.  

 

Friluftsfrämjandets urförbund, Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige, bildades år 

1892. Omorganiseringen där fokuseringen på skidor togs bort 1975 och blev därmed 

Friluftsfrämjandet. I början sågs skidåkningen som något typiskt nordiskt och värdefullt för 

nationen på grund av att människan blev ett fysiskt slagkraftigt folk som kunde användas vid 

eventuell krigsförning. Under 1930 talet började även friluftsfrämjandet att verka för 

friluftsaktiviteter under sommarhalvåret i form av fältsport och orientering. Under 1960 och 

1970 - talet blev miljöfrågan en av hjärtefrågorna för bland annat friluftsfrämjandet. 

Kampanjer av olika slag genomfördes för att få Svenskarna att värna om naturen och bland 

annat åka mindre bil. Även nöjeskörning med skoter sågs inte av naturvårdverket och 

friluftsfrämjandet som en hälsosam sysselsättning och lortvatten ifrån stugor blev också ett 

problem. 

 

Scoutrörelsen bildades i Sverige 1912 för pojkarna och 1913 för flickorna. Först 1960 slogs 

dessa ihop och blev Sveriges scoutförbund. Även här lyser det militära syftet igenom i början 

med en styrelse till hälften bestående av militärer. Det ska dock sägas att det främsta syftet var 

att naturen och friluftsliv var ett medel för att lära ungdomen bli ansvarstagande 

medmänniskor samt att leda till personlig mognad.  

 

4 H familjen som består av fyra förbund främst inriktad på jordbruk och skogsbruk startade 

sin första förening i Sverige 1918. Deras intressen i begynnelsen var att skapa intresse för 

vård av hembygden, uppfostran och att få kunskap om vad som påverkar skörderesultatet. 

Rörelsen var oerhört populär och hade redan två år efter starten fanns 14 000 medlemmar 

(Sandell och Sörlin 1999). 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att föreningarna lyfter fram natur och friluftsliv som en 

metod för hälsa, kondition och andliga värden.  

 

2:1. 2 Historisk tillbakablick på friluftsliv i skolan 

Sandell och Sörlin (2000) menar att det i skolan och i barnomsorg finns stort intresse för att få 

ut elever för att engagera sig i friluftsliv. Detta återkommande tema har genom tiderna fått 

beteckningar såsom friluftsliv, naturism, utomhuspedagogik, exkursioner, utflykter och 

camping. Detta intresse för att elever skall bedriva friluftsliv, menar han har blivit extra 

synligt parallellt med industrisamhällets framväxt. Carl Svedelius, medlem i 

Riksidrottsförbundet och rektor för Stockholms mest progressiva läroverk Norra Real i början 

av seklet, såg friluftsliv som glädjande och karaktärsfostrande och överordnad tävlingsidrotten 
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och dess egoistiska vinstbegär (Lindroth Norberg 2002). Svedelius rekommenderade också 

alla lärare att deltaga i elevernas friluftsliv för att därigenom lära känna den enskilda eleven 

bättre, något som vi också kommer visa i det kommande avsnittet med läroplanerna.  

 

I Boken om friluftslif (1910) kan vi tydligt se hur tanken att ungdomar bör vistas ute i naturen 

växt sig fram: 

 

I naturen finnes hvilan och lugnet, där är luften ren, där blåser det friska vindar, som har 
förmågan både att svalka en het panna och att jaga bort tröttande tankar. Mycket har gjorts 

för att särskilt ungdomen, på hvilken vårt lands framtid hänger, skall dragas ut till ett friskt 

och stärkande lif i Guds fria natur. (Arsenius, S. 1910, s10).   

 

Under krigsåren fostrades den Svenska ungdomen att hålla sig i form och skidlöpning var ett 

återkommande moment under dessa år (Sandell och Sörlin 2000). I efterkrigstidens Sverige 

blev den nuvarande Mulle - verksamheten en viktig inspirationskälla för barna i förskolan och 

även senare inom skolan.  

 

I Undervisningsplanen för rikets folkskolor (1955) förklaras syftet med friluftsliv vara att 

erbjuda eleverna att komma i kontakt med livet utanför skolan och lära känna naturen. 

Liknande syften lyfts även fram i Läroplanen för grundskolan 1962 och 1969. Det påpekas i 

1955 års undervisningsplan vara särskilt viktigt städernas och de större samhällenas 

skolungdom. Undervisningen bör omfatta olika lekar, övningar och olika skogsvårdsarbeten 

såsom bär och kott - plockning. Det framkommer att friluftsdagar skall förekomma i form av 

studieutflykter där så många som möjligt skall kunna deltaga. Undervisning i naturvård lyfts 

fram som eget avsnitt i undervisningsplanen och syftet var att erinra eleverna om naturens 

skönhet och att visa aktsamhet och hänsyn till djur och natur. Skolor i större samhällen 

rekommenderas att visa exempel på bristande hänsyn i människors umgänge med naturen.  

 

I Läroplanen för grundskolan 1962 benämns friluftsdagar vid just namnet friluftsdag till 

skillnad från studieutflykter. Exempel på aktiviteter är terrängvandring, orientering samt skid 

- och skridskoorientering. I 1969 års läroplan för grundskolan nämns inte orientering som en 

av aktiviteter under friluftsdagarna. I både 1962 års och 1969 års läroplan för grundskolan 

nämns att samvaro under friare former kan bidraga till att lärare lär känns sina elever bättre. 

En tanke som vi visat funnits sedan Carl Svedelius dagar under tidigt 1900 - tal. Istället för 

rubriken naturvård som tidigare funnits som egen rubrik har lägerskolaaktivitet kommit till i 

1969 års läroplan. Lägerskolan som innefattade dåvarande hög - och mellanstadieelever skulle 

under ett par dagar eller en vecka genomföra planerade studier av naturen och människors liv. 

I kursplanen som är direkt kopplad till ämnet gymnastik finner vi att orientering och 

skidåkning nämns under vad som kallas för huvudmoment. 

2:1. 3 Skolans friluftsdagar och dess historia 

Så tidigt som 1927 beslutades av Sveriges riksdag att införa 15 dagars friluftsverksamhet per 

år vid läroverken (Svenning 2001). I folkskolan infördes friluftsdagarna år 1942 som en 

motvikt till det övriga skolarbetet och vilket skulle fungera som stärkande och härdande. 

Antalet friluftsdagar skiljde sig år 1942 då anvisningarna angav att det var viktigare för elever 

i stadsmiljöer och därför rekommenderades att ha 8 - 12 friluftsdagar per år samtidigt som 

skolorna på lantligare orter rekommenderades att ha 6 - 10 heldagar (Sandell och Sörlin 

1999). Under tre årtionden skedde ingen markant skillnad men i slutet av 1970 - talet började 

friluftslivets omfattning minska, enligt Svenning (2001) och i Läroplanen för den 

obligatoriska skolan 1980 avsattes 4 -8 dagar för friluftsliv. Enligt Svenning (2001) 
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utnyttjades 4- 6 dagar av dessa i slutet av 1980 - talet för att senare under 1990 - talet sjunka 

till 4 -5 friluftsdagar per läsår. I och med införandet av Lpo 94 avreglerades de obligatoriska 

friluftsdagarna och de blev till ett frivilligt moment. Det skall dock sägas att kursplanen 

fortfarande framhåller friluftslivets betydelse (Svenning 2001).   

 

2:2 Definitioner  

I detta avsnitt har vi för avsikt att visa på olika sätt människan ser på begreppet friluftsliv, vart 

ordet kommer ifrån och slutligen bearbeta en rad olika definitioner för ordet friluftsliv. 

 

2:2.1 Användningen ordet friluftsliv 

Första gången ordet friluftsliv nämnts i nordisk litteratur var i den Norske dramatikern och 

författaren Henrik Ibsens (1828 - 1902) dikt På vidderne innehåller följande: 
 

friluftsliv för mina tankar (Ibsen 2000, s.368) 

 

Ibsens verk skrevs år 1859 men blev först publicerad 1871. Första gången i Svensk litteratur 

begreppet friluftsliv användes var i Verner von Heidenstams verk Endyminon som 

publicerades år 1889 (Svenska akademins ordbok). Enligt Berg (2000) talade dock inte 

Heidenstam om friluftsliv som vi idag skulle göra. Heidenstam förklarade begreppet friluftsliv 

som ett fritt ursprungligt naturtillstånd kontra det urbaniserade tvångsliknande samhälle som 

han uppfattade det vara. 

 

Berg (2000) menar att orden friluftsliv och friluftsmänniska under senare delen av 1800 - talet 

var synonymt med primitiva, fysiska jaktinstinkter och i Sveriges historia i sammanhang med 

Danmarks och Norges för realskolan. 1-5, beskrivs friluftsmänniska som ivrig jägare 

(Svenska akademiens ordlista).  

 

Johan Wilhelm Åkermark, skrev vid sekelskiftet handböcker om friluftslekar och 1903 

startades sällskap i Göteborg och Malmö med syftet att få arbetarungdomen att börja idrotta 

ute i den fria naturen (Berg 2000).  

 

Vi ser alltså att ordet friluftsliv har funnits i människans skrift och tal sedan mitten av 1800 - 

talet men det var först 1999 som vi fick en officiell definition ifrån staten som stöd till 

friluftsliv och främjande organisationer.  

 

2:2.2 Definitioner av ordet friluftsliv 

Den officiella Svenska definitionen togs i bruk vid årsskiftet 1999/2000 och lyder följande. 
 

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå 

miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.  

(Friluftsgruppen. 1999, s.15) 

 

Norges officiella definition är nästintill densamma förutom tillägget om krav, prestation och 

tävling (Backman 2007).   

 

Yttergren (1996) skriver om friluftsfrämjandets syn och definition på friluftsliv och beskriver 

det som att friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling 
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Lars Fält (2001) som är chef för försvarets överlevnadsskola och kursledare i 

överlevnadsteknik definierar friluftsliv som ett enkelt liv på färd ute i naturen där färden är 

förutsättningen för upptäckter och intellektuell stimulans i en naturlig miljö.  

Fält (2001) menar också att vistelsen bör vara naturnära och så ursprunglig som möjligt, 

annars kan människan gå miste om upplevelsen. 

 

Johan Öhman (1999) skiljer begreppen friluftsaktivitet och friluftsliv åt. Han menar att 

friluftsaktiviteter ofta innehåller fysisk aktivitet med koppling till idrottslig aktivitet. 

Friluftsliv däremot definierar han som aktiviteter som bidrar till att kunna leva i naturen.  

 

Kerstin Stenberg, lärarutbildare vid Luleå tekniska universitet, anser att hennes definition 

ligger nära Öhmans. Stenbergs (2005) definition innebär att människan skall kunna anpassa 

sig efter naturens villkor och för henne innebär friluftsliv livskvalitet. Likt många andras 

definitioner innehåller Stenbergs (2005) också miljöombyte för att kropp och själ skall kunna 

få inre ro.  

 

Enligt Svenning (2001) har begreppets innebörd skiftat så till den milda grad att under mitten 

av 1960 - talet kunde nöjesåkning med bil ingå enligt fritidsutredningens definition. Detta 

menar han är ett typexempel på en mindre avgränsad definition. 

 

Det som är gemensamt för alla ovan nämnda definitioner är att friluftsliv är vistelse utomhus. 

Vidare beskrivs friluftsliv som ett medel för avkoppling och chans till inre ro. Att kunna 

anpassa sig till naturens villkor och lära sig leva i ursprunglig miljö är också något som lyfts. 

Detta är komponenter som vi anser hör till vad friluftsliv är och vad som vi menar med 

friluftsliv.  

2:3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt har vi valt att lyfta fram delar av rapporter och undersökningar som för vårat 

arbete är relevant utifrån elevers och lärares förhållande till friluftsliv. 

 

Erik Backman (2004) ställer sig frågan om friluftsliv förekommer i skolan och vad friluftsliv 

egentligen är. Enligt undersökningen menar Backman (2004) att det är häpnadsväckande hur 

få elever som provat på friluftsliv i grundskolan. Han nämner de vanligaste aktiviteterna 

såsom orientering och slalom medan de friluftstekniska aktiviteterna såsom att göra upp eld, 

laga mat i naturen och paddla är oerhört sällsynta. Elevernas svar visade att orientering 

förekommer ofta men de naturupplevelseinriktade friluftsaktiviteterna är sällsynt 

förekommande. Detta menar Backman (2004) beror på att friluftsliv oftast undervisas på 

friluftsdagar och inte under lektionstid. Trots detta ser Backman (2004) helst att 

friluftsundervisningen sker på friluftsdagar så länge de är kontinuerliga och av icke idrottslig 

karaktär. Backmans (2004) studier visar att 32,4 procent av dagarna innehåller inslag av 

friluftsliv och resterande 67,6 procent ägnas åt aktivitets och idrottsdagar. Bristande kunskap 

bland skolans ansvariga och framförallt lärare om vad som kan tänkas vara 

naturupplevelseinriktat friluftsliv lyfter Backman (2004) fram som främsta orsak till den 

snedvridna fördelningen av aktiviteter.  

 

Friluftsdagarna har minskat i antal under de senaste 30 åren och efter avregleringen av 

friluftsdagar i och med Läroplanen för den obligatoriska skolan 1994 har de minskat 

ytterligare (Svenning 2001). Det stora problemet menar Svenning (2001) är att under 

friluftsliv och friluftsverksamhet ryms nästan vad som helst. Begreppet är så vitt att kontentan 

blir innehållslös vilket leder till att en diskussion kring vad friluftsliv och friluftsverksamhet 
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innebär nästintill omöjlig att diskutera. Svenning (2001) drar det till en punkt där han menar 

att skolans sätt att utbilda eleverna i friluftsliv gör det omöjligt för dem att nå upp till 

kursplanens mål. Svenning (2001) menar att just friluftsdagar ägans åt helt andra saker än det 

som kan räknas till friluftsliv vilket visar på hur skolans organisation går mot att lärarlaget blir 

allt viktigare. Dessa är numera med och planerar friluftsdagar vare sig de vill eller inte vilket 

kan ha bidragit till friluftsdagarnas undermåliga undervisning. 

 

I skolverkets undersökning ifrån 2003 (NU 03) visar det sig att 36 % av eleverna inte lärt sig 

någonting om friluftsliv och av dem som fick betyg redogör endast 34 % att de fått kunskap 

om friluftsliv under olika årstider. Enligt NU 03 hade grundskolorna i snitt 3, 75 heldagar med 

friluftsliv och 2, 34 halvdagar. Det skall dock tilläggas att variationen var stor mellan skolorna 

då vissa skolor inte hade några friluftsdagar alls medan andra hade över tio dagar per läsår. De 

vanligaste aktiviteterna på friluftsdagarna visar sig vara naturvistelse, kanotpaddling och gå 

på tur, till de vanligaste aktiviteterna hör även friidrott, skidor, skridskor och orientering. En 

av utvärderingens frågor belyser hur mycket eleverna lärt sig av ämnet i skolan respektive 

utanför och det visade sig att en tredjedel av eleverna lärt sig allt eller det mesta utanför 

skolan.  

 

Riksidrottsförbundet (2007) har gjort en undersökning om idrott och hälsa i skolan. Det 

visade sig att vinteridrotter och friluftsliv var de momenten som anses svårast att inkludera i 

undervisningen, mycket på grund av geografiska faktorer. Det vanligaste antalet friluftsdagar 

på högstadiet är 3 - 4 heldagar om året och det totala medelvärdet för grundskolan är 3,2 

heldagar och 3, 5 halvdagar om året. Friskolor, som undersökningen också innefattar, visade 

sig ha något fler friluftsdagar i snitt. Riksidrottsförbundet ser en ökning jämfört med tidigare 

undersökningar som gjorts 1996 och 2000. De vanligaste aktiviteterna på grundskolan under 

friluftsdagarna är friluftsliv och friidrott. Om vi endast ser till högstadiet är det orientering och 

skidåkning som dominerar. Under kolumnen över annat som förekommer under friluftsdagar 

ser vi bland annat brännboll, skoljoggen, smörgåsbord och bad. Riskidrottsförbundet (2007) 

tycker undersökningen för grundskolan visar ett positivt resultat då fler skolor använder sig av 

halvdagar med friluftsliv och antalet heldagar ökar.  

 

Therese Antonsson - Berg (2006) har gjort ett examensarbete om friluftsliv i skolan. Två 

lärare i grundskolan har intervjuats och det framkommer att friluftsundervisningen är ett 

tillfälle som ges till eleverna att vara ute i naturen. Det viktigaste eleverna lär sig är 

allemansrätten. Det framgår att begränsad ekonomi och tidsbrist gör det tämligen svårt att 

bedriva den önskade friluftsundervisningen.  

 

Karina Ekman, Anna Hederyd och Richard Olofsson visar i sitt examensarbete att merparten 

av eleverna anser sig inte ha användning för det som lärs ut under friluftsdagarna i skolan. 

Eleverna anser heller inte att skolans undervisning bidrar till ett ökat intresse för friluftsliv. 

Trotts dessa två resultat har eleverna en relativt positiv syn på friluftsliv.  

 
Maria Gustavsson (2006) har gjort en undersökning där hon ville få reda på hur lärare arbetar 

med friluftsliv i skolan och resultatet visar att en del lärare tycker friluftsliv är ett viktigt 

moment i skolan medan andra inte kunde relatera friluftslivet till kursplanen. De hade helt 

enkelt inte läst igenom den. Resultatet visar också att det under friluftsdagarna inte finns 

många inslag av friluftsliv utan ofta förekommer det aktiviteter knutna till idrottsliga inslag 

och prestation. De hinder lärarna kunde se var tid och pengar men lärarna tycker trots att det 

finns problem med att ha friluftsliv i skolan bör det finnas kvar i framtidens kursplan. 
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Gustavssons (2006) tolkning av resultatet var att lärarna är rädda för att friluftsdagarna 

kommer att försvinna om kursplanen ändras.  

 

Gustaf Axelsson och Tina Jonsson (2008) har gjort en studie på 194 slumpmässigt utvalda 

lärare för att undersöka lärarnas syn på friluftslivet i skolan och hur detta eventuellt kopplas 

till det friluftsliv som utförs på friluftsdagarna år 6 – 9. Undersökningen visar att 

idrottslärarnas definition i snitt stämmer till 80 procent överens med Friluftsgruppens 

definition av friluftsliv. Friluftslivet i på skolorna domineras däremot av moment som 

lagbollspel, löpning, dans, orientering och simning. De aktiviteter som förekom minst var 

klättring, långfärdsskridskor, paddling, ridning och övernattning i vindskydd eller tält. 

Axelsson och Jonsson (2008) menar att lärarnas uppfattning om friluftsliv stämmer i hög grad 

överens med Friluftsgruppens men den höga andel speglar sig inte i vad som verkligen 

genomförs i skolan. Vad de tror kan ha betydelse för hur friluftslivet i skolan ser ut beror på 

lärare och skolledning.  

  

2:4 Styrdokumentens innehåll 

 

Vi kommer i detta avsnitt lyfta fram de senaste läro - och kursplanerna Lgr 80 och Lpo 94 och 

visa på vad de säger som har påverkan på friluftsverksamheten i skolan. 

 

2:4.1 Läroplanen för grundskolan 1980 

I kursplanen i läroplanen för grundskolan 1980 börjar kapitlet som berör idrott att beskriva att 

ämnet ingår i grundskolans undervisning därför att: 

 
Kroppsrörelse och friluftsliv behövs för hälsa och välbefinnande (Skolövertyrelsen. 1980, s. 

90). 

 

Under målen för idrott står det att genom vistelse i naturen skall eleverna skaffa sig kunskaper 

om friluftsliv, få förståelse för den ekologiska balansen samt lära sig att ta ansvar för naturen 

och utnyttja den rätt för rekreation och friluftsliv. Det står också att eleverna skall bli varse 

om och få kännedom om friluftsrörelsen i hemkommunen.  

 

Huvudmomenten i friluftsliv och orientering är följande för mellanstadiet: 

 
Att lära sig passa karta och jämföra karta och terräng 

Att passa in kartan med hjälp av kompass 

Orienteringsövningar i olika former i skolans närhet och i närliggande terräng 

Vandringar och utflykter i olika slags natur. Allemansrätten, naturvård, naturvett. 

Friluftsteknik och lägerliv. Säkerhetsbestämmelser 

Klädsel för friluftsliv (Skolövertyrelsen. 1980, s 94). 

 

För högstadiet är huvudmomenten följande: 

 
Övning med karta och kompass 

Orienteringsvarianter i grupp och individuellt i såväl känd som okänd terräng 

Träning i att leda orienteringsövningar. Funktionärsuppgifter. 

Efterlokala förhållanden får eleverna välja aktiviteter, såsom vandringar, cykelturer, 
kanotfärder, och lägerliv. Frågor som behandlats på föregående stadier aktualiseras 

i samband med aktiviteterna. (Skolövertyrelsen. 1980, s.94 
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2:4.2 Allmänna mål och riktlinjer för den obligatoriska skolan 1994 

I skrivande stund är Läroplanen för den obligatoriska skolan Lpo 94 den senaste läroplanen. 

Skolans uppdrag är enligt läroplanen att arbeta för att eleverna skall bli medvetna om 

begreppet hållbar utveckling och att de ska bli miljömedvetna. Ett uppdrag som tidigare 

benämnts som miljövård i de tidigare läroplanerna. Enligt skolverkets bestämmelser skall 

skolan yrka för att varje elev skall visa respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i 

ett vidare perspektiv. Under rubriken grundläggande värden i Lpo 94 läser vi: 

 
var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde 

och respekten för vår gemensamma miljö (Utbildningsdepartementet. 1994, s. 12).  
 

Den gemensamma miljön kan tolkas till att vara både inom skolan samt miljön i allmänhet. 

Skolans mål att sträva mot som är direkt kopplat mot begreppet friluftsliv är att eleven får 

inblick i friluftslivets historia. Lpo 94 nämner respekten för vår miljö, ett liknande mål finner 

vi i kursplanen för de naturorienterande ämnena där skolan skall sträva mot att eleven visar 

respekt och omsorg mot naturen. 

 

2:4. 3 Kursplan för den obligatoriska skolan 1994 

I kursplanen för idrott och hälsa, under rubriken karaktär och uppbyggnad, går det att läsa att 

idrott och hälsa knyter an till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller 

att vistas i naturen. Vidare står det: 

 
Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, 

kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och 

miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att skydda 

och vårda natur och miljö. Skolverket.se (2008-04-12) 

 

Lpo 94 har också uppnåendemål från årskurs fem samt årskurs nio. Detta är mål som varje 

enskild elev ska ha klarat uppnå i slutet av respektive årskurs. Eleverna i årskurs fem skall 

bland annat ha grundläggande kunskaper om; bad, båt och isvett. Det skall kunna orientera sig 

och hitta i närmiljön genom att använda sig av enkla hjälpmedel. De skall även ha 

grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten. 

Uppnåendemål för årskurs nio som är relevant för vår forskning är att de skall kunna orientera 

sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera och genomföra 

vistelse i naturen under olika årstider. 

 

2:4. 4 Kommunala skolplaner 

Vi har valt att göra vår studie på en högstadieskola i Östersunds kommun samt en 

högstadieskola i Luleå kommun. I Östersunds kommunala skolplan går det att läsa om vikten 

av att lära sig ta hand om naturens resurser och lära sig hur vi får ett ekologiskt hållbart 

samhälle. Skolan skall stimulera elevernas behov av fysisk aktivitet och ge dem goda 

motionsvanor och daglig utevistelse.   
 

Luleås kommunala skolplan tar upp vikten av den fysiska hälsans betydelse för ett psykiskt 

välbefinnande och att fysisk aktivitet och utomhuslärande skall vara naturliga inslag i den 

dagliga skolverksamheten. 
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2:4. 5 Lokala skolplaner 

På den undersökta skolan i Östersunds kommun infördes år 2000 en friluftsutbildning som är 

obligatorisk för alla skolans elever. Syftet med utbildningen är att eleverna skall lära känna 

naturen i jämtland och stärka elevernas sammanhållning och ansvarstagande. Det syftar också 

till att öka elevernas miljömedvetenhet och känsla för naturen samt få eleverna att upptäcka 

sin psykiska och fysiska styrka genom friluftsaktiviteter.   

 

Målsättningen för friluftsutbildningen är följande: 

 
- eleven skall lära känna olika former av friluftsliv under olika årstider, 

- eleven skall tillgodogöra sig grundläggande friluftstekniker, 

- eleven skall lära sig klä sig för friluftsliv i olika former under olika          

årstider samt 

               - eleven skall få positiva upplevelser av olika former av friluftsliv  
(http://www.kastal.ostersund.se) 2008-04-15 

 

 

Den lokala kursplanen för skolan i Östersund har en planering som visar att eleverna i årskurs 

sex har tre stycken heldagar med friluftsliv innehållandes vandring, cykeltur, friluftsteknisk 

utbildning, orientering, tältning, allemansrätt, matlagning och trafikvett.  

Klass sju på skolan har två stycken heldagar om året innehållandes paddling och vandring. 

Eleverna som går i åttan gör en fjällvandring på tre dagar då förutom fortsatt utbildning i 

friluftsteknik kunskap om fjällfloran är en del av utbildningen. I nionde klass har man tre och 

en halv dag med friluftsliv varav en dag är som handledare åt eleverna i årskurs sex. Andra 

moment under året är bada isvak och fjällvandring med tillhörande snöbivack- utbildning.  

 
Skolan utan friluftslivsinriktning hade ingen lokal skolplan att erbjuda, de hade en planering 

som inte visade något relevant för vår undersökning.  

 

2:5 Teoretiskt ansats – habitus 

I nedanstående text kommer vi att visa på hur människan kan skapa sig intressen och tycker 

för aktiviteter då detta kan påverka hur vårt resultat kommer att se ut. Vi har valt att 

koncentrera oss på och lyfta Pierre Bourdieu som var sociolog och kulturantropolog.  

 

Bourdieus begrepp kapital, fält och habitus handlar om världen, tillgångar och resurser. Det 

finns tre olika typer av kapital, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Dessa tre typer av kapital 

har olika värde beroende på hur olika grupper värderar kapitalet. (Redelius 2002) Habitus har 

en stark koppling till kapital eftersom habitus ses som något som styr en människas intressen. 

Habitus är något som alla individer har med sig och det utvecklas främst under barndomen då 

människan tar till sig intryck enklast. Människan med samma sociala och ekonomiska 

förutsättningar, växer ofta upp inom liknande miljöer vilket kan leda till liknande erfarenheter 

och upplevelser. (Redelius 2002) Dessa gruppers livsstilar uttrycks genom smak vilket kan 

vara vilken jacka man väljer att använda eller vilken idrott man väljer att börja med.  

Bourdieu menar at det finns ett fält där människan strävar efter att ha någonting gemensamt 

med andra människor, något som kan representera deras smak.  

 

 Bourdieu menar att sociala beteenden inte nödvändigtvis är ett medvetet val utan kan istället 

vara ett resultat av en känsla av vad som vara ett passande uppträdande i en viss situation. 

Enligt Bourdieu så är minnen och upplevelser i barndomen och uppväxt ledsagare för ett 

skapande av ett regelsystem för val och beslut i olika situationer. Enligt teorin så är en person 

http://www.kastal.ostersund.se/
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som mest mottaglig när den är liten och därför kan ett intresse fortplanta sig genom flera 

generationer. (Backman 2007) Habitus är inte omöjligt att förändra, dock så är det med åren 

svårare att förändra.  

 

3. Syfte 
 

Syftet med vår studie är att beskriva, analysera och tolka hur friluftsliv uppfattas av elever och 

lärare i högstadiet samt hur friluftsliv genomförs i högstadieskolorna med och utan 

friluftsinriktning. 

3:1 Frågeställningar 

Våra huvudsakliga frågeställningar är följande: 

 

– Vilken betydelse har begreppet friluftsliv i skolan för elever och lärare? 

– Hur uppfattar eleverna det friluftsliv som bedrivs i skolan?   

– Finns det några skillnader och likheter i uppfattningen kring ämnet mellan elever och 

lärare? 

– Hur relaterar lärarnas beskrivning av utförandet av friluftsliv i skolan med vad som anges i 

kursplanen. 

– Finns det skillnader och likheter mellan skolorna?  

 

4. Metod  
 

Här berättar vi vilka vi har valt att samla information av, vilken metod vi valt, 

tillvägagångssätt och hur vi bearbetade den insamlade informationen. 

 

4:1 Val av kvalitativ metod 

För att få svar på våra frågor huruvida högstadieelever i Östersund och Luleå uppfattar 

friluftsliv i skolan har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Vi hittar stöd hos 

Jan Trost (2005) som menar att en kvalitativ forskning passar bäst när vi vill förstå oss på hur 

människan tänker. Den kvantitativa undersökningen passar bäst när vi vill mäta, beräkna och 

när motiverade svar inte har något värde för undersökningen. Patel och Davidsson (2003) 

menar också att den kvalitativa undersökningen belyser resonemang och reaktioner på ett 

bättre sätt än den kvantitativa som visar en statistisk helhetsbild av producenter som tycker 

någonting är bra eller dåligt. 

 

4:2 Urval 

Vi har för vår undersökning valt att intervjua åtta elever på en högstadieskola utanför 

Östersund med inriktning mot friluftsliv samt åtta stycken elever på en högstadieskola utan 

friluftslivsinriktning i Luleå som inte inriktar sig mot friluftsliv. På grund av den begränsade 

tiden har vi gjort ett slumpässigt urval ifrån dessa skolor för att kunna intervjua elever. 

Åldrarna skiljde sig mellan 13 och 15 år på båda skolorna. För att kunna jämföra elevers och 

lärares tankar och uppfattning om friluftsliv i skolan har även idrottslärarna på dessa två 

skolor intervjuats. Fördelningen av andelen pojkar och flickor var helt jämn på båda skolorna.  
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4:3 Intervju som metod 

Vi har använt oss av kvalitativ metod i form av intervjuer och när vi arbetade med denna 

metod av informationssamlande var vi tvungna att tänka på hur mycket ansvar som skall 

läggas på oss som intervjuar när det gäller frågornas utformning samt vilken ordning frågorna 

ställs, det vill säga standardisering och strukturering. (Patel och Davidsson 2003). Kvalitativa 

intervjuer har allt som oftast en låg grad av standardisering vilket gör det möjligt för 

intervjupersonen att svara helt med egna ord (Trost 2005). Ibland görs en intervju där frågorna 

ställs i en på förhand bestämd ordning. Detta innebär att forskningen görs med en hög grad av 

strukturering. En fördel med intervjuer kan vara att intervjuaren ställer frågorna i den ordning 

samtalet faller sig, det vill säga en låg grad av strukturering. Syftet med kvalitativ 

undersökning är att få en uppfattning om någons uppfattningar och livsvärld vilket gör det 

omöjligt att på förhand ha bestämda svarsalternativ (Patel och Davidsson 2003). Eftersom 

våra intervjuer baserades på teman där den intervjuade svarade fritt och frågorna kom i den 

ordning som det passade det pågående samtalet är våra intervjuer av låg strukturering och låg 

standardisering. Under intervjun berördes temana med eventuella följdfrågor för att vi skulle 

få studiens frågor belysta. Det finns en rad olika aspekter att tänka på när vi skulle göra en 

intervju. Vår undersökning görs enligt en hermeneutisk inriktning vilket gör att vår förmåga 

att läsa av känslor, gester och språk är viktig. Om våra frågor mot all förmodan inte fungerar 

gäller det för oss att kunna improvisera och vara lyhörda samt fråga och försäkra oss om att vi 

förstått (Patel och Davidsson 2003). Innan vi gav oss ut var vi tvungna att försäkra oss om att 

våra teman och följdfrågor inte missuppfattas och att vi får svar på det vi vill. Detta gjordes 

med hjälp av test intervjuer. Vi som forskare kan vara agera passivt eller aktivt i vår roll som 

intervjuare men vi avråds spela medkänsliga för att på något sätt manipulera intervjupersonen. 

Vårt val att använda bandspelare som hjälpmedel kommer vi diskutera i följande avsnitt om 

vårt etiska förhållningssätt under intervjuerna.  

 

4:4 Etiskt förhållningssätt 

Innan intervjuerna blev deltagarna informerade muntligt om vilket syfte undersökningen hade 

och att det insamlade materialet endast kommer att användas i forskningssyfte. Intervjuerna är 

konfidentiella vilket innebär att ingen får reda på vem som sagt eller gjort någonting (Trost 

2005). Detta hade vi med oss i tanken när vi gjorde intervjuerna och informerade om att ingen 

kommer att bli namngiven eller att texten på något sätt skulle kunna peka ut någon enskild 

individ. Deltagandet för intervjuerna frivilligt och vi informerade om att det var okej att dra 

sig ur när som helst, både innan, under och efter intervjun. Ingen av intervjudeltagarna hade 

något att invända under intervjuerna. Medgivande ifrån skolledningen var ett måste innan vi 

kunde börja intervjua vilket inte var något hinder för vår intervju. Vi informerade också om 

att undersökningsgruppen kommer att få tillgång till undersökningen när den publiceras. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 
 

4:5 Genomförande 

Vi bokade in intervjuerna i samråd med idrottslärarna för att använda oss av deras lektionstid 

till intervjuerna. Intervjuerna skedde under fyra tillfällen totalt och de varade mellan 7 och 18 

minuter. Våra intervjuer utfördes på en plats där den intervjuade känner sig hemma för att inte 

känna obehaglighetskänslor. Intervjuerna skedde i elevernas grupprum efter att vi försäkrat 

oss att det var okej för eleverna. Denna trygghetsaspekt är enligt Trost (2005) mycket viktig 

att ha i åtanke när en intervju görs. När vi frågar oss om vi ska vara en eller två som intervjuar 

kom vi fram till att vara en som intervjuar för att den som intervjuas inte ska känna ett 
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psykologiskt underläge och vi har valt att välja bort gruppintervju för att istället koncentrera 

oss på den enskilde människans tankar kring ämnet. Trost (2005) ger oss stöd för detta då han 

menar att vid gruppintervju kan tillbaka dragna eller blygas tankar och funderingar gås om 

miste. Vårt val har fallit på att använda oss av bandspelare, något som Trost (2005) menar ha 

både fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör att vi som intervjuare kan koncentrera oss på 

samtalet och i efterhand kunna höra exakt vad den intervjuade sa samt höra tonfall och andra 

aspekter som kan påverka vår tolkning. Nackdelar kan vara att det tar lång tid att 

sammanställa resultatet och att vissa människor helt enkelt inte vill bli inspelade. Men 

eftersom ingen invände mot detta var det inget problem för oss. Inför en intervju tänkte vi på 

hur vi använder vårt språk, svordomar tillexempel skulle påverka hur den intervjuades syn på 

oss. Trost (2005) menar också att klädsel kan påverka samtalet, en klädsel som kan kopplas 

till något ställningstagande kan påverka den intervjuade så han eller hon inte vill öppna sig. 

Vi valde därför att klä oss så neutralt som möjligt utan tryck på kläder som kunde ha visat 

något om oss som personer.  Rekommendationen är att vara så neutral i sin klädsel och 

utseende som möjligt.  

 

4:6 Bearbetning, analys och tolkning av insamlat material 

Eftersom vi använder oss av en kvalitativ undersökning i form av intervjuer kommer vi få 

svar som vi behöver tolka för att få fram ett resultat. Detta innebär att vi kommer att använda 

oss av den hermeneutiska tolkningsmetoden. Hermeneutik, som betyder tolkningslära, 

beskrivs av Patel och Davidsson (2003) som en vetenskaplig riktning ämnad att tolka och 

söka förståelse för människan och hennes livsvärld. Vi kan förstå både oss själva och andra 

genom att tolka hur mänskligt liv, önskningar och avsikter, kommer till uttryck i både skrift 

och tal. Hermeneutiken har fått stå för det tolkningssystem som används i kvalitativa 

intervjuer samtidigt som positivismen fått stå som tolkningssystem för kvantitativa 

undersökningar. Som hermeneutiker försöker forskaren förstå helheten i en studie genom att 

ställa de olika delarna i relation till helheten. Vi ska se helheten i studien och tolka de olika 

delarna för att återigen få en så fullständig förståelse av helheten som det är möjligt. Under 

hela processen används den forskandes egen förståelse som verktyg. Detta gör att det blir 

viktigt att kunna leva sig in det vi hör under intervjuerna och känna med dem som intervjuas. 

Som forskare uppmanas vi dessutom av Patel och Davidsson (2003) att ta med en rad olika 

tolkningar, men vi är fria att argumentera för vilken tolkning som vi uppfattar som den bästa. 

För att sammanställa resultatet lyssnade vi först igenom intervjuerna och sammanställde dem i 

textform. Detta tog lång tid men vi ansåg at detta var det bästa sättet för att få en klar 

överblick på det insamlade materialet. Därefter sammanställde vi materialet utifrån de teman 

vi utgick ifrån för att därefter tolka vad som anses vara väsentligt för vår undersökning.  Detta 

använde vi sedan för att kunna utforma resultatet som svarar till de frågeställningar vi använt 

oss utav.   

 

 

5. Resultat 
 

Under denna rubrik presenterar vi vårat resultat som framkommit av våran kvalitativa 

undersökning. Vi har valt att kategorisera svaren för att lättare få en översikt av resultatet.  

För att se vilka som svarat vad har vi valt att förkorta läraren på skolan med 

friluftslivsinriktning för L1 och läraren på skolan utan friluftslivsinriktning L2. De elever på 
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skolan med friluftslivsinriktning benämner vi som Ip 1 – 8 och de eleverna på skolan utan 

friluftslivsinriktning Ip 9 – 16.  

 

5:1 Resultat rörande begreppet friluftsliv 
 

Här följer en redovisning av lärarnas och elevernas definition av friluftsliv och hur de skulle 

vilja förklara friluftsliv. Vi har delat upp dem i två grupper, några som har en uppfattning om 

vad friluftsliv är enligt definitionerna i vår bakgrund och en grupp som inte har någon konkret 

uppfattning.  

 

"Det finns ingen enskild definition av friluftsliv utan det är vistelse i naturen i den form som 

passar individen och samtidigt må bra av det" L 1 

 

"Att vara ute och att göra någonting. Helst då i skog och mark" L 2. 

 

"Att vara ute i skogen, t.ex. orientering. Att vara i naturen" Ip 1. 

 

"Att vara ute i naturen och samtidigt röra på sig" Ip 6. 

 

”Att man rör sig mycket ute i skogen" Ip 3. 

 

"Att man går på utflykter och sådana saker" Ip 5. 

 

Följande citat exemplifierar den grupp som inte stämmer överens med de definitioner som vi 

medtagit i bakgrunden: 

 

"Att spela basket och fotboll ute" Ip 13. 

 

"Jag vet inte riktigt vad det betyder" Ip 15. 

 

"När man spelar olika sporter utomhus" Ip 9. 

 

Totalt sett visade det sig att fem av sexton sade någonting i sin definition som vi kan kopplade 

samman med friluftsliv och de definitioner som vi har som gällande. Elva elever sade sig inte 

veta vad friluftsliv betyder. 

 

5:2 Resultat gällande utförandet av friluftsliv i skolan 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa för hur elever och lärare tycker och tänker om 

friluftslivsundervisningen inom skolan. 

 

5:2.1 Elever och lärares åsikter om friluftsliv 

Här visar vi vilken syn lärare och elever har på friluftsverksamheten på skolan där de är 

verksamma. 

 

Läraren på skolan med friluftsprofil tycker att friluftsundervisningen på deras skola är mycket 

bra, för att som idrottslärare får han själv lägga upp verksamheten och får sedan stöd ifrån 

kollegor. Skolans friluftsverksamhet täcker alla årstider, miljöer i området och alla årskurser 

vilket gör att läraren är mycket nöjd med sin skolas verksamhet. 
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Läraren på skolan utan friluftslivsprofil är inte nöjd med sättet de arbetar med friluftsliv, han 

menar att friluftslivsundervisningen går att utveckla kraftigt.  

 

Av eleverna ser vi att nio av sexton elever anser att friluftsliv i skolan är ett bra och roligt 

moment i skolan. Många elever anser att det framförallt är roligt att ha ett återkommande 

moment under skoltiden och att momenten som innehåller övernattning är det roligaste. 

Elever som inte är intresserade av friluftsliv i vanliga fall säger sig ha nytta och uppskattar 

skolans undervisning av friluftsliv. Vi noterar här att skillnaden var stor mellan skolorna då 

alla på skolan med friluftsinriktning var positiva till utbildningen på deras skola samtidigt som 

endast en på skolan utan friluftsinriktning anser att friluftsundervisningen är bra.   

 

5:2.2 Specifika problem med friluftsliv i skolan 

Här redovisar vi för huruvida lärare och elever anser om det finns några svårigheter med att 

bedriva friluftsliv i skolan. 

 

Läraren på skolan med friluftslivsinriktning menar att det inte finns några som helst problem. 

Stöd från ledning och kollegor upplevs som extremt starkt och satsningen på friluftsliv 

prioriteras vilket gör att dem inte drabbats av några nerskärningar även om läraren påpekar att 

de givetvis måste hålla i pengarna. Om läraren skulle tänka på något som skulle kunna vara ett 

problem önskas mer tid för planering samt tid för att hitta nya ställen att bedriva friluftsliv.  

 

Läraren på skolan utan friluftslivsinriktning menar att de stora klasserna kan göra 

undervisningen svårhanterlig, det påpekas även att det är en ekonomsikt krävande 

verksamhet, samt att tid för planering är en bristvara. Det påpekas flera gånger att läraren vill 

se en förändring hur planeringen fördelas. Det optimala anser läraren vara att idrottslärarna är 

ansvariga för planeringen av friluftsdagar och tid för detta frigörs. Detta är dock något som 

han tror är en omöjlighet i dagsläget.  

 

Eleverna ser överlag inte några problem med friluftsliv i skolan. Här är det ingen skillnad 

mellan skolorna. Endast en elev på vardera skolan anger problem i form av dåligt väder och 

dåliga kläder som argument för problem.  

 

5:2.3 Hur lärarna jobbar utifrån kursplanen 

Här visar vi på vad lärarna säger om hur de arbetar med friluftsliv utifrån kursplanen. 

 

Läraren på skolan med friluftsinriktning nämner att stödet ifrån kursplaner är viktigt och att 

friluftsliv är den enskilda punkt som nämns flest gånger i kursplanen. Läraren hittar även stöd 

för hur deras aktiviteter är knutna till det lokala kulturarvet, något som läraren menar att de 

arbetar mycket utifrån. Att arbeta med friluftsliv går även att koppla till de sociala målen 

menar läraren, att arbeta i grupp, lösa konflikter och lära sig ta hänsyn till varandra är några 

punkter som indirekt berörs och bättre miljö för att träna dessa saker finns inte än när de 

bedriver friluftsliv.  

 

Läraren på skolan utan friluftsliv säger sig arbeta utifrån kursplanen när det gäller orientering 

men att skolan för övrigt inte arbetar så mycket efter kursplanen. Det nämns bland annat att 

allemansrätten aldrig berörs och att han tror att nästan ingen i nionde klass vet vad 

allemansrätten innebär.  
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5:2.4 Vilka friluftsaktiviteter genomförs på skolan  

Under denna kategori redovisar vi för hur lärarna presenterar hur de arbetar med friluftsliv på 

skolan.  

 

På skolan med friluftslivsprofil har eleverna i sexan en introduktionsdag på hösten då elever i 

nionde klass fungerar som handledare. Under våren övernattar sexorna och fokus ligger på 

hur man ska fungera som grupp. I sjunde klass vandrar och paddlar eleverna och här ingår det 

även en övernattning. I åttonde klass har eleverna en tredagars vandring och det är meningen 

att eleverna här skall klara sig själva med allt som gäller matlagning, orientering och 

övernattning. I nionde klass har eleverna en is- utbildning där eleverna kamraträddning och 

isvaks- bad ingår. Som avslutningen har eleverna i nian en fjällutbildning som innehåller 

dagstur och övernattning på fjället. Läraren menar att utbildningen är av tema- karaktär och 

inte en kontinuerlig företeelse. 

 

Läraren på skolan utan friluftslivsprofil framhåller niornas resa till Abisko som den stora 

händelsen för eleverna på skolan. Resan sker på hösten i nionde klass och vandring står på 

programmet. Läraren tillägger att pengar till denna resa får eleverna själva bidra med, 

antingen om klassen ordnar pengar tillsammans eller om de tar ifrån egen ficka. På schemat 

ingår orientering framkommer det och under året har skolan fyra stycken friluftsdagar varav 

två stycken innehåller inslag av friluftsliv. 

 

5:2.5 Intresset för friluftsliv utanför skolan 

Inom denna kategori visar vi resultatet för hur intresset för friluftsliv ter sig utanför skolan. 

Följande citat visar på elever som är intresserade av och praktiserar aktivt friluftsliv på sin fria 

tid utanför skolan. 

  

"Mitt intresse för friluftsliv är något som jag har fått med mig från mina föräldrar och det är 

något som har hållit i sig hela livet samtidigt som jag har breddat mina friluftsaktiviteter med 

tiden". L1 

 

"Jag gillar att åka skidor lite då och då och tycker om att vara i fjällen. ”Under min barndom 

så var jag ibland ute på olika friluftsaktiviteter med mina föräldrar" L2. 

 

"Jag åker skidor och brukar vandra på fjället med min mamma" Ip 2. 

 

"Jag vandrar i skogen på somrarna med mina föräldrar" Ip 4. 

 

Det finns också en grupp som inte bedriver friluftsliv på fritiden och följande citat visar på 

detta. 

 

"Jag håller inte på med friluftsliv på fritiden, min pappa jagar men jag brukar inte följa med, 

jag är inte så intresserad" Ip 8. 

 

"Nej, jag håller absolut inte på med friluftsliv på fritiden" Ip 14. 

 

Resultatet visar att endast sex stycken av 16 elever praktiserar friluftsliv på fritiden och att 

detta oftast sker med föräldrarna. Det visar sig vara skillnad mellan skolorna då hälften av 

eleverna på den med friluftsinriktning ägnar sig åt friluftsliv på fritiden medan en fjärdedel 

gör det på skolan utan friluftsprofil.  
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5:2.6 Verksamhetens bidragande till vidare intresse och utveckling av friluftsliv  

Här redovisar vi för hur elever och lärare ser på elevens utveckling och om 

friluftslivsundervisningen i skolan bidragit till ett vidare intresse utanför skolan.  

 

Läraren på skolan med friluftsinriktning tycker sig se en otrolig utveckling hos eleverna på en 

rad olika plan. Elever klarar saker som de från början inte trott sig klara av och har på så sätt 

växt som person. Läraren ser också en stor utveckling gällande hur det fungerar att arbeta i 

grupp, att laga mat, bo tillsammans och göra vandringar. Enligt läraren på skolan med 

friluftsinriktning ser denne hur eleverna lär sig ta hand om varandra om problem uppstår som 

att de är väldigt måna om varandra för att alla ska ha det bra. Detta ser läraren även efter 

utförd aktivitet, när de är tillbaka på skolan, men att det efter ett tag blir som vanligt igen. 

 

Läraren på skolan utan friluftslivsinriktning menar att det är svårt att se en utveckling 

eftersom deras friluftsliv nästintill är obefintlig. Läraren menar dock att utvecklingen går att 

se vid orientering då eleverna efter en tids undervisning faktiskt förstår att kartan är en bild av 

naturen och att den till slut blir logisk.  

 

Resultatet visar att mindre än hälften av eleverna anser att friluftslivet bidragit med vidare 

intresse av friluftsliv. Här är dock skillnaden stor mellan eleverna på skolorna då sex av åtta 

på skolan med friluftsprofil anser att undervisningen bidragit till utveckling och vidare 

intresse medan ingen på skolan utan friluftsprofil angivit att friluftsliv i skolan bidragit med 

utveckling och till vidare intresse. Bland annat angavs av elever på skolan med 

friluftslivsinriktning att de känner sig säkrare på att laga mat ute i naturen och att de skulle 

kunna klara sig själva ute i naturen endast i sällskap av kompisar vilket gör att de kan ge sig ut 

på vandringar och paddling på somrarna. Eleverna på skolan utan friluftsliv menar generellt 

att undervisningen i friluftsliv i skolan är så tråkig att den inte bidrar med någonting.  

 

5:2.7 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att fem elever av sexton har uppfattningen om vad friluftsliv är som stämmer 

överens med de definitioner som vi valt att ha med som referens för vår uppsats. Läraren på 

skolan utan friluftslivsinriktningen angav att friluftsliv är att vara ute och göra någonting, 

helst i skog och mark. Läraren på skolan med friluftsinriktning menar att det inte finns någon 

specifik definition för honom men att friluftsliv är vistelse i naturen i den form som passar 

individen och samtidigt må bra av det. Läraren på skolan med friluftsprofil är mycket nöjd 

med sin undervisning då den täcker alla årstider och miljöer. Läraren på skolan utan 

friluftsprofil är missnöjd och menar att undervisningen går att utveckla kraftigt. Totalt sett är 

nio av sexton elever nöjda med undervisningen men det är stor skillnad skolorna mellan. De 

problem som båda lärarna kan skönja är att det framförallt behövs mer tid för planering. 

Läraren på skolan utan friluftsprofil nämner också stora klasser, tidsbrist, skral budget och 

fördelningen av planeringen som problem. Utifrån våra frågor framkommer att läraren på 

skolan med friluftsprofil tycker att läroplan och kursplan är till stor hjälp för undervisningen 

och arbetar med kursplanen som mall medan läraren på skolan utan friluftsprofil inte säger sig 

arbeta utifrån någon kursplan. Utifrån undervisningen kan läraren på skolan med friluftsprofil 

se en stor utveckling hos eleverna genom skolåren då de har många friluftstekniska moment 

och aktiviteter som återkommer under åren. Läraren på skolan utan friluftsprofil har svårt att 

se en utveckling då de endast har en vandring i nian som räknas som fast friluftsaktivitet, de 

har fyra friluftsdagar om året varav två innehåller inslag av friluftsliv och dessa aktiviteter är 

valbara. Utifrån våra frågor om elevers intresse för friluftsliv och om det intresset kommer 

hemifrån så visar det sig att sex elever av sexton anser sig ha fått intresset hemifrån, fyra 

elever ifrån skolan med friluftsprofil och två elever ifrån skolan utan friluftsprofil.  
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6. Diskussion 

 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera huruvida vår uppsats är trovärdig eller ej. Vi kommer 

även att diskutera de resultat som framkommit och koppla till gammal forskning och dra 

slutsatser utifrån vad vi kommit fram till. Denna diskussion gör vi utifrån begreppet friluftsliv, 

utförandet av friluftsliv och habitus för att göra texten lättöverskådlig och tydlig. Sist men inte 

minst kommer vi att sammanfatta diskussionen och ge förslag till vidare forskning i ämnet 

friluftsliv i skolan.   

 

6:1 Undersökningens trovärdighet 
Med begreppet reliabilitet menar man hur tillförlitlig en undersökning är. En undersökning 

skall kunna göras vid senare tillfälle och samma resultat skall kunna uppnås (Patel och 

Davidsson 2003). Patel och Davidsson (2003) menar att reliabilitet bygger på att man gör en 

kvantitativ studie där man mäter och inte en kvalitativ studie då forskaren vill förstå hur 

någon tänker. För att studien skall vara av hög reliabilitet skall situationen vara 

standardiserad, något som den kvalitativa intervjun inte kräver. Det blir då enligt Patel och 

Davidsson (2003) egendomligt att tala om reliabilitet vid kvantitativa studier. För att en 

kvalitativ undersökning skall bli trovärdig menar Patel och Davidsson (2003) att intervjuer 

har gjorts på ett seriöst sätt och forskarna förväntas reflektera över etiska principer som gäller 

för intervjuer. Det går också se på frågorna hur trovärdig en studie är, förekommer det många 

påståendefrågor eller jag-förstår yttranden och avsaknad av följdfrågor kan trovärdigheten 

ifrågasättas. Ifrån etisk synpunkt menar Patel och Davidsson (2003) att det går att ifrågasätta 

för många direkta citat från intervjuerna i resultatredovisningen.  

 

När man pratar om validitet och giltighet menar man att studien undersöker det som är avsett 

att mäta eller undersöka och inte någonting annat. Frågorna skall vara avsedda för det 

undersökande området (Patel och Davidsson 2003).  

 

Vår undersökning har gjorts med låg standardisering, frågorna kommer i den ordning då det 

passar i samtalet och intervjupersonen får svar fritt på våra frågor. I detta avseende är vår 

undersökning inte tillförlitlig men som Patel och Davidsson (2003) nämner har den kvalitativa 

undersökningen en rad andra kriterier för att vara tillförlitlig. Vi har reflekterat över de etiska 

principer som finns och hur vi agerar och ställer frågor under intervjuer. Våra frågor är i 

högsta grad relevanta för vår studie vilket tillsammans med våra reflektioner kring etiska 

principer och intervjuteknik gör att vår undersökning kan anses som trovärdig. Det vi finner 

vara lyckat med våra intervjuer var den avslappnade och trevliga stämningen som infann sig. 

Vi kunde diskutera fritt och det kändes som att intervjupersonerna var bekväma i sin position. 

Att vi använde bandspelare gjorde det lätt för oss att kunna fokusera på frågorna och vara 

uppmärksamma på i vilken riktning samtalet ledde oss. Vi känner oss väldigt nöjda med vårat 

sätt att samla in information och kan inte peka på något speciellt vi vill ha gjort annorlunda.     

 
6:2. Resultatdiskussion gällande begreppet friluftsliv 
När vi ser på resultatet på hur lärare och elever definierar friluftsliv märker vi att det är elva 

elever som inte stämmer överens med klassiska definitioner såsom Sveriges officiella. Deras 

syn på friluftsliv innebär idrottsliga aktiviteter utomhus såsom fotboll och basket vilket vi kan 

tolka som att en del elever inte besitter en klar uppfattning om vad friluftsliv innebär. Av att 

resultaten att döma finns det också finns oklara uppfattningar om vad friluftsliv är. Deras syn 

på friluftsliv innebär idrottsliga aktiviteter utomhus såsom fotboll och basket vilket vi kan 

tolka som att den del elever inte besitter en klar uppfattning om vad friluftsliv är. Av 
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resultaten kan vi även se en del oklara uppfattningar vad friluftsliv är då orientering anges 

som exempel på vad friluftsliv innebär. Lärarnas uppfattningar skiljer sig mot varandra när de 

ska förklara vad friluftsliv betyder för dem vilket vi kan koppla till de skillnader som visas i 

friluftsundervisningen. Vi anser dock att vem som helst skulle kunna definiera friluftsliv utan 

att praktisera eller intressera sig för det vilket också kan var fallet i andra sammanhang precis 

som Axelsson och Jonsson (2008) menar. Att elever inte vet vad friluftsliv betyder kan vi 

koppla till skolans roll i friluftslivsundervisningen då skolan har ansvar för vad de kallar för 

friluftsliv. Precis som till exempel Backman (2004) menar förekommer ofta andra aktiviteter 

än just friluftsliv på friluftsdagar. Detta är förekommande på den ena skolan i vår 

undersökning vilket kan få elever desorienterade i uppfattningen om vad friluftsliv innebär 

och betyder. Även Svenning (2001) menar att friluftsliv i skolan rymmer nästan vad dem helst 

vilket gör att innehållet inte blir relevant för eleverna som på friluftsdagar ofta lär sig något 

annat än just friluftsliv. Läraren på skolan utan friluftsprofil gav enligt oss ett svar som tyder 

på mindre engagemang då denne menar att ”vara ute och göra någonting i skog och mark” är 

friluftsliv för honom. Detta stämmer inte överens med den officiella Svenska definitionen som 

faktiskt kräver fysisk aktivitet utomhus, inte att människan helst är utomhus. Detta svar menar 

vi kan vara en av anledningarna till att en del elever är osäkra på vad friluftsliv är eller ger 

svar som inte kan kopplas till friluftsliv då läraren själv har en tvetydig inställning och 

definition till friluftsliv och vad det är. Lärarnas skiljda definitioner och skillnaderna mellan 

skolornas elever gällande resultatet på hur de ser på friluftsliv och vad det betyder för dem 

tror vi hänger samman då vi ser att läraren som har klart för sig vad friluftsliv betyder har 

också elever med en klarare uppfattning om vad friluftsliv egentligen är.  

 I svaren ser vi indikationer att elever inte skiljer på friluftsaktivitet och friluftsliv. En del svar 

visar att en del aktiviteter de kopplar till friluftsliv innehåller inslag av idrottsliga aktiviteter 

såsom orientering och orienteringsdagar. Mycket av de svaren anger är friluftsaktiviteter och 

inte friluftsliv då friluftsliv är aktiviteter som bidrar till att kunna leva i naturen men utan det 

idrottsliga inslaget. Det är lätt att sitta enbart med kritiskt öga till de svar som framkommit i 

undersökningen. Efter att ha hört elevernas svar och när vi ser till det friluftsliv som erbjuds i 

Sverige är det inte konstigt att elevernas svar ser ut som de gör. Som Sandell och Sörlin 

(1999) visar har det sedan 1990 talet vuxit fram olika former av äventyrsidrotter och 

expeditioner som kopplas samman med friluftsliv eftersom de utövas ute i det fria och ofta i 

samspel med naturen vilket gör det svårt för människan att hålla isär begreppen, något som vi 

förstår till fullo och tycker är viktigt att ha i åtanke. Största anledningen till att begreppet är 

svårt att greppa tror vi dock har att göra med det som vi ovan tidigare nämnt, vad som kallas 

för friluftsliv i skolan. I vår undersökning framkommer det att på skolan utan friluftsprofil har 

fyra friluftsdagar varav två innehåller friluftsaktiviteter som är valbara. Detta anser vi ger en 

falsk bild vad friluftsliv står för, istället borde dessa dagar en gång för alla bli kallade för 

aktivitetsdagar. Backmans (2004) undersökning visar att en tredje del av friluftsdagarna 

innehåller inslag av friluftsliv, vår undersökning visar att hälften av friluftsdagarna har 

valbara moment som innehåller friluftsinslag. Med detta i tanken kan vi bara spekulera i hur 

många som väljer någon aktivitet under året som innehåller friluftsliv. En inte allt för vild 

gissning är att det inte är många som väljer att bedriva friluftsliv frivilligt under en sådan dag 

med tanke på de minst sagt negativa kommentarer vi fått under intervjuerna. 

 

6:3. Resultatdiskussion gällande skolans utförande av friluftsliv 
Vad säger då elever och lärare om friluftsverksamheten på skolan? Lärarna har en helt skiljd 

syn på deras verksamhet. Läraren på skolan med friluftsprofil är väldigt nöjd med skolans 

arbete och känner att han får jobba själv med ämnet och utveckla det som han vill för att 

sedan få ett stort stöd ifrån sina kollegor. Svenning (2001) menar att det just är viktigt att låta 

läraren med kompetens i ämnet att planera till exempel friluftsdagar för att undervisningen 
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skall vara betydelsefull för ändamålet och att innehållet skall vara ämnat för just friluftsliv. 

När andra lärare på skolorna är med och planerar och har lika stort ansvar för friluftsdagarna 

tror vi precis som Backman (2004) det finns risk för att dagarna lätt förvandlas till 

aktivitetsdagar för att ämneskompetensen som krävs för att planera just friluftsdagar inte finns 

där. Läraren på skolan utan friluftsinriktning är inte alls nöjd med sin och skolans 

friluftsundervisning och har som argument till den undermåliga friluftsundervisningen att det 

handlar om pengar. Klasserna är stora menar han och det finns inte resurser att dela på dem 

eller att ta med sig mindre grupper ut i naturen om inte någon förening kommer in utifrån och 

ställer upp ideellt. Therese Antonsson – Berg (2006) pekar också på i sin studie att begränsad 

ekonomi och tidsbrist komplicerar möjligheterna att bedriva den önskade 

friluftsundervisningen. Vidare menar också läraren att han som idrottslärare själv vill ha hand 

om friluftsdagarna och planera dessa vilket han inte gör i nuläget, något som den andra 

läraren gör och anser sig ha en bra friluftslivsundervisning och lyckade friluftsprojekt. 

Problemet som verkar återkomma hos båda lärarna och på deras skolor är att de vill ha mer tid 

för planering. Läraren på skolan med friluftsprofil tycker att till de få problem som existerar 

kring hans utbildning är just extra tid för planering och för att hitta nya passande ställen att 

bedriva friluftsliv med eleverna. Den andra läraren påpekade som vi tidigare visat att han och 

hans idrottslärarkollega själva vill ha hand om undervisningen samt tid för detta prioriteras 

och ges till dem för att kunna utveckla skolans undervisning i friluftsliv. Vi kände under 

intervjun att läraren i fråga var lite irriterad över faktumet att idrottslärarna på skolan hade 

hand om friluftsdagarna. Svenning (2001) menar att skolornas arbetslag blir allt viktigare och 

att de är med och planerar friluftsdagarna, vare sig de vill eller inte vilket kan bidra till att 

undervisningen inom ämnet är svag. Backman (2004) visar genom sin studie att 32.4 procent 

av friluftsdagarna innehåller inslag av friluftsliv medan resterande 67.6 procent ägnas åt 

idrott- och aktivitetsdagar. Backman är av den uppfattningen att bristande kunskap bland de 

ansvariga på skolan och främst lärarna kan tänkas vara den främsta orsaken till den 

snedvridna fördelningen. Problemen gällande tid och som visar sig vara en gemensam 

nämnare på de skolorna vi undersökt har tidigare visat sig vara synliga i undersökningar. I 

Therese Antonsson – Bergs undersökning från 2006 visade det sig vara just tidsbrist som båda 

våra intervjuer visade sig vara ett problem på skolorna samt den ekonomiska faktorn vilket 

läraren på skolan utan friluftinriktning påpekade vara ett problem. Eleverna på skolorna har 

skiljda meningar om hur de tycker friluftslivsundervisningen är i skolan. Skillnaderna mellan 

skolorna är markant då endast en på skolan utan friluftsprofil anser att undervisningen är bra.  

Att skolan utan friluftsinriktning inte lyckas att med sitt friluftsliv klargjorde läraren på skolan 

i fråga när han själv menade att undervisningen var undermålig och saknade många moment. 

När läraren sa detta frågade vi också vad denne gör åt saken. Svaret vi fick indikerade att 

läraren egentligen inte brydde sig om friluftsundervisningen utan såg det som ett moment 

inom skolan som var svårarbetat, tidskrävande och egentligen bedrevs på skolan för att det 

står i kursplanen. Detta svar tolkar vi på två sätt, först att läraren egentligen ville arbeta med 

friluftsliv om han fick planera och fick de resurser han tyckte var nödvändiga för att kunna 

bedriva friluftsliv. Andra sättet vi tolkat svaret på är att läraren själv inte tycker friluftsliv är 

ett roligt moment och att han ser mycket svårigheter med att ha friluftsliv i skolan. Vi tycker 

att som lärare måste man vara van vid att jobba med knappa resurser för att kunna jobba mot 

de uppsatta målen och göra det bästa av situationen. Vi har inte granskat skolans ekonomi och 

vilka resurser som läggs på idrotten vilket kan betyda att det är svårt att ha en undervisning 

som kostar pengar. Vår allmänna uppfattning är att människan nuförtiden anser att friluftsliv 

är något som oftast kostar pengar. Det kan vara slalom, snowboard och andra aktiviteter som 

vi och Backman (2004) klassar mer eller mindre som idrott. Maria Gustavsson (2006) pekar 

även på detta i sin undersökning att i många av friluftsdagarna så finns det inte många inslag 

av friluftsliv utan det förekommer ofta aktiviteter knutna till idrott och prestation. Gustaf 
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Axelsson och Tina Jonsson (2008) visar även i sin studie att friluftslivet på skolorna ofta 

innehåller moment som inte bör sorteras in under friluftsliv. Det nämns aktiviteter såsom 

dans, löpning och lagbollspel. I Riksidrottsförbundets (2007) undersökning om Idrott och 

Hälsa i skolan kan man läsa att de vanligaste aktiviteterna under friluftsdagar är friluftsliv och 

friidrott, vidare kan man läsa under kolumnen annat som förekommer så står det brännboll, 

skoljogg, smörgåsbord och bad. Friluftsdagarna innehåller alltså mycket som inte har med 

friluftsliv att göra.  Att bedriva friluftsliv anser vi i grund och botten vara att kunna klara sig 

själv och lösa uppgifter ute i naturen som gör att det går att klara sig en dag eller dagar utan 

hjälp av det moderna samhällets prylar. Enkla saker som att ha kunskaper i hur människan bör 

klä sig i olika väder, kunna göra upp eld, hur man hanterar nödsituationer, laga mat utomhus 

och ha kunskaper om olika övernattningssätt tycker vi hör till friluftslivet och detta anser vi 

vara exempel på uppgifter som går att genomföra på skolområdet. Dessa aktiviteter benämner 

Backman (2004) som friluftstekniska och oerhört sällsynta i skolan. Att kunna åka iväg 

utanför skolans område och genomföra dessa saker tror vi kan öka intresset ytterligare 

eftersom det i allmänhet kan uppfattas som ett äventyr för eleverna, något som också kom 

fram under intervjuerna men som vi ser det är det inget som är nödvändigt utan mer som ett 

extra inslag under friluftslivsundervisningen. Att erbjuda elever baskunskaper inom friluftsliv 

anser vi vara prioritet och inte att ta med eleverna på vandring en gång i slutet av 

högstadietiden där de under ett par dagar har en intensiv utbildning med inslag av friluftsliv. 

Friluftsliv anser vi vara möjligt att inkludera i den vanliga idrott och hälsa undervisningen, det 

behöver inte vara komplicerat att genomföra friluftstekniska lektioner på en timmas lektion, 

det handlar enligt oss om vilja och drivkraft.  När vi ser på skolan med uttalad friluftsprofil 

ser vi just denna stegring, eleverna får i början grundläggande kunskaper för att sedan utföra 

aktiviteter knutna till de uppgifter de tidigare arbetat med. Att ha återkommande utbildning 

inom ämnet tror vi också gör att eleverna skapar djupare kunskap inom ämnet samt att 

eleverna får fler chanser att kunna uppskatta eller i alla fall bilda sig en egen uppfattning om 

friluftsliv. Över hälften av eleverna i undersökningen tycker att friluftsliv är ett roligt och bra 

moment i skolan och de menar att det är bra att det är ett återkommande moment. Granskar vi 

detta resultat ser vi att skillnaden är stor mellan skolorna. Det återkommande friluftslivet har 

vi tidigare visat vara aktuellt genom läraren på skolan med friluftsinriktning vilket också 

avspeglas i elevernas svar på skolan. Där menar åtta av åtta elever att de är positiva till 

skolans friluftsundervisning och endast en av åtta på skolan utan friluftsprofil anser friluftsliv 

på skolan är roligt och givande. Att övernattning gör friluftsundervisningen till ett moment 

som uppfattas positivt märker vi klart bland eleverna då de anser att det gör undervisningen 

mer spännande och att de faktiskt får utnyttja sina kunskaper. Här skiljer sig resultatet inte 

nämnvärt utan alla elever verkar uppskatta övernattning och de elever som ännu inte 

genomfört undervisning med övernattning ser fram emot detta. Slutsatsen av detta vill vi 

mena att skolan med mer övernattningar skapar en positivare inställning till friluftslivet 

eftersom de har fler och återkommande övernattningar. I samband med de positiva svaren 

omkring friluftslivet på skolan med friluftsprofil framkommer att de elever som egentligen 

inte är särskilt intresserade av friluftsliv eller inte aktivt sysslar med friluftsliv på fritiden 

uppskattar skolans aktiviteter gällande friluftsliv. Vad detta beror på kan vi bara spekulera om 

men vi anser att läraren har stor betydelse för hur undervisningen anses vara och de varierade 

aktiviteterna som skolan i fråga faktiskt erbjuder. Vi kan i efterhand fråga oss om skolan utan 

friluftsprofil skulle ha satsat mer på friluftsliv och lagt ner mer resurser på ämnet skulle 

möjligtvis fler elever uppfatta ämnet som positivt eftersom många av eleverna på skolan med 

friluftsprofil inte hade ett stort intresse av friluftsliv från början. Det finner sig enligt oss 

naturligt att ju fler lektioner och aktiviteter elever får erfarenhet av ju mer kommer också 

intresset att öka och den positiva inställningen till ämnet stiga. Skolverket (2003) belyser även 

detta i sin studie där de undersöker hur mycket eleverna har lärt sig om 
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 ämnet i skolan och hur mycket de har lärt sig utanför skolan så anger 2/3 att de har lärt sig 

allt eller det mesta på skolan. Att läraren på skolan utan friluftsprofil öppet säger att skolan 

inte arbetar efter kursplanen och att de inte ens har en lokal kursplan anpassad till just deras 

skola samt att läraren knappt tror att någon i nionde klass vet vad allemansrätten innebär är 

enligt oss ganska chockerande i utbildningssynpunkt. Just bristen på kunskapen om 

kursplanen menar Maria Gustavsson (2006) är ett problem som finns bland flera lärare, detta 

på grund av att de inte har läst igenom den. Vår uppgift som lärare i skolan är att följe de 

regler och uppnå de mål som är satta tillsammans med eleverna.  

 
6:4. Resultatdiskussion gällande habitus 
Habitus är en persons vanor och värderingar som skapas av personens sociala tillvaro, oftast 

då i familj. Till exempel om ett barns föräldrar har en akademisk utbildning är chanserna stora 

att även barnet fortsätter med studier på högre nivå då barnet har fått lära sig värdera 

utbildning högt. När vi ser på resultaten i huruvida eleverna fått med sig sitt intresse för 

friluftsliv hemifrån eller om det har uppkommit i skolan vilket vi tror spelar en avgörande roll 

för hur eleverna uppfattar ämnet i skolan ser vi att de elever som bedriver friluftsliv utanför 

skolan gör det oftast med sina föräldrar samt att det just är dem som intresset kommit ifrån. 

Skillnaden mellan skolorna i antalet som bedriver friluftsliv utanför skolan var relativt stor, 

något som vi antar har att göra med just den friluftinriktning den ena skolan har. Vi som 

undersökande studenter spekulerar också i att det i likhet med Pierre Bourdieus teorier finns 

aspekter att titta närmare på når vi undersöker elevens intresse och vart det kan tänkas komma 

ifrån. Eftersom resultatet visar att eleverna fått med sig sitt intresse hemifrån resonerar vi 

utifrån Bourdieus tes om att människors sociokulturella bakgrunder spelar roll i elevens 

intresse samt att barnets val ibland kan vara ett val gjort utifrån vad de tror föräldrarna vill att 

de ska välja. (Backman 2004 & Redelius 2002) I tanken får vi också ha att föräldrar med ett 

starkt intresse för friluftsliv påverkar barnet under tiden som ett litet barn vilket kan få ett 

intresse att hålla i sig hela livet precis som Backman (2004) menar. Dessa aspekter blir 

intressanta för vår undersökning då vi ser att en så pass stor del av eleverna har fått med sig 

intresset hemifrån och knappt något svar visar att de praktiserar friluftsliv på egen hand eller 

upptäckt det själv. Vi kan också tänka oss det har spelat roll för vilken social och ekonomisk 

status familjerna har och att detta i viss grad kan spela roll i intresset för friluftsliv då en del 

aktiviteter ibland kräver både kontakter liksom god ekonomi för att kunna genomföras. Vi vill 

dock säga att vi inte tror att just ekonomin är avgörande för utövandet men till viss del kan det 

kanske vara så att elever som har föräldrar med sämre ekonomi har kanske aldrig fått 

möjlighet att bedriva friluftsliv på grund av dessa omständigheter, något som vi alltså tror kan 

avspeglas i vår undersökning. Spelar då detta en avgörande roll för friluftslivet i skolan? Vi 

anser att eftersom en så pass stor andel elever svarat att de fått med sig intresset hemifrån kan 

vi inte utesluta detta och Bourdieu menar också att detta med habitus är som vi tidigare sagt 

en avgörande del för vilka intressen barnet utvecklar men säger samtidigt att det inte är 

omöjligt att förändra, det är svårt men inte omöjligt. Dessutom tycker vi att skolan bör med 

tanke på kursplanen lägga så pass stor vikt på friluftsämnet att elever i alla åldrar får ta del av 

friluftslivets alla olika former under en lång regelbunden tid så att de på så sätt väger upp för 

vad som görs på fritiden.  

 

6:5 Sammanfattning av diskussion  
Sammanfattningsvis kan vi säga att ungefär hälften av alla elever vi intervjuat tycker att 

friluftsliv är ett bra moment i skolan. Resultatet skiljer sig väldigt åt mellan skolorna då alla 

elever var positiva till friluftsliv på skolan med friluftsprofil. Gemensamt för alla elever var 

att de tyckte övernattning var ett spännande moment inom friluftsliv, vår uppfattning är att det 
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ett sätt att nå eleverna och fånga deras intresse på detta sätt. Att resultatet skiljer sig så mycket 

mellan skolorna gällande inställningen till friluftsliv tror vi beror till stor del på läraren. En 

engagerad lärare som följer kursplan och ser möjligheterna att utnyttja lektionstid för 

exempelvis friluftstekniska aktiviteter ger eleverna en möjlighet att hitta intresset för 

friluftsliv och acceptera det precis som fotboll och friidrott. Att friluftslivet blir lidande har 

enligt undersökningen också ha att göra med resurser såsom pengar och tid. En annan faktor 

som vi koncentrerat oss på är hur de skulle definiera ordet friluftsliv. Det visar sig tydligt att 

begreppet är svårt att precisera då endast en handfull elever hade svar som överensstämde 

med de definitioner som vi valt att utgå ifrån. Detta tror vi har att gör med att det som elever 

uppfattar som friluftsdagar i själva verket är aktivitetsdagar där de själva får välja fritt över 

aktiviteter som inte innehåller ett uns friluftsliv. En annan faktor kan vara de moderna 

extremsporterna ofta kopplas ihop med friluftsliv och ställer det som vi menar är friluftsliv i 

skymundan. Vad vi tycker är viktigt är i alla fall att elever och bör veta vad som hör till 

friluftsliv och vad som är sport för att friluftslivet inte skall försvinna ifrån skolans innehåll 

utan att någon tänker på det. Avslutningsvis vill vi säga att vi inte kan utesluta att intresset för 

friluftsliv beror på habitus, påverkan hemifrån. Intressen som har funnits med ifrån barnsben 

är svåra att bryta och vår undersökning visar faktiskt att de som gillar friluftsliv också till stor 

del har föräldrar som tagit med dom ut på friluftsaktiviteter genom uppväxten. Detta tror vi 

givetvis påverkar hur eleven ställer sig till friluftsliv i skolan men vi tror och hoppas att elever 

med hjälp av kompetent, lyhörd och intresserad personal på skolan kan ta till sig momentet 

friluftsliv. 

 

6:6 Erfarenhet till en framtida yrkesroll 
Denna uppsats gjordes till stor del på grund av vårat eget intresse för hur det ser ut i skolan 

gällande friluftslivet samt vad eleverna tycker om friluftsliv. Detta för att vi som blivande 

lärare skall kunna ställas mot de eventuella problem som dyker upp på skolan. Vad vi tagit till 

oss är främst att det möjligtvis krävs en eldsjäl inom skolan för att få till ett fungerande 

friluftsliv. Lärarna vill ha mer tid för planering men det verkar som att det går att ordna ett bra 

friluftsliv som kan ställas mot de mål som läroplanen och kursplanen innehåller. Vi har också 

bestämt oss för att benämna friluftsdagar för friluftsdagar och aktivitetsdagar för 

aktivitetsdagar för att inte skapa förvirring av begreppet friluftsliv hos elever och lärare. Detta 

får förhoppningsvis skolledning och andra lärare att tänka efter på frågan hur mycket 

friluftsliv har vi i skolan? Når vi målen? Håller vi oss till kursplanen? Vi som idrottslärare kan 

absolut tänka oss att under lektionstid hängiva oss åt friluftstekniska aktiviteter för att 

förbereda eleverna på ett mer helhetsmässigt friluftsliv. Dessa återkommande lektioner och 

möjligtvis spänningen som byggs upp innan tillexempel en vinterfärd på turskidor tror vi 

bidrar till att både elever som kommer till skolan med intresset och de som inte har det kan 

komma att ta till sig friluftsliv som en naturlig del av ämnet idrott och hälsa.  

 

6:7 Förslag till vidare forskning 
Vår undersökning gav för oss ett par överraskande resultat, dels hur eleverna uppfattade ordet 

friluftsliv och dels hur en lärare kan visa sådan brist på engagemang gällande friluftsliv. För 

att uppmärksamma friluftslivet i skolan tycker vi det vore intressant att se vad en större 

undersökning skulle säga om hur elever uppfattar ordet friluftsliv och vad de anser sig ha lärt 

sig för friluftstekniska moment och vad de kan om till exempel allemansrätten som står som 

ett tydligt mål i kursplanen. Med tanke på vår teoretiska ansats skulle det vara intressant att i 

framtiden se hur många elever som fört vidare friluftstraditionen till sina barn med tanke på 

det blandade intresse vår högstadiegeneraton visat. Många fler frågor än vad vi ifrån början 

hade i tanken har dykt upp i våra huvuden och vad som vi tycker vore intressant att undersöka 

är också vad landets lärare tycker om friluftsliv. Är det befogat att friluftsliv är ett 
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obligatoriskt moment i skolan? Tycker de att det borde få stå kvar i nästa läroplan? Bör 

momenten vara preciserade för att underlätta undervisningen?  Frågorna har som sagt blivit 

flera och vi hoppas få svar i sinom tid.  
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Bilagor 

 
Intervjufrågor till elever:  

 

 

Definition av friluftsliv 

- Vad betyder ordet friluftsliv för dig? Vad anser du vara friluftsliv? 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 

 - Hur är ditt intresse för friluftsliv i allmänhet? Bedriver du aktivt friluftsliv på din fritid?  

 

- Under din uppväxt, har du aktivt bedrivit friluftsliv tillsammans med din familj? 

 

 

Stämmer utförandet av friluftsliv i skolan med vad som anges i läroplanen? 

- Hur tycker du att ämnet behandlas i skolan, vad tycker du om friluftsundervisningen på er 

skola?  

 

- Vad ägnar ni er åt för friluftaktiviteter på er skola?  

 

 

- Hur ofta sker friluftsundervisning på er skola? 

 

 

- Tycker du att det saknas någonting i friluftsundervisningen på er skola? 

 

Övriga frågor 

- Finns det nackdela med friluftsliv, vad känner du att de finns för några problem? 

 

 

- Har undervisningen på skolan lett till ytterliggare intresse för dig att på egen hand bedriva 

friluftsliv? 

 

 

 

Intervjufrågor till lärare. 

 

Definition av friluftsliv 

- Hur skulle du vilja definiera friluftsliv? 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 

- Hur är ditt intresse för friluftsliv, bedriver du aktivt friluftsliv på din fritid? 

 

- Under din uppväxt, bedrev du aktivt friluftsliv tillsammans med din familj? 

 

 

 



 

 

Stämmer utförandet av friluftsliv i skolan med vad som anges i kursplanen? 

- När du arbetar med ämnet, arbetar du då utifrån kursplan eller arbetar du mer kring egna 

uppfattningar kring ämnet och hur det ska bedrivas? 

 

- Vad tycker du om friluftsundervisningen på er skola? Behandlas ämnet nog mycket?  

 

- Vad ägnar ni er åt för friluftaktiviteter på er skola?  

 

- Hur ofta sker friluftsundervisning på er skola? 

 

 

Övriga frågor 

- Finns svårigheter kring möjligheter till att behandla ämnet som du önskar? 

 

- Är du tillfreds med sätter ni arbetar med friluftsliv på er skola? Finns det förändringar som 

du önskar göra? 

 

- I samband med att ni bedriver friluftsliv på er skola, kan du se några framsteg hos eleverna? 

Vilka? 

 

  

 




