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Friluftsliv är ingen specifik aktivitet, snarare handlar det om upplevelser som olika 
utemiljöer erbjuder. Dem olika upplevelserna erbjuder en möjlighet för lärande att 
uppstå, utifrån individens egna villkor. Ett individuellt lärande är precis det gymnasi-
esärskolan skall skapa för sina elever, en individanpassad utbildning utifrån indivi-
dens egna förutsättningar. Syftet med denna studie är att belysa synen på momen-
tet friluftsliv inom idrott och hälsa undervisningen för gymnasiesärskolan. Semi-
strukturerade intervjuer genomfördes med tre pedagoger samt gruppintervjuer med 
en elevgrupp där datamaterialet analyseras via innehållsanalys. Resultatet visade 
på en enhetlig bild av pedagogerna vad gällande friluftsliv. Friluftsliv handlar om att 
vara utomhus samtidigt som undervisningen, enligt de deltagande pedagogerna, har 
individanpassning som utgångspunkt. Möjligheterna att få prova på och uppleva fri-
luftsliv är framträdande och skulle möjligtvis kunna återspegla pedagogiska idéer 
som utomhuspedagogik. Beroende på syftet och målet med friluftsliv får det olika in-
nebörder av undervisningen.  

 
Nyckelord: Friluftsliv, funktionshinder, gymnasiesärskolan, idrottslärare  
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1. Inledning 
 

Under 2013 startade Svenska turistföreningen (STF) ett projekt vid 
namn Get Real (Svenska Turistföreningen, 2013). STF:s mål med 
detta projekt var att öka vissa fjällområdens attraktionskraft bland en 
yngre generation. Den yngre generationen (16-24 år) har, ända sedan 
1970-talet och framåt, haft ett lågt och avtagande intresse av friluftsliv 
(Friluftsgruppen, 1999, s 105). Det låga intresset för friluftsliv kan, en-
ligt Backman (2004), förklaras med friluftslivets relativt svaga drag-
ningskraft hos den yngre generationen. Utbudet av andra och mer häf-
tiga samt sensationella upplevelser kan antas locka ungdomarna be-
tydligt mer än lågintensiva friluftsaktiviteter. STF (2013) uppmärksam-
mar och framhåller att ett tänkbart resultat, utav detta projekt, skulle 
kunna resultera i en mer ”äventyrsinspirerad” del av fjällvärlden. Där 
skulle målgruppen vara ungdomar som söker mer spänning än vad 
som annars erbjuds.  
 

2. Teoretisk bakgrund  
 

Nödvändigtvis är det kanske inte mer spänning som krävs för att få fler 
ungdomar att uppskatta friluftsliv. Däremot kan det vara betydelsefullt 
hos ungdomarna att upptäcka friluftsliv som en miljö- och naturupple-
velse, utan krav på prestation eller tävling (Backman, 2004). I en kon-
text där prestation uppskattas och värderas tenderar det även att 
stjälpa i lika stor utsträckning, framförallt när prestationen är knuten till 
idrottsliga aktiviteter. För att slippa prestera, menar Sandell (2009), att 
friluftslivet har en annan viktig roll, nämligen att få bort barn och ung-
domar från ett stillasittande liv framför en tv-, data- eller telefonskärm, 
där barnen och ungdomarna kan finna ett egenvärde, för att höja livs-
kvalitén, genom att befinna sig i skog eller naturmiljö. Det skapar di-
lemmat över vad friluftslivet egentligen är. Detta beror, enligt Sandell 
(2004), på om friluftslivet ses som en metod för att uppnå något, eller 
som ett mål i sig genom att befinna sig i skog eller naturmiljö. Tolk-
ningen av friluftsliv kan därför skiljas mellan att vara en evolutionär 
nödvändighet eller kulturell konstruktion. Människans utvecklingshisto-
ria, från naturlandskap till betonghus, gör att naturen skapar välmå-
ende samt utvecklar kroppen både kroppsligt och mental. Att vandra i 
fjällen, bada i havet eller bo i tält kan även ses som något positivt och 
har sitt ursprung i den kulturella konstruktionen, där aktiviteten i sig 
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skapar något positivt (Sandell, 2004). Genom urbaniseringen har även 
friluftslivet fått en geografisk aspekt. Avståndet till skog och natur av-
gör hur ofta den besöks i rekreationssyfte (Hörnsten, 2000). Extra tyd-
ligt blir detta när avståndet till skogen överstiger två kilometer. Detta 
kan förklaras, enligt Hörnsten (2000), med att friluftslivet har en kultu-
rell prägel, där bilen anses som olämpligt transportmedel till skogen, 
då en friluftsvistelse bör betraktas som enkel och okomplicerad. Ett 
enkelt och okomplicerat friluftsliv, med närhet till naturen, säger även 
endel om de ekonomiska förutsättningarna. Människor med medelin-
komst ser det enkla friluftslivet som nödvändigt samtidigt betraktas fri-
luftsliv som en lyxig aktivitet (Boman, Fredman, Lundmark & Ericsson, 
2013). I och med en utveckling inom samhället, där livslängden ökar 
och fritiden blir längre, skapar det även mer tid för just friluftsliv. Det 
visar sig genom att allt fler ägnar sig åt friluftsliv (Bell, Tyrväinen, Sie-
vänen, Pröbstl & Simpson, 2007). 
 
Friluftsliv är ingen specifik aktivitet, snarare handlar det om upple-
velse. Främst upplevelser och erfarenheter, av och i naturen, där en 
känsla av frihet och samhörighet till densamma skapas (Gelter, 2000). 
Att vara i skog och natur skapar inte bara filosofiska känslor, utan 
även fysiologiska reaktioner. Spänningar, trötthet och förvirring däm-
pas genom att vara i skog och natur. Naturen bidrar även till en ökad 
livskraft, känslan av läkning samt förstärka positiva sinnesstämningar 
samtidigt som negativa sinnesstämningar minskar (Park, Furuya, 
Kasetani, Takayama, Kagawa & Miyazaki, 2011; Tyrväinen, Ojala, 
Korpela, Lanki, Tsunetsugu & Kagawa, 2014). Det handlar inte om att 
vara bland orörd skog och natur, utan snarare att komma bort från den 
urbana livsstilen (Gelter, 2000; Sandell, 2004), där mycket impulser 
och intryck hela tiden passerar och kan ha en negativ inverkan på sin-
nesstämningen (Tyrväinen, et al., 2014).  
 
Därför, menar Gelter (2009), att det genuina friluftslivet bör återupptas 
för att kunna hitta tillbaka till rötterna inom friluftsliv. Där handlar det 
om friluftslivets filosofiska värde, kontakt med naturen samt lång-
samma upplevelser med naturen. Friluftsliv kan därför tolkas som ett 
brett begrepp med många infallsvinklar och kan med det skapa olika 
definitioner för olika människor. Därför har det varit svårt med en ge-
mensam definition av friluftsliv utan statens inblandning. Definitionen 
av termen friluftsliv har reviderats under tidens gång. Från innebörden 
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av att det handlar om miljöombyte via fysisk aktivitet utomhus (Nä-
ringsdepartementet, 1999) till att friluftsliv handlar om ”…vistelse ut-
omhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupp-
levelser utan krav på tävling…” (Miljödepartementet, 2003). Denna 
breda definition av begreppet skapar flertalet infallsvinklar där friluftsli-
vet blir användbart.  
 
Synen på friluftsliv som mer filosofisk, genom upplevelser och erfaren-
heter, som leder till mer personlig utveckling, lärande om miljön runt 
omkring och fenomenen som uppstår kan antas vara en form av lä-
rande (Gelter, 2000; Ford, 1986). Friluftsliv kan därmed antas vara en 
form av miljöundervisning, där miljön handlar om den faktiska fysiska 
miljön i närheten, ett förändrat tankesätt genom vistelse utomhus och 
erfarenhet utifrån upplevelsen av utomhusvistelsen. Friluftsliv i sig har, 
enligt Gelter (2000), däremot ingen egen och fast läroplan med vilka 
kunskaper som ska inhämtas. Ett lärande genom friluftslivet och dess 
aktiviteter, blir därför ett lärande som sker helt på individens egna vill-
kor. I likhet med den icke strukturella undervisningen som friluftsliv kan 
ge finns utomhuspedagogik, där kunskapsutveckling genom aktivitet i 
natur- och kulturlandskapet ger tillfälle till kunskapsinhämtning, där 
lanskapet både är platsen och föremålet för lärande (Szczepanski, 
Malmer, Nelson & Dahlgren, 2007). Även om friluftsliv och utom-
huspedagogik handlar om lärande i någon form, bör de inte blandas 
ihop (Gelter, 2000; Priest, 1986).  
 
Inom skolan skapar detta ett dilemma. Tiden för att bedriva friluftsliv 
utan krav eller mål med undervisningen finns helt enkelt inte. Aktivite-
ter inom skolan utgår alltid från att ett lärande skall ske. För att kunna 
förstå detta krävs en analys av undervisningsprocessen, vilket sker 
med hjälp av att analysera och reflektera kring de didaktiska frågorna, 
vad, varför, hur, när och var, med styrdokumenten som utgångspunkt 
över vilken kunskap som eleverna ska förvärva (Meckbach, 2006). För 
att kunna undervisa inom friluftsliv krävs därför en metod för att kunna 
ställa de didaktiska frågorna. Friluftsliv som begrepp saknar tydliga 
mål med vilken kunskap som ska inhämtas (Gelter, 2000). En metod 
för att uppnå friluftsliv (som centralt mål i läroplanen) kan vara via ut-
omhuspedagogik, vilket Priest (1986) precis menar att utomhuspeda-
gogik är, en metod.  
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Utomhuspedagogik kan ses som ett sätt för lärande att uppstå, i pri-
märt utomhusmiljöer, där alla sinnen är delaktiga samtidigt som kogni-
tivt, affektivt och motorisk lärande kan uppstå (Priest, 1986). För att 
kunna uppnå ett lärande med utomhuspedagogik krävs specifikt en 
analys av den didaktiska frågan om var undervisningen ska ske. Ge-
nom att besvara den skapas möjligheterna till att förena teori och prak-
tik, använda ett kroppsligt sinnligt lärande samt generera andra tankar 
om relationer mellan teori och praktik, än vad klassisk klassrumsmiljö 
hade genererat (Szczepanski, 2013; Wilhelmsson, 2012). Genom att 
svara på frågan om var undervisningen ska ske, via utomhuspedago-
gik, finns ett tydligt svar. Enligt Ford (1986) definieras utomhuspeda-
gogik genom att det är undervisning i, om och för utomhusmiljön, vilket 
också berättar vart undervisningen ska ske, vilket ämne som behand-
las samt syftet med utomhuspedagogiken.  
 
Utifrån målen i styrdokumenten baseras, enligt Priest (1986), utom-
huspedagogikens roll, som till största del handlar om relationer. Om 
hur individer samarbetar, kommunicerar och skapar förtroende mellan 
varandra samt hur eleven förhåller sig till, och kan förbättra, sin egen 
självbild, självständighet och förmåga via utomhuspedagogik (Priest, 
1986; Freeman, Nelson & Taniguchi, 2003). Detta ställer krav på ele-
vens förmåga att använda kognitiv samt affektiv tankeförmåga, samti-
digt som eleven, enligt Priest (1986), använder alla sinnen (syn, ljud, 
smak, känsel, smak och intuition) fullt ut. Det blir ett upplevelsebaserat 
lärande, vilket även kan förklaras som inkludering av elevernas aktiva 
deltagande i lärande miljön, där eleverna deltar aktivt och får möjlig-
heten att ta meningsfulla roller i sitt lärande (Hawtrey, 2007; Estes, 
2004). Gentry (1990) menar att lärande sker i kroppens alla dimens-
ioner, från affektiva-, beteende- och kognitiva dimensioner.   
 
2.2 Gymnasiesärskolan   
Enligt Utbildningsdepartementet (2010), handlar gymnasiesärskolan 
om att ge elever som är intellektuellt funktionshindrade med en 
neropsykiatrisk problematik en individanpassad utbildning utifrån indi-
videns egna förutsättningar. Samtidigt syftar även gymnasiesärskolan 
till att förbereda eleverna för yrkesverksamhet samt eventuellt fortsatta 
studier där det även skall finnas en god grund för personlig utveckling 
för eleverna samt att dessa elever får verktyg för att kunna delta aktivt 
i samhällslivet (Skolverket, 2013a). Gymnasiesärskolan skall även för-
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söka ge en utbildning som, så långt det är möjligt, motsvarar den som 
ges i gymnasieskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). Därför hand-
lar gymnasiesärskolan i stora drag om en individanpassning där ele-
verna ska få bästa möjliga förutsättningar för att klara av vuxenlivet, 
genom att förmedla kunskaper, värderingar och skapa förutsättningar 
för att kunna arbeta och verka i samhället (Skolverket, 2013b).  
 
För att kunna arbeta och verka i samhällets krävs att eleverna känner 
en delaktighet och gemenskap till övriga individer och samhället i stort. 
Det är, enligt Skolverket (2013b), något som alla som arbetar inom 
skolan skall sträva efter, nämligen att arbeta för att utveckla dessa 
elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor, 
både i och utanför den närmaste gruppen. Detta är även intentionen 
med gymnasiesärskolan, efter att den reformerades, där en ökad 
samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan skall ske. 
Detta för att alla elever ska få möjlighet att lära känna varandra och 
möta på en mångfald av egenskaper och olikheter (Skolverket, 
2013a). Ett första steg bör vara att få de individer med en utvecklings-
störning och funktionshinder att kunna samverka problemfritt. Det fö-
rekommer däremot att elever med lindrigare svårigheter gör motstånd i 
relationen till elever med mer omfattande problematik, vilket eventuellt 
kan kopplas till hur individer utan funktionshinder ser på individer, där 
samhället har kategoriserat, dem som funktionshindrade (Tideman, 
2010). Även Molin (2004) ger stöd för detta resonemang via en obser-
vationsstudie över elever inom gymnasiesärskolan, där vissa elev be-
drev en kamp för att hitta en egen speciell tillhörighet och identitet som 
var närmare ”vanliga” gymnasieelever än de från den egna klassen. 
Det gör att skolan måste jobba vidare mot en mer inkluderad verk-
samhet för att det ska bli framgångsrikt. Detta menar Karlsudd (2011) 
är nyckeln, att personalen från båda verksamheterna (gymnasie-
särskolan och gymnasieskolan) ständigt måste arbeta utifrån läropla-
nens övergripande mål för att öka spelrummet där inkludering kan ske. 
Denna inkludering eller samverkan uppfattas idag som högst bristfällig 
och bör utvecklas på samtliga nivåer (Tideman, 2010). 
 
Hur detta sker mest effektivt är desto svårare, något som är tydligt 
däremot är lärarnas positiva inställning till inkludering mellan elever 
med eller utan funktionshinder (Horne & Timmons, 2009). Genom den 
uppdelningen, mellan elever med och utan funktionshinder, kanske 
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problematiken redan skapades och genom att sluta kategorisera och 
sortera elever och skapa en mer individuell skola kanske målet med 
en skola för alla kan uppnås (Karlsudd, 2011). Individualisering som 
pedagogik idé kan vara en nyckel för inkludering, där uppgifter indivi-
danpassas utifrån den gemensamma undervisningen för att skapa 
goda lärandesituationer för elever på gymnasiesärskolan (Tideman, 
2010). Det är i linje med Skolverket (2013b) riktlinjer för hur alla inom 
gymnasiesärskolan skall arbeta för att främja likabehandling av indivi-
der och grupper. Genom att utbildningen enligt lag (9 §) skall vara lik-
värdig oberoende av skolform, kan däremot kanske vägen till kunskap 
se annorlunda ut beroende på individen (Utbildningsdepartementet, 
2010).  

 
        2.2.1 Idrott och hälsa inom Gymnasiesärskolan 

Vägen till kunskap kan se olika ut beroende på individen, undervis-
ningen ska utformas på ett sätt som gör det möjligt för alla elever att 
delta utifrån egna förutsättningar och i samspel med andra elever 
(Skolverket, 2013c). Innebörden av detta är att undervisning som sker 
i samma klassrum eller lärandemiljö behöver inte vara formad eller se 
likadan ut för alla elever (Jerlinder, 2005). Främst när det handlar om 
fysiska aktiviteter är Skolverkets ämnesplan för ämnet idrott och hälsa 
(2013c) tydlig, där det handlar om att utveckla kunskaper om hur den 
egna kroppen fungerar genom fysiska aktiviteter. Idrott har i många fall 
beskrivits som positiv och utvecklande när det handlar om fysiskt-, 
motoriskt-, psykiskt-, socialt och existentiellt välbefinnande hos barn 
och ungdomar med funktionshinder (Kristén, 2004; Ericsson, 2013). 
En positiv hälsa behöver nödvändigtvis inte skapas genom fysiska ak-
tiviteter. Aktiviteter i olika utemiljöer kan även ses som en källa till väl-
befinnande och rekreation. Utomhusmiljön i sig kan även uppfattas 
som spännande av personer med funktionshinder, vilket kan bero på 
att de inte kommer ut i naturen särskilt ofta (Brodin, 2011). Möjlighet-
erna har dock, enligt Kristén (2004), ökat för barn och ungdomar med 
funktionshinder att uppleva rekreations- och idrottsaktiviteter. Ämnet 
idrott och hälsa för gymnasiesärskolan bidrar till möjligheterna att upp-
leva olika utemiljöer, där rörelseaktiviteter och rekreation i naturen är 
delar av det centrala innehållet (Skolverket, 2013c). 
 
Friluftsliv inom skolans värld bör betraktas utifrån definitionen att det 
handlar om vistelse i natur- eller kulturlandskap utan krav på tävling 
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där upplevelser och välbefinnande står i centrum (Miljödepartementet, 
2003). Denna breda definition av vad friluftsliv är skapar också vida 
tolkningsramar om vad som ska ingå i momentet friluftsliv inom sko-
lan. Det skapar, enligt Backman (2010), svårigheter för idrottslärarna 
om vad som ska läras ut och friluftsliv handlar därför mest om oriente-
ring, allemansrätten och att kunna klä sig för att vara utomhus. Att 
sätta ord på vad som faktiskt är syftet, målet och vad som ska läras ut 
när det handlar om friluftsliv är svårt och skapar därför problem när det 
implementeras i idrottsundervisningen. Att implementera friluftsliv 
handlar även om visa tillgängligheten för alla, speciellt då friluftsliv ses 
som socialt stratifierat bland ungdomar (Backman, 2004).  
 
En positiv upplevelse skapas om elever med särskilda behov eller 
funktionshinder får erfara att vara i naturen, men samtidigt måste kun-
skapen även erfaras i deras trygga studiemiljö för att skapa ett verk-
ningsfullt lärande (Farnham & Mutrie, 1997; Dillon, Rickinson, Tear-
ney, Morris, Choi, Sanders & Benefield, 2006). Den positiva utevistel-
sen kan eventuellt underlätta inlärningen då vistelse i naturmiljöer kan 
öka koncentrationsförmågan samt minska stressen (McCurdy, Winter-
bottom, Mehta & Roberts, 2010). En ökad koncentrationsförmåga och 
minskad stress talar starkt för fördelarna med undervisning utomhus i 
naturmiljö. Samtidigt skapar miljön, enligt Brodin (2009), friare tyglar 
för eleverna att kunna ta till sig kunskap i deras egna takt. Att använda 
naturen som en källa för rekreation och undervisningsmiljö blir därför 
en praktisk metod för att ta itu med den mentala hälsan samtidigt som 
ett verkningsfullt lärande kan ske (McCurdy, et al, 2010; Dillon, et al, 
2006). Enligt Szczepanski & Dahlgren (2011), bidrar även utomhusun-
dervisningen med att eleverna utnyttjar olika sinnesförnimmelser och 
skapar en ökad social gemenskap. Utomhuspedagogik kan dock ha 
svårt med inkludering av människor med funktionshinder, vilket främst 
beror på viljan hos övriga deltagare att anstränga sig (Brodin & Lind-
strand, 2006). Det kan leda till att människor med funktionshinder inte 
kan ta till sig undervisningen (Coates & Vickerman, 2010). Om social 
gemenskap däremot skapas, leder det till en positiv förbättring av mel-
lanmänskliga och sociala relationer och förbättrad självbild, vilket i 
slutändan kan leda till bättre mental hälsa (Rickinson, Dillon, Teamey, 
Morris, Choi, Sanders, Benefield, 2004; Nieminen Martelin, Koskinen, 
Aro, Alanen & Hyyppä, 2010). Att bygga undervisning utifrån denna 
kunskapsbank menar Kristén (2001) är viktig för de elever med funkt-
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ionshinder då detta kan fungera som en av många arenor för social in-
kludering. Enligt Brodin (2011) finns det främst ett skäl till varför fri-
luftsliv är ett positivt moment för inkludering, vilket handlar om att det 
inte existerar något tävlings- eller prestationsmoment.  
 
Utgångspunkten är istället learning by doing (lära genom erfarenhet; 
egen översättning) utifrån de egna förutsättningarna. I likhet med mo-
mentet friluftsliv har även hela idrottsämnet ändrat riktning, från ett 
prestations och färdighetsämne till ett motions- och hälsoinriktat ämne. 
Om det inte handlar om att prestera för att visa färdigheterna, krävs 
det att färdigheterna visas genom kunskap. Därför gäller det även att 
ha en tydlig pedagogisk idé och ett tydligt perspektiv på kunskapen 
som ska förmedlas (Meckbach, 2004).  
 

3. Teoretiskt perspektiv 
 

Ämnet idrott och hälsa präglas av fysisk aktivitet i olika intensiva tem-
pon via ett lugnare friluftsliv eller en hetsig bollsport. Däremot så det 
svårt, enligt Quennerstedt (2007), att hävda en logik som bygger på att 
fysisk aktivitet eller idrott bidrar till en god hälsa och att en ökad fysisk 
aktivitet leder till en bättre hälsa. Perspektivet på hälsa kan inte antas 
vara ett linjärt förhållande mellan två motpoler i form av hälsa och 
ohälsa (Antonovsky, 2005). Hälsa kan snarare betraktas som en multi-
linjär struktur, som inkluderar psykisk, social, fysisk och medicinsk 
hälsa med två ändar i form av ohälsa och hälsa (Antonvosky, 2005; 
Thedin, 2004). Enligt Antonovsky (2005) finns två olika förhållningssätt 
till vad hälsa är, antingen att handla om att förhindra eller bota sjuk-
dom eller att arbeta utifrån de givna förutsättningarna för att försöka 
främja hälsan. Det resulterar i två olika förhållningssätt, där det ena 
perspektivet inte är bättre än det andra, utan där det handlar om att nå 
en god hälsa genom två olika vägval (Antnovsky, 2005).  
 
3.1 Patogent perspektiv 
Via ett patogent perspektiv leder all fysisk aktivitet till något positivt då 
det minimerar sådant som är negativt för hälsan i form av t.ex stillasit-
tande (Quennerstedt, 2007), men där utgångspunkten, enligt Lind-
ström & Eriksson (2006), handlar om att upptäcka och åtgärda det ne-
gativa. Patogent perspektiv har som utgångspunkt att förhindra och 
begränsa enskilda riskfaktorer som var för sig bidrar till negativ hälsa 
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(Antonovsky, 2005). Istället för att försöka förhindra eller begränsa så-
dant som skapar negativ hälsa hos eleverna inom skolan bör fokus 
ligga på vilket stöd eleverna har behov av inom skolan för att uppnå en 
bra lärmiljö, vilket skapar förutsättningar för lärande (Guvå, 2009).  
 
3.2 Salutogent perspektiv 
Ämnesplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2013c) har en tydlig 
koppling mellan fysiska aktiviteter och vad som kan vara en källa för 
välbefinnande, via teoretiska likväl som praktiska inslag. Indirekt är 
detta ett salutogent perspektiv på hälsa, där utgångspunkten är ele-
vernas förutsättningar och vilken kunskap eleverna behöver för att 
själva kunna främja sin hälsa. Detta kan leda till en konflikt i hur det 
salutogena perspektivet bör användas inom skolan. Enligt Guvå 
(2009) finns två olika förutsättningar inom skolan att uppnå hälsa eller 
välbefinnande hos eleverna när det handlar om lärande. Antingen är 
det en pedagogisk vinkel där lärande kan leda till trygghet och därefter 
hälsa eller en psykosocial vinkel där trygghet kan leda till lärande och i 
sin tur hälsa. Skolan är en pedagogisk institution med inriktning på lä-
rande men det betyder inte att en väg är mer rätt än den andra. Därför, 
menar Quennerstedt (2007), att det salutogena perspektivet inte end-
ast handlar om att bedriva fysisk aktivitet för att uppnå god hälsa, utan 
snarare om att konsekvensen av den fysiska aktiviteten kan vara ökad 
erfarenhet och lärande om hur det påverkar hälsan positivt.  
 
De salutogena perspektiven agerar därför utifrån problemlösning med 
långsiktiga mål. Där handlar det om att utgå ifrån elevernas egna för-
utsättningar och tillvaro för att hitta deras väg till att uppnå en positiv 
hälsa (Lindström & Eriksson, 2006). Detta kan, enligt Antontovsky 
(2005), ske genom flera olika hälsobefrämjande faktorer. Konflikter 
skapas därför mellan dessa två perspektiv då båda perspektiv kan se 
fysisk aktivitet som positiv, men konsekvenserna av de olika perspek-
tiven kan skapa förutsättningar för lärande via det salutogena perspek-
tivet eller där fysisk aktivitet kan motverka ohälsa i det patogena per-
spektivet (Quennerstedt, 2007; Guvå, 2009). Skillnaden mellan per-
spektiven blir då ett enkelspårigt alternativ utan individfokus (patogent 
perspektiv) medan det andra blir ett alternativ där flera dimensioner av 
hälsa bör betraktas (salutogent perspektiv). En mycket viktig faktor, 
enligt Antonovsky (2005), till att främja och upprätthålla sin position på 
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det multilinjära spektrumet av hälsa är genom en känsla av samman-
hang (KASAM). KASAM består av tre vitala komponenter, nämligen 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menas 
i vilken utsträckning individens respons på stimuli (yttre eller inre) upp-
levs som gripbar information som är sammanhängande, ordnad och 
strukturerad. Hanterbarhet handlar om huruvida individen upplever att 
det finns nog med resurser till förfogande för att möta kraven från de 
olika stimuli. Den sista komponenten, meningsfullhet, är en motivat-
ionskomponent som består av områden eller delar av individens liv 
som engagerar, har betydelse och uppfattas som viktiga för individen 
på ett kognitivt likväl som emotionellt plan (Antonovsky, 2005).  
 
Mycket forskning har gjorts på vad friluftsliv är, med olika pedagogiska 
idéer i form av utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande där 
utevistelse och friluftsliv är centrala delar. Även möjligheterna att in-
kludera människor med funktionshinder inom friluftsliv har en historia 
inom forskningen. Men hur ser det ut rent praktiskt inom skolans värld, 
består momentet friluftsliv av fysiska aktiviteter utan syfte och mål eller 
finns det en djupare tanke bakom all planering (eller är det endast teo-
retiska tankar?).  
 

4. Syfte 
 

Studien syftar till att belysa synen på friluftsliv (som kursmoment) inom 
gymnasiesärskolan utifrån pedagogperspektivet och elevperspektivet  
samt vilket förhållningssätt pedagogerna har till momentet friluftsliv 
och de metoder, genom vilket friluftsliv bedrivs. 
 
4.1 Frågeställningar  
• Hur betraktar pedagogerna momentet friluftsliv för gymnasiesärsko-

lan? 
• Vilka metoder används för uppnå målet i styrdokumenten i momentet 

friluftsliv?  
• Hur inkluderas gymnasiesärskolans elever med elever från gymna-

sieskolan? 
• Hur upplever eleverna momentet friluftsliv på idrottslektionerna? 
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5. METOD 
 
5.1 Operationalisering  
Utifrån denna studie tolkas begreppet friluftsliv i likhet med Miljödepar-
tementets (2003) definition av vad friluftsliv är. Ordvalet funktionshin-
der användes för att beskriva elevernas problematik. Detta utifrån 
Folkhälsomyndighetens (2008) definition av funktionshinder där en in-
divid med funktionsnedsättning begränsas i relationen med omgiv-
ningen.   
 
5.2 Val av metod 
Utifrån studiens syfte, där pedagogers arbetssätt och tankar kring fri-
luftsliv, undervisningsmetoder samt inkludering, skall belysas, skulle, 
enligt Gill, Stewart, Treasure och Chadwick (2008), intervjuer vara 
lämpligast. Syftet med intervjuer är att undersöka deltagarnas synsätt 
och erfarenheter utifrån specifika teman (Gill, et al. 2008). Tidigare 
studier, med syftet att undersöka pedagogers arbetssätt och tankar 
kring undervisning, har använt semi-strukturerade intervjuer (Morley, 
Bailey, Tan & Cooke, 2005). Semi-strukturerade intervjuer har där bi-
dragit till tillräckligt flexibla intervjuer för att undersöka teman som 
uppkommer under intervjun. Semi-strukturerade intervjuer bygger på 
öppna frågor där den intervjuade får berätta och utveckla svaren via 
följdfrågor som är förutbestämda.  
 
5.3 Urval 
Genom studiens syfte blir pedagoger som undervisar inom gymnasie-
särskolan målpopulation för denna studie, tillsammans med elever 
som går gymnasiesärskola och har ämnet idrott och hälsa. Denna 
ändamålsenliga målpopulation är, i likhet med Green (2000), ett be-
kvämlighetsurval bland deltagarna i studien. Bekvämlighetsurvalet för 
denna studie var väldigt begränsat då det inte existerar allt för många 
undervisande pedagoger inom en acceptabel radie för att utföra per-
sonliga intervjuer.  
 
5.3.1 Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i denna studie var totalt tre pedagoger, två kvinnor och en 
man vid två olika skolor från norra delarna av Sverige samt en grupp 
elever från gymnasiesärskolan. Det begränsade urvalet av deltagare 



 

 
13 

till studien berodde främst på tidsbrist hos pedagoger (hösten innebär 
betygssättning och andra administrativa åtaganden) samt ett, redan 
från början, väldigt begränsat urval bland deltagare inom en rimlig ra-
die för deltagande. Informanternas erfarenhet av att jobba som idrotts-
lärare varierade från 22-38 år. Inom tidsramen för denna studie arbe-
tade Helga, Linus och Mariana med gymnasiesärskolan. (Pseudony-
mer han använts till pedagogerna i denna studie). Erfarenheten av att 
jobba med gymnasiesärskolan var blandad från 5-16 års erfarenhet. 
Gruppen med eleverna (hädanefter elevgruppen) bestod av sex indivi-
der med en varierande ålder mellan 16-20 år samt varierande proble-
matik. Samtliga elever gick på gymnasiesärskolan inom tidsramen för 
denna studie.  
 
5.4 Procedur 
Studien använde personliga intervjuer samt gruppintervjuer för in-
samlingen av datamaterial. Semi-strukturerade intervjuer, med öppna 
frågor, användes till att besvara forskningsfrågorna. Intervjufrågorna 
var därför uppdelade i olika kategorier där pedagogerna redogjorde för 
sitt förhållningssätt till begreppet friluftsliv, metodik inom friluftsliv, syn 
på friluftsliv för gymnasiesärskolan samt ett inkluderande friluftsliv. 
Första kategorin, friluftsliv, avsåg att besvara pedagogernas syn på 
vad begreppet friluftsliv är. Didaktik, var den andra kategorin av frågor, 
som avsåg att besvara hur momentet är upplagt. Tredje kategorin, för-
hållningssätt, var avsedd att besvara vilket perspektiv pedagogerna 
utgår ifrån, gällande momentet friluftsliv. Sista kategorin, inkludering, 
avsåg att besvara lärarnas förhållningssätt till att förena elever från 
gymnasiesärskolan med elever från gymnasieskolan. Utgångspunkten 
för Intervjufrågorna till elevgruppen handlade om hur eleverna uppfat-
tade momentet friluftsliv inom idrottsundervisningen. Innan några in-
tervjuer genomfördes kontaktades pedagogernas samt elevgruppens 
olika rektorer på de berörda skolorna.  
 
Efter godkännande från berörda rektorer, kontaktades sedan de be-
rörda pedagogerna, med en förfrågan om att delta i studien. Pedago-
gerna fick sedan själva, i största möjliga mån, välja tid och plats för 
själva intervjun. Varje pedagog som valde att ställa upp intervjuades 
individuellt. Inför intervjun fick pedagogerna läsa igenom ett skriftligt 
informerat samtycke samt information angående studien (samma in-
formation skickades med vid förfrågningen av att delta). Efter godkän-
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nande av rektor, för att intervjua elevgruppen, tillfrågades eleverna hur 
många som ville ställa upp. Därefter skickades skriftlig information 
hem till vårdnadshavare med ett krav på skriftligt intyg att de tagit del 
av informationen samt godkännande för deltagande.  
 
Intervjuerna med elevgruppen skedde sedan efter elevernas samt de-
ras pedagogers önskemål om tillfälle och plats. Inledningsvis vid inter-
vjuerna med pedagogerna ställdes bakgrundsfrågor (kön samt antal 
yrkesverksamma år med gymnasiesärskolan) till informanterna. Sedan 
fortsatte intervjuerna alltid med frågan om friluftsliv (pedagogernas 
förhållningssätt till begreppet friluftsliv) för att vidare anpassas utifrån 
samtalets karaktär, till att bearbeta de övriga frågorna. Vid intervjuerna 
med elevgruppen ställdes först bakgrundsfrågor för att sedan gå in på 
hur de upplevde momentet friluftsliv. Intervjuerna pågick ungefär i ge-
nomsnitt 20 minuter.  
 
5.5 Bearbetning och analys 
Det inspelade datamaterialet från intervjuerna transkriberades av för-
fattaren, genom att lyssna igenom intervjuerna och antecknade kon-
versationen ordagrant. Det gjordes upprepade gånger för varje inter-
vju, för att säkerställa deltagarnas uttalanden. Under transkriberingen, 
som skrevs ner i ett ordbehandlingsdokument, anonymiserades även 
deltagarna på ett sådant sätt att härledning till individ försvårades så 
mycket som möjligt. När transkriberingen var genomförd gjordes upp-
repade analyser på svaren, för att fastställa olika teman. 
 
Intervjuerna analyserades genom upprepad lyssning och läsning utav 
intervjun, för att skapa en förståelse för vad försökspersonerna vill ha 
sagt. Med intervjufrågorna som utgångspunkt fick varje fråga ett eller 
flera nyckelbegrepp som uppfattades som de centrala delarna utav 
svaret. Forskningsfrågorna var utgångspunkten i analysen av svaren 
utifrån de olika delarna av intervjun. Detta sammanställdes sedan för 
att upptäcka gemensamma mönster i svaren. I likhet med Azzarito och 
Ennis (2003), användes innehållsanalys för att hitta gemensamma te-
man och kategorier från intervjuerna. Att bara analysera ord och fraser 
kan bli missvisande då text kan analyseras på flertalet nivåer. Det 
handlar också om att försöka förstå den intervjuades perspektiv 
(Green, 2000). Studiens syfte var att besvara hur friluftsliv, som mo-
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ment inom idrottsundervisningen, betraktas och praktiseras samt ge-
nom vilka metoder som används för att nå målen inom styrdokumen-
ten. Ytterligare syfte med studien var att undersöka förekomsten av in-
kludering av gymnasiesärskolan i vanliga gymnasieskolan när det 
handlar om momentet friluftsliv samt hur elever i gymnasiesärskolan 
upplever momentet friluftsliv. Datamaterialet från intervjuerna katego-
riserades därefter utifrån varje forskningsfråga för att hitta gemen-
samma teman för varje fråga (Horne & Timmons, 2009).  
 
5.6 Etiska överväganden  
Utifrån denna typ av intervjustudie, med en relativt liten målpopulation, 
blir det av yttersta vikt att kunna anonymisera deltagarna på ett bra 
sätt. Detta säkrades genom att varje deltagare blev kallad något annat 
än sitt riktiga namn samt att information om deltagaren, som skulle 
göra det möjligt att härleda detta tillbaka till deltagaren, inte efterfråga-
des. Frågorna som studien behandlar handlar varken om affärshem-
ligheter eller annan känslig information. Frågorna fungerar snarare 
som reflektion över arbetet och bör därför inte betraktas som känslig, 
utan snarare nödvändig, om en utveckling skall ske. Studiens målpo-
pulation bestod av pedagoger samt elever där utgångspunkten för 
denna studie var att följa de forskningsetiska principerna. Genom att 
deltagarna informerades om deras roll i studien, att deltagandet var 
frivilligt samt rätten att avbryta deras medverkan när som helst, följde 
denna studie principen om informationskravet. Inhämtningen av ett 
samtycke från rektorer, pedagogerna samt elevernas vårdnadshavare 
för deltagande i studien, utifrån samtyckeskravet, skedde även för att 
få tillgång till deltagare. Deltagarna anonymiserades genom att tilldela 
dem pseudonymer istället för deras verkliga namn, för att utomstående 
inte skulle kunna identifiera individuella deltagare utifrån konfidentiali-
tetskravet. Information om vem som skulle använda detta material 
presenterades också för deltagare utifrån nyttjandekravet (Veten-
skapsrådet, 2002).  
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6. RESULTAT 
 

Kartläggningen av hur momentet friluftsliv betraktas av pedagogerna 
och elevgruppen i form av vad friluftsliv är och vilka aktiviteter eller 
metoder som används, för att uppnå målen i ämnesplanen för momen-
tet friluftsliv, besvarades via intervjufrågorna. Resultatet från intervju-
erna med pedagogerna och elevgruppen redovisas i form av inne-
hållsanalys utifrån de uppkomna teman och redovisas där i tre katego-
rier (hur betraktas friluftsliv, hur momentet är upplagt samt hur mo-
mentet uppfattas av elevgruppen) med citat för att förtydliga resultatet.  
 
6.1 Hur pedagogerna betraktar friluftsliv  
Första kategorin handlar om pedagogernas betraktelse av friluftsliv re-
sulterade i fyra teman (utevistelse, framtida aktivitet, skapa möjligheter 
samt nivåanpassning).  
 

6.1.1 Utevistelse 
Pedagogernas egen beskrivning av friluftsliv var relativt enhetligt, där 
friluftsliv verkar vara ett brett begrepp med många olika infallsvinklar 
beroende på syftet. Kärnan av friluftsliv kretsar kring att vara utomhus 
i antingen skog och mark eller i närheten av någon sjö eller älv, där 
det inte spelar någon roll vart utan där huvudsaken är att ta sig ut (pe-
dagog: Mariana, Helga och Linus). 
 

…ja gå ut i skogen och leta svamp eller något liknande. Men framförallt 
det viktiga är liksom att man får komma ut i skog och mark. (pedagog: 
Linus) 

 
Men friluftsliv, de menar jag leva utomhus helt enkelt alltså, kan man ju 
översätta friluftsliv med faktiskt. Det är ju och vara utomhus… (peda-
gog: Helga) 

 
Det handlar inte endast om att bara vara utomhus, givetvis kan även 
friluftsliv vara någon form av aktivitet som bedrivs utomhus. Förutsätt-
ningar för detta är att ha bra, men nödvändigtvis inte dyr utrustning 
(pedagog: Mariana), vilket gäller om aktiviteten i fråga kräver en speci-
fik utrustning. Friluftsliv behöver inte handla om att få upp pulsen via 
orientering, åka skridskor eller att vandra, även om också det kan ge 
någon form av njutning på flera olika plan, på samma sätt som bär- el-
ler svampplockning kan ge njutning. Det viktiga (enligt: pedagogerna) 
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är inte vilken aktivitet som bedrivs utomhus, utan snarare om att 
komma utomhus och finna någon form av njutning.  

 
6.1.2 Framtida aktivitet 

Specifikt inom skolan betraktas momentet friluftsliv, av samtliga peda-
goger, som en inkörsport för elever med funktionshinder att hitta en 
aktivitet de kan fortsätta utöva även efter skolan. Där första steget är 
att få prova på aktiviteter för att visa på vilka möjligheter som finns och 
låta eleverna med funktionshinder komma ut samt få ta del av upple-
velsen som aktiviteten ger (pedagog: Helga och Linus).  
 

Oj, ja men det är vad de kanske kan syssla med. Det kanske är gymmet 
och friluftslivet som man kan göra med det… när de är klar med oss. 
(pedagog: Marina) 
 
Ja, alltså… för det första känna till att det finns, möjligheten… att vi har 
varit där med dem i skolan, de vet om att det finns, de kan ta sig dit 
själva när de är vuxna sen… (pedagog: Helga) 

 
Däremot finns det aktiviteter där betydelsen av hjälp från andra blir ex-
tra tydlig då dessa kan vara svåra att utföra själva till en början, till ex-
empel att åka slalom, längdskidor, orientera i skogen eller vandra 
(samtliga pedagoger). 
 

6.1.3 Skapa möjligheter  
Detta är ändå aktiviteter som elever med funktionshinder får tillfälle 
och prova på via skolan, då pedagogerna skapar förutsättningar för att 
få testa på. Detta kan resultera i att eleverna kan övervinna vissa hin-
der (pedagog: Linus) och inse att de faktiskt klarar av vissa saker. Där 
handlar det (enligt samtliga pedagoger) ofta till en början om att för-
söka stödja, pusha och motivera. Då aktiviteterna vissa gånger kan 
vara helt nya för eleverna med funktionsnedsättning behöver pedago-
gerna för första gången introducera aktiviteten till eleverna med funkt-
ionsnedsättning.  
 

Så att, det har blivit lite ”learning by doing” också… och ibland så provar 
man och så blir det jaha… blev det inte alls bra, och då får vi ju revidera 
det och så gör vi ju om det. (pedagog: Marina). 
 
6.1.4 Nivåanpassning 

Det handlar om att nivåanpassa (pedagog: Linus) aktiviteterna för ele-
ver med funktionsnedsättning, för att de ska få möjlighet att kunna 
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hitta en aktivitet de vill fortsätta med (pedagog: Helga). Det handlar 
även om att inte vara rädd för att misslyckas, utan prova på att erbjuda 
aktiviteter och sedan se vad resultatet blir (samtliga pedagoger). Att 
erbjuda aktiviteter och låta elever med funktionshinder prova på, kan 
eventuellt leda till att någon elev med funktionshinder väljer att fort-
sätta med aktiviteten (pedagog: Helga). Ur ett hälsoperspektiv är det 
även de långsiktiga fördelarna som pedagogerna belyser. Genom att 
känna till vilka möjligheter det finns (pedagog: Helga) och få komma ut 
i den friska luften (pedagog: Marina). Även dem psykologiska 
aspekterna av hälsa nämns av pedagogerna, där eleverna, genom att 
klara av något kan få en positiv upplevelse av det (pedagog: Linus).  
 

Så det är inte alltid, det är så enkelt, men vi har verkligen försökt och 
sen… utifrån, endel kan ju gå liksom jag menar vi kanske följer en stig 
eller en barkslinga då med rullstolen, vi kan inte ge oss ut i, bland ste-
nar och stubbar och så för det funkar inte. Men, men däremot så ger vi 
ändå möjligheten till att de får uppleva, få den här upplevelsen av att 
komma ut…” (pedagog: Linus)  

 
…det är klart, de går ju inte att dra upp…ja, rakt igenom hela skogen 
med en rull men det går alltid att ta sig fram (pedagog: Marina) 

 
Enligt samtliga pedagoger bör momentet friluftsliv inte betraktas som 
hindrande för elever med funktionsnedsättning. Det handlar främst om 
att ha fantasi (pedagog: Marina) och skapa tillgängligheten inom sko-
lan att låta dem prova på och anpassa aktiviteten till rätt nivå (peda-
gog: Linus och Helga).  
 
6.2 Hur momentet friluftsliv är upplagt  
Andra kategorin om hur pedagogerna lägger upp momentet friluftsliv 
inom gymnasiesärskolan resulterade i tre teman (utomhusvistelse, in-
dividanpassad undervisning samt friluftsdagar för inkludering) 
 

6.2.1Utomhusvistelse  
Att kunna vistas ute i skog och natur är en stor del av ämnet idrott 
(pedagog: Marina) som även går in i många andra delar, speciellt då 
begreppet friluftsliv är så brett. I huvudsak består momentet friluftsliv 
av att vara utomhus, antingen vara i skog och mark och orientera eller 
gå ut på isen och pimpla eller promenera (samtliga pedagoger). Det 
behöver nödvändigtvis inte bestå av fysiska aktiviteter utan kan likväl 
vara att bara vara ute och röra på sig under olika årstider.  
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Alltså vi är ju… specifikt så är vi ute i skogen vi kan, som ja nämnde ti-
digare, plocka svamp… och sen brukar vi vara ute och pimpla på vår-
vintern och sen är vi ute och metar då, på på sommaren eller sommartid 
när det går att meta då. (pedagog: Linus) 
 
Vi … ja, orientering räknar jag in. Vi åker skidor, vi åker skridskor, vi är 
ute på isen, vi leker i snön, vi är ute i skogen, vi har skattjakt… (peda-
gog: Marina) 

 
Aktiviteterna beror på vilken årstid som råder, vilket i sin tur skapar 
möjligheter för erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande (pedagog: 
Linus och Marina) där elever med funktionshinder förhoppningvis kan 
ta med sig kunskapen i framtiden.  
 

6.2.2 Individanpassad undervisning  
Däremot kretsar inte undervisningen kring specifika pedagogiska upp-
lägg. Detta beror på att grupperna med elever som har funktionshinder 
oftast är väldigt spretiga och har stor spridning (pedagog: Marina och 
Linus) men där lärande även kan ske mellan individer i klassen.  
 

Alltså… jag kan inte säga något speciellt upplägg, för de är så olika. 
(pedagog: Helga).  
 
Men friluftslivet det jobbar vi ju mycket om vi har ute i skogen så kör vi 
ju mycket, om det inte är skridskor, så är det mycket samarbeta. Alltså 
tillsammans, man ska lösa grejer ihop. Och att man får träna sig att 
vara med alla möjliga. (pedagog: Marina)  
 

I det stora hela är ändå undervisningen (enligt samtliga pedagoger) 
anpassad utifrån individens egen nivå och förutsättningar. Där spelar 
assistenterna till eleverna med funktionsnedsättning en viktig roll för 
att få undervisningen att fungera.  
 

Även om det var hyfsat bra så kan det blir bättre eller om det var kata-
strof. Så pratar man med assistenterna och vi som är, så får vi… ja så 
får jag tips av dem och bollar jag med dem också så att. Så kan vi göra 
om det igen. (pedagog: Marina) 
 
…det är ju ett stort hjälpmedel att man har assistenterna med som hjäl-
per till att få det att fungera (pedagog: Linus) 

 
Då det krävs mer personal (pedagog: Helga) för att, till exempel kunna 
åka iväg och åka skidor med eleverna, förläggs ofta friluftsaktiviteter till 
friluftsdagar som pedagogerna planerar in själva.  
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6.2.3 Friluftsdagar för inkludering  
Friluftsdagarna för elever med funktionshinder är ibland lagda i sam-
band med övriga gymnasieskolans friluftsdagar och där får alla elever 
en möjlighet att mötas (pedagog: Linus och Marina). Däremot att in-
kludera gymnasiesärskolan med vanliga gymnasieskolan inom mo-
mentet friluftsliv verkar vara svårt (pedagog: Helga) och en tanke som 
inte provats (pedagog: Linus) i allt för stor utsträckning än.  

 
Men… det är ju att vi har gemensamma friluftsdagar överhuvudtaget va, 
det är att man iallafall ser varandra… och vet att man finns och så. (pe-
dagog: Helga) 
 
Ja de kan ju kanske vara med och anordna friluftsdagar. Men, just de 
grupperna jag har… de…skulle nog tycka det var jätteroligt men de 
skulle nog tycka det var lite pirrigt också. (pedagog: Marina)  

 
Arbetet att inkludera elever med funktionshinder med andra elever från 
gymnasieskolan kan dock vara svårt (pedagog: Helga). Försök har 
gjort att erbjuda elever med funktionshinder att deltaga tillsammans 
med andra elever men där fick de inte något resultat alls.  
 
6.3 Elevernas upplevelser av momentet friluftsliv  
Sista kategorin handlar om elevernas upplevelser av momentet frilufts-
liv och resulterade i ett tema (lärorikt och varierande) 
 

6.3.1 Lärorikt och varierande 
Elevgruppens beskrivning av momentet friluftsliv handlar till stor del 
om aktiviteter de gör under momentet friluftsliv. Både mer fysiska akti-
viteter i form av orientering och mer lugna aktiviteter som matlagning 
(elevgruppen) skapar bilden av ett varierande friluftsliv. Samtidigt upp-
ger elevgruppen att momentet friluftsliv är lärorikt.  
 

Orientering… Skidor och skridskor och det… Laga mat på öppen eld, 
det brukar vi… Jag gillar skidor och skridskor. (elevgruppen, på frågan 
om vad de gör när de är ute på idrotten).  
 
Jo… allt möjligt…Mycket… Kartan och hur det ska vara. (elevgruppen, 
på frågan om de tycker att de lär sig något när de är ute på idrotten) 
 

Enligt elevgruppen är inte heller momentet friluftsliv förlagt till någon 
speciell årstid utan momentet friluftsliv återfinns under årets alla peri-
oder. Vistelse i naturen förekommer under hösten och våren medan 
skidor och skridskor förekommer under vinterhalvåret (elevgruppen). 
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Att vara utomhus, handlar enligt elevgruppen, inte bara om att vara ute 
och njuta, utan de upplever även att det är viktigt med rörelse vid ut-
omhusvistelse. Men samtidigt handlar idrotten inte om att prestera väl 
utan det viktigaste är snarare att aktiviteten i sig är rolig (elevgruppen). 
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7. DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att belysa och kartlägga synen på momentet frilufts-
liv inom gymnasiesärskolan från ett pedagog- och elevperspektiv. De 
mest framträdande resultaten av denna intervjustudie belyser synen 
på friluftsliv, hos pedagogerna i denna studie, där det handlar om att 
skapa möjligheter för elever att kunna få prova på aktiviteter och få en 
liknande upplevelse som övriga gymnasieelever kan få av momentet 
friluftsliv. Friluftsliv, i någon form, betraktas som en aktivitet som gym-
nasiesärskolans elever kan fortsätta med även efter avklarad skol-
gång. Resultatet visar dock, enligt pedagogerna i denna studie, att 
momentet friluftsliv inte bidrar till en ökad inkludering av gymnasie-
särskolans elever med elever från gymnasieskolan. Det mest framträ-
dande resultatet från intervjun med elevgruppen handlar om upplevel-
sen, av momentet friluftsliv, som ett varierande moment som bör 
präglas av rörelseglädje.  
 
7.1 Friluftsliv som begrepp 
Pedagogernas redogörelse för vad friluftsliv handlar om är i likhet med 
Gelter (2000), att vistelse utomhus är grundpelaren med betoningen 
att det inte handlar om orörd natur långt borta utan det kan även vara i 
närområdet. Avståndet till naturen har även betydelse för hur ofta na-
turen besöks (Hörnsten, 2000). Därför skapar den egna definitionen av 
friluftsliv också förutsättningar för vad som kan betraktas som frilufts-
liv. Pedagogernas redogörelse för vad friluftsliv handlar om har även 
stora likheter med Miljödepartementets (2003) definition av friluftsliv 
som innebär vistelse utomhus i naturmiljöer för välbefinnande och 
upplevelser utan krav på specifika prestationer. I likhet med Kristén 
(2004) skapar även pedagogerna i denna studie stora möjligheter för 
elever med funktionshinder att deltaga i rekreationsaktiviteter. Upple-
velser via naturen möjliggör även ett aktivt deltagande i lärandemiljön 
hos individen (Hawtrey, 2007). Backman (2010) pekar på en proble-
matik med att genomföra momentet friluftsliv inom skolan, vilket dock 
är i motsats till resultatet av denna studie, där pedagogerna redogör 
för ett gediget arbete och planering samtidigt som det krävs kreativitet 
och vilja att försöka erbjuda dessa upplevelser till elever med funkt-
ionshinder. Friluftsliv kan även, enligt Boman, et al (2013), anses vara 
något lyxigt och dyrt, vilket kan skapa problem i skolan där inget får 
kosta. Pedagogernas redogörelse för detta han dock en annan inne-
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börd av vad lyxigt är, där det inte bara handlade om de ekonomiska 
tillgångarna utan att friluftsliv för elever med funktionshinder är re-
surskrävande i form av tid, möjlighet och assistans.  
 
7.1.2 Friluftsliv i teori och praktik  
Backmans beskrivning (2010) av undervisningen av friluftsliv med väl-
digt få och ofta sportiga aktiviteter är i motsats till resultatet av denna 
studie. Pedagogernas redogörelse för undervisningen inom momentet 
friluftsliv handlar snarare om aktiviteter där upplevelsen och möjlighet-
en att få prova på återfinns, snarare än att skapa något tävlingsmo-
ment av det. Dessa upplevelser uttrycks även av elevgruppen, där 
momentet friluftsliv handlar mer om att njuta, testa på och få ha roligt. 
Där sker lärande, i likhet med Wilhelmsson (2012) via ett upplevelse-
baserat lärande där alla sinnen används samtidigt som samarbete 
mellan eleverna kan främjas. Detta lärande som både är sinnligt och 
upplevelsebaserat kan sedan generera i erfarenheter för att kunna be-
driva dessa aktiviteter även efter avslutad studiegång, eftersom 
undervisningen inte är begränas till våren och hösten utan fortgår un-
der årets alla månader. Både pedagogernas redogörelse och elev-
gruppens upplevelser av momentet friluftsliv handlar om varierande 
aktiviteter som skapar olika förutsättningar för såväl upplevelse som 
möjligheter.  
 
Så länge en positiv utevistelse kan skapas så möjliggör det, enligt 
McCurdy, et al (2010), att underlätta inlärning då naturmiljöer kan öka 
koncentrationsförmågan samt minska negativa fysiska reaktioner i 
kroppen. Detta överensstämmer med resultatet från intervjun med 
elevgruppen som upplever att det viktigaste är att ha roligt. Enligt dem 
handlar den viktigaste aspekten av undervisningen om att den är lust-
fylld, varierande och förlagd utomhus. Utifrån pedagogernas redogö-
relse över hur momentet friluftsliv bedrivs, är detta i samklang med 
elevgruppens upplevelser om momentet friluftsliv som möjliggör ett 
lustfyllt lärande. Då undervisningen sker utomhus under årets alla må-
nader och varje individ får möjligheten att prova på flera olika aktivite-
ter, utifrån årstiden. Utgångspunkten handlar då om en individanpas-
sad undervisning, utifrån elevernas egna förutsättningar för att kunna 
möjliggöra att deltaga i momentet friluftsliv där det ibland inkluderas 
fysisk aktivitet, vilket kan ses som en hälsofrämjande faktor och kan 
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leda till att individen uppnår en positiv hälsa (Lindström & Eriksson, 
2006; Antonovsky, 2005). Pedagogernas redogörelse verkar utgå ifrån 
ett salutogent perspektiv på hälsa, där fysisk aktivitet inte handlar om 
att motverka ohälsa, utan snarare om att skapa förutsättningar för ett 
lärande via fysisk aktivitet. Även elevgruppens upplevelser av under-
visningen verkar hänga ihop med det salutogena perspektivet då fokus 
handlar om att röra på sig. Samtidigt som undervisningen upplevs som 
lustfylld skapar detta möjligheter för ett lärande, vilket även är i linje 
med elevgruppens upplevelser av undervisningen, där fokus är att ha 
roligt och samtidigt lära sig. Det salutogena perspektivet på hälsa med 
sitt individanpassade fokus kanske även är rätt väg att gå när det 
handlar om inkludering. Individanpassningen utgår då ifrån den ge-
mensamma undervisningen men där individuella uppgifter och arbets-
ätt förekommer (Tideman, 2010). Resultatet i denna studie angående 
inkludering har likheter med Horne och Timmons (2009) där inklude-
ring av elever med funktionshinder med övriga elever inte förekommer 
(mer än på friluftsdagar), där det pekas på behov av flera förändringar 
(mindre klasser, planeringstid, extra pedagoger etc) innan det skulle 
fungera. Likafullt finns förutsättningarna för inkludering inom momentet 
friluftsliv då det handlar om lärande via att erfara och inte prestation 
(Brodin, 2011). Detta är i linje med elevgruppens upplevelser samt pe-
dagogernas redogörelser, där momentet friluftsliv inte handlar om pre-
station utan snarare om att få prova på och njuta.  
 
Pedagogernas redogörelse för val av metodik inom momentet friluftsliv 
överensstämmer med Gelter (2000), där momentet friluftsliv inte utgår 
ifrån någon specifik metodik. Snarare handlar det om en individanpas-
sad undervisning utifrån de egna förmågorna, vilket i grund och botten 
är de föreskrifter pedagogerna också har när det gäller gymnasie-
särskolans utbildning (Utbildningsdepartementet, 2010). Däremot 
skulle nog ingen pedagog invända mot att klassa undervisningen som 
utomhuspedagogik, som, enligt Szezepanski, et al (2007), klassas 
som ett sätt att lära genom miljön, som både är platsen och föremålet 
för lärande, där kunskapsutvecklingen sker via aktivitet. Den främsta 
skillnaden handlar om utomhuspedagogik som en metod för att lä-
rande ska ske (Priest, 1986). Vilket kan skapa en filosofisk utgångs-
punkt i hur undervisningen av momentet friluftsliv är upplagd. Blir me-
todiken inom momentet friluftsliv egentligen friluftsliv eller handlar det 
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snarare om ett mer personlig ansvar av kunskaps inhämtning via för-
utsättningarna som pedagogerna skapar? I det stora hela handlar inte 
friluftsliv om något specifikt, utan snarare en upplevelse och erfarenhet 
av naturen som erbjuder en känsla av frihet och trygghet där naturen 
och individen lever i symbios. 
 
7.1.3 Upplevelserna av friluftsliv 
Elevgruppens upplevelser av friluftsliv speglar pedagogernas redogö-
relse för vad momentet består av, i form av ett varierat friluftsliv under 
alla årstider samtidigt som det handlar om njutning samt att röra på 
sig. Samtidigt upplever eleverna momentet som lärorikt, trots det 
ibland uteblivna metodiska upplägget. Dem pedagogiska idéerna som 
pedagogerna redogör för i denna studie lyser igenom hos eleverna, då 
momentet upplevs som lärorikt. Den pedagogiska idén möjliggör för ett 
upplevelsebaserat lärande där elevgruppen, enligt Hawtrey (2007), blir 
aktiva deltagare i sin egen lärande miljö. Ansvaret hamnar hos elever-
na för att ett lärande ska ske. Utomhusmiljön och upplevelserna bidrar 
även, enligt Gentry (1990), till ett lärande inom kroppens alla dimens-
ioner (affektiva, beteende och kognitiva). Elevgruppens upplevelser av 
momentet friluftsliv handlar även om att det ska vara roligt. Det är för-
utsättningarna för ett lärande att ske, via att momentet blir lockande 
och intressant (Meckbach, 2004) och blir då potentiellt det viktigaste i 
den pedagogiska idén även om det ibland saknas ett metodiskt upp-
lägg. 
 
7.1.4 Praktiska implikationer  
Upplevelsen och erfarenheten av att befinna sig i naturen samtidigt 
som kunskaper ska inhämtas, kan bli problematisk då det handlar om 
att legitimera idrottsämnet gentemot andra kunskapsämnen. Ansva-
riga för att skapa ett lärande blir pedagogerna, där läroplanernas rikt-
linjer gäller i form av att utveckla kunskaper om naturen som möjlighet 
till rekreation (Skolverket, 2013c). Detta skapar samtidigt en väldigt 
vag och opersonlig bild av vad som faktiskt ska läras ut. Detta skapar, 
enligt Backman (2010) en svårighet i hur detta lärande kan formuleras 
i ord för att faktiskt ha en pedagogisk plan till det praktiska utförandet 
när det handlar om friluftsliv. Resultatet blir svårigheter att implemen-
tera själva momentet friluftsliv och ge det legitimitet när tydliga kun-
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skapskrav saknas. Det kan sklara svårigheter men samtidigt möjlig-
heter.  
 
Pedagogernas redogörelser för kunskapsinhämtning handlar till stor 
del av upplevelse- eller erfarenhetsbaserat lärande på gruppnivå. Då 
lärande är något högst personligt i form av vad individen tar till sig och 
är det därför svårt att redovisa vad eleverna faktiskt lär sig. Elevgrup-
pens upplevelser av momentet friluftsliv är dock att det är ett lärorikt 
moment. Synen på kunskapen som inhämtas blir därför beskriven likt 
ett smörgåsbord där pedagogerna i denna studie erbjuder möjligheter 
till att prova på och samtidigt lära sig. Detta behöver dock inte betyda 
att varje individ faktiskt lär sig. Trots avsaknaden av tydliga och kon-
kreta kunskapskrav inom momentet friluftsliv verkar det ändå, enligt 
elevgruppen i denna studie, som att ett upplevelse och erfarenhetsba-
serat lärande kan ske. Det är pedagogerna i denna studie som skapar 
förutsättningar till lärande, genom de lustfyllda och kravlösa ramarna. 
Enligt Meckbach (2004) handlar lärande om att stimulera och intres-
sera eleverna för att lärande ska uppstå. Dessa fria tyglar om vad som 
skall ingå i momentet friluftsliv kan skapa problem med att implemen-
tera själva momentet friluftsliv i undervisningen.  
 
De didaktiska frågorna kan sätta käppar i hjulet vid planering av mo-
mentet friluftsliv och riskera att stanna vid just en planering. Samtidigt 
skapar bredden av friluftsliv även otroliga möjligheter, där det handlar 
om vart den personliga gränsen hamnar för vad som kan betraktas 
som friluftsliv. Den pedagogiska idéen skapar i slutändan hur friluftsliv 
betraktas och för lärare är den otroligt viktigt att då det återspeglar de 
perspektiv som är utgångspunkten för kunskapen som ska förmedlas 
(Meckbach, 2004). Pedagogerna i denna studie verkar utgå ifrån det 
salutogena perspektivet som grund med den pedagogiska idén att se 
momentet friluftsliv som en framtida aktivitet för eleverna. Detta 
hänger ihop med ämnets syfte, nämligen att utveckla kunskaper i hur 
naturen kan användas som en källa till nytta och nöje för individen.  
 
Pedagogerna samt elevgruppen i denna studie redogör för ett varierat 
friluftsliv där upplevelsen och njutningen står i centrum. Möjligheterna 
till kunskapsinhämtning är många och varierande beroende på årstid. 
Utgångspunkten är att se friluftsliv som något intressant, roligt och po-
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sitivt med att vara ute och röra på sig efter sin egen förmåga. Elev-
gruppens upplevelser av momentet friluftsliv handlar om ett varierande 
men samtidigt spännande moment för att inhämta kunskap. Detta va-
rierade utbud av aktiviteter skapar möjligheter för alla individer att hitta 
just deras grej som de blir extra intresserade av och rentav kommer 
fortsätta med. Svårigheter med att implementera momentet friluftsliv i 
undervisningen kanske därför endast handlar om synen på friluftsliv 
samt om det existerar en tydlig pedagogisk idé med vad som är syftet 
och målet med undervisningen. Handlar det om ett livslångt lärande el-
ler om ytlig teoretisk kunskap? 
 
7.2. Metoddiskussion  
Inom ramen för denna studie och för att få en djupare förståelse för 
hur undervisningen, inom momentet friluftsliv inom gymnasiesärsko-
lan, ser ut var intervjuer det bästa alternativet. Intervjuer är avsedda 
för undersöka hur den intervjuade ser på saker och vad de tror och 
tänker om specifika områden (Gill, et al, 2008). Frågeformulär som in-
strument hade kunnat användas men där förloras möjligheten till följd-
frågor och utvecklade svar. Semi-strukturerade intervjuer ger även 
möjligheten att undersöka uppkomna teman under själva intervjuerna 
(Morley, et al, 2005), vilket skapar en fördel då uppkomna teman kan 
undersökas inom ramen för intervjun. Den egna uppfattningen av ett 
begrepp som friluftsliv kan vara svårt att skriva ner eller svara på vid 
direkta frågor. Fördelen med semi- strukturerade intervjuer blir därför 
att svaren kan följas upp och skapa ett tydligare samt djupare svar.  
 

        7.2.1 Validitet och reliabilitet  
Validiteten och reliabiliteten handlar om kvalitén i själva studien. Reli-
abiliteten handlar om hur väl studien går att replikera. Ett sätt att kon-
trollera reliabiliteten handlar om att inte ändra något i hur frågor ställs 
och att inte ord byts ut (Cohen, Manion & Morrison, 2010). Denna stu-
die är möjlig att replikera, men med tanke på det geografiska läget 
samt den kultur där undervisningen sker kan svaren möjligtvis vara 
påverkade av det. Det kan påverka reliabiliteten men det vore märkligt 
om det inte skilde sig. Med tanke främst på de geografiska skillnader-
na i Sverige kan väder och vind påverka hur undervisningen inom 
momentet friluftsliv ser ut i Norrland jämfört med södra delarna av 
Sverige. Validiteten av ett undersökningsinstrument handlar om till vil-
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ken grad instrumentet mäter vad det är sagt ska mäta (Cohen, et al, 
2010). I detta fall, med intervjuer där deltagarna redogör för sin syn 
och arbetssätt går det inte att avgöra hur rätt eller fel de har. För att 
skapa god validitet bör hänsyn tas till att intervjun sker i ett samtal 
mellan två människor om ett ämne som båda är intresserade av, men 
där risken blir att svar kan misstolkas eller vinklas (Wilhelmsson, 
2012). 
 
7.2.2 Begränsningar och framtida forskning 
Begränsningarna i denna studie är främst dragna till det fåtalet inter-
vjuer som genomfördes. Svårigheterna med att genomföra fler inter-
vjuer har redan redovisats. På grund av begränsningarna i deltagaran-
talet bör därför denna studie betraktas mer som en pilotstudie. Fram-
tida forskning inom område kring momentet friluftsliv och gymansie-
särskolan kan möjligtvis fokusera mer på konsekvenserna av friluftsli-
vet i form av självkänsla samt metoder för inkludering för att fler elever 
med funktionshinder ska få möjlighet att prova på vad friluftsliv har att 
erbjuda.  
 
7.3 Summering 
Momentet friluftsliv inom gymansiesärskolan handlar till största del om 
att få prova på och skaffa sig erfarenheter via ett praktiskt friluftsliv, 
snarare är ett rent teoretiskt. Learning by doing som pedagogerna 
nämnde kanske kan lyftas upp i ett större perspektiv för att testa om 
och hur det skulle fungera med inkludering mellan elever med funkt-
ionshinder och övriga elever. Pedagogerna i denna studie och deras 
salutogena inställning till vad friluftsliv handlar om samt kreativitet och 
vilja är högst avgörande för hur undervisningen i momentet friluftsliv 
genomförs. Där utgör inte den mätbara kunskapen måttstock utan det 
är istället den individuella utvecklingen och erfarenheterna som indivi-
den tar till sig som betyder mer. Tolkningen av friluftsliv som en metod 
för olika syften eller som mål i sig handlar om perspektivet på friluftsliv 
som kulturell konstruktion eller evolutionär nödvändighet (Sandell, 
2004). Inom skolan kanske detta istället handlar om ett praktiskt fri-
luftsliv som samtidigt är metod och mål i sig. Där kan momentet fri-
luftsliv erbjuda enorma möjligheter för eleverna att hitta ett nytt in-
tresse som eventuellt kan bestå livet ut. Tolkningen av friluftsliv skapar 
därför oanade möjligheter, samtidigt som dessa möjligheter hänger på 



 

 
29 

en skör tråd. Balansgången mellan att missbruka den breda tolkning-
en och att utnyttja möjligheterna är hårfin. Ett missbruk av den breda 
tolkningen handlar om att definiera momentet friluftsliv lättvindigt och 
ta den enkla vägen medan möjligheterna att utnyttja ämnets maximala 
kapital kan nås genom en tydlig pedagogisk idé i kombination med 
vilja och lust. Den personliga inställningen och attityden till momentet 
friluftsliv blir därför direkt avgörande för hur framtidens friluftsliv kom-
mer bedrivas.  
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Bilaga: Intervjufrågor 
 

1. Hur ser du på begreppet friluftsliv? 
 

2. Hur ser momentet friluftsliv ut på idrottslektionerna för gym-
nasiesärskolan? 
 
3. Vilka möjligheter kan friluftsliv erbjuda elever med funktions-
hinder utifrån ett hälsoperspektiv? 
 
4. Är momentet friluftsliv hindrande för elever med funktionshin-
der, på något sätt?   
 
5. Hur kan man tänkas arbeta för att integrera elever från gym-
nasiesärskolan med vanliga gymnasiesärskolan i momentet fri-
luftsliv? 


