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ABSTRAKT 
 
Den frågeställning vi valde att arbeta efter restes då vi på förhand delvis kände till att det 
fanns en problematik beträffande friluftsundervisning. Syftet med arbetet var att få en inblick 
i hur friluftsundervisning bedrivs i gymnasieskolan. För att få insikt i hur lärarna resonerade 
kring friluftsliv valde vi att utföra kvalitativa intervjuer med sju lärare. Dessa var verksamma 
vid fem skolor i norra Norrlands kustland.  I analysen av intervjuerna har vi valt att utgå från 
Bourdieus teori om habitus, Maslows behovstrappa och ramfaktorers påverkan på de aktuella 
skolorna. Resultatet av undersökningen visade att lärarna inte bedriver undervisning i 
friluftsliv i den utsträckning som förespråkas enligt Lpf 94. I relation till de möjligheter som 
fanns för friluftsundervisning var dock inte resultatet av undersökningen enbart negativt. 
Majoriteten av lärarna hade tillgång till material och kunde därmed bedriva ett ganska vettigt 
friluftsliv i undervisningen. Dels lärarnas attityd till friluftsundervisningen, men även hur 
närmiljön nyttjades till att skapa varierade aktiviteter får ses som positivt. Genomgående var 
dock de intervjuade lärarna överens om att den knappa tiden de hade till förfogande var det 
största hindret i deras strävan mot ett mer varierat friluftsliv i den ordinarie undervisningen. 
Lärarna framhöll även bristen på en tydlig definition av friluftsliv i kursplanen som ett 
problem för planering av verksamheten. 
 
Nyckelord: Friluftsliv, definitioner, erfarenheter.  



FÖRORD 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Inger Karlefors som alltid funnits tillgänglig och 
varit till stor hjälp i vårt arbete. Vi tackar även våra vänner samt flickvänner som dragit ett 
tungt lass hemmavid under arbetets gång.  
 
Men framförallt så vill vi tacka de lärare som vi fick intervjua och som gjorde denna studie 
möjlig. 
 
Tack. 
 
Daniel Cederhill & Jens Fredicson 
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1. INLEDNING 
 
Utifrån vår praktik inom idrott och hälsa på gymnasienivå ville vi gå på djupet beträffande hur 
lärarna resonerar kring, förhåller sig till och vilken tid de lägger ned på friluftsliv i 
undervisningen. Då vi sedan tidigare hade ett utbrett intresse för friluftsliv både som 
rekreation, men även motionsform kände vi tidigt att detta skulle bli ett intressant område att 
forska om. Dels verksamma lärares syn på friluftsliv utifrån deras roll i den pedagogiska 
verksamheten, hur tidigare erfarenheter av friluftsliv eventuellt spelar in i hur de ser på 
fenomenet i stort, men även hur deras attityd till friluftslivet i skolan eventuellt påverkas av 
tidigare erfarenheter och intresse. En annan tanke vi hade med denna undersökning var även 
att bilda oss en uppfattning om hur vi själva vill jobba med det i framtiden och vilka faktorer 
vi har att rätta oss efter. 
 
I Sverige har vi en djupt rotad tradition av friluftsliv i olika former. En förklaring till detta kan 
till viss del finnas i allemansrättens betydelse för friluftslivet. I och med allemansrätten har vi 
i Sverige möjligheten att nyttja vår natur, som på intet sätt är unikt för Sverige, men relativt 
ovanligt ur ett globalt perspektiv, vilket förenklar individens utövande av friluftsliv, då vi kan 
ströva fritt och uppehålla oss fritt i skog, mark och vatten med vissa förbehåll. 
 
Med tanke på den tradition och nytta som det svenska friluftslivet utgör för individen ville vi 
undersöka vad som görs inom skolans värld gällande detta kulturarv.  
 
Detta arbete har vi skrivit tillsammans. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är undersöka hur lärarna bedriver friluftsliv enligt Läroplanen 
för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) på gymnasieskolan.  
 
De frågeställningar vi grundat den undersökande delen av arbetet på är: 
 

• Hur arbetar lärarna med friluftslivet utifrån läroplanen för de frivilliga skolformerna 
(Lpf 94) i gymnasieskolan? 

• Vad är friluftsliv enligt lärarna? 
• Har lärarnas tidigare erfarenheter av friluftsliv någon inverkan på 

friluftsundervisningen? 
• Hur påverkas undervisningen av tillgång på material och resurser? 
• Vilken nytta ser lärarna med friluftsundervisning? 
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2. BAKGRUND 
 
I bakgrunden kommer olika faktorer som ligger till grund för arbetet med friluftsliv i skolan 
att presenteras. Dessa faktorer kan betraktas dels som möjliggörande men även hämmande 
förutsättningar. För att skapa en förståelse hos läsaren för vad konceptet friluftsliv betyder 
och innefattar kommer även olika definitioner och sätt att bedriva friluftsliv presenteras. Här 
ges även en tillbakablick beträffande friluftslivets uppkomst och utveckling samt hur det ser ut 
i skolan. 
 
 
2.1 Friluftshistoria 
 
Friluftslivet kan enligt Backman (2010) delas in i tre olika ”Gröna vågen” epoker. Den första 
gröna vågen epoken var föregångaren till det friluftsliv vi har idag och ägde rum under 
romantiken i slutet av 1700-talet och nämns som den första gröna vågen. Det var inte förrän i 
slutet av 1800- och början av 1900-talet som det svenska friluftslivet började organiseras 
genom uppkomsten av friluftsorganisationer, detta var i samband med den andra gröna vågen. 
Den tredje och sista gröna vågen handlade om att skydda miljön och naturen. Nya lagar 
stiftades för att upprätthålla och skydda naturen. (Backman, 2010) 
 
Sandell & Sörlin (2007) skriver att det organiserade friluftslivet gjorde sitt intåg i Sverige i 
liten skala när Svenska Turistföreningen (STF) bildades 1885. STF arbetade med att det 
svenska folket med egna ögon skulle se sig omkring, upptäcka och förvalta bland annat 
friluftslivet. I inledningsskedet av friluftslivets historia var det främst det svenska samhällets 
toppskikt som av olika anledningar, främst ekonomiska, kunde utöva friluftsliv. Innan 
industrialiseringen utgjorde friluftsverksamheten en del av mångas vardag i och med den höga 
andel människor, som var verksamma inom jord- och skogsbrukssektorerna. Det var en 
vardag för många, inte på så sätt att de ägnade sig åt friluftsliv i form av rekreation, utan de 
var yrkesverksamma utomhus på fälten, eller i skogen, där de levde i nära anslutning till 
naturen. Individen ägnade sig åt friluftsliv, men rekreation var inte anledningen till 
naturvistelsen och de kunde inte njuta av den på samma sätt som vi kan idag, då de var där för 
att utföra ett arbete. Detta i sin tur gjorde att individerna inte var beroende av ett aktivt 
friluftsliv på samma sätt som idag. (Ibid.) 
 
När industrialiseringen gjorde sitt intåg i Sverige kring sekelskiftet 1900 ökade 
urbaniseringen, människorna flyttade från landsorten in till städerna, vilket gjorde att 
avstånden till natur och friluftsliv blev längre. Urbaniseringen ledde så småningom till ett ökat 
intresse för naturen och ett mer aktivt uppsökande av friluftsliv för att kompensera för den 
avlägsna landsbygden. Det var dock inte förrän under mellankrigstiden som friluftslivet 
verkligen fick fäste då ett antal organisationer bildades med anknytning till friluftsliv. 
Föregångare som Friluftsfrämjandet och STF hade bildats redan under 1800-talet. I slutet av 
1920-talet började det moderna fritids- och friluftspolitiken växa fram och ett kollektivt 
intresse skapades för att ge alla medborgare möjlighet till att utnyttja friluftslivets 
rekreationsmöjligheter. En stor faktor till detta var svenskarnas ökade fritid i och med 
semesterlagen som kom till 1938 och även att friluftslivet började demokratiseras gällande 
både klass och kön. Semesterlagen gjorde att människorna kunde komma bort från arbetet 
vilket ledde till mer fritid och på så sätt ökade möjligheten för att bedriva friluftsliv. (Ibid.) 
 
Friluftsliv var nu inte längre något som endast de mer välbärgade kunde ägna sig åt. Under 
1960- och 1970-talet materialiserades friluftslivet på grund av ett mer hektisk 
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konsumtionssamhälle. Nya material som var lättare och bättre kom in på marknaden och nu 
finns det inget stopp på hur mycket prylar som behövs för att vistas i naturen.  

 
I grova drag ökade antalet försäljningsställen i landet från ca 1.600 år 1973 
till drygt 4.300 år 1993. Det tilltagande kommersiella intresset för natur och 
friluftsliv har öppnat en delvis ny och stor marknad (Sandell & Sörlin, 2007. 
s. 179) 

 
Samtidigt började olika miljörörelser peka på miljöproblem som en effekt av exempelvis 
urbaniseringen och industrialiseringen. Detta gjorde att friluftslivet fick nya motiv och blev 
mer miljöpedagogiskt med en fördjupad naturkänsla, inte minst för barn. Mulleskolan 
introducerades 1956 och skulle skapa ett intresse för barn att vistas i skog och mark med 
förhoppningen att i ett längre tidsperspektiv skapa ett livslångt engagemang för friluftsliv. 
Under det sena 1900-talet har friluftslivet allt eftersom utvecklats och nya material har 
introducerats på marknaden. Det har lett till ett mer teknologiskt friluftsliv och det går att 
skönja en mer individuell upplevelsemaximering. Det har medfört att friluftslivet inte är lika 
platsbundet utan nu finns det också en strävan till att försöka kontrollera det tidigare 
okontrollerbara. (Ibid.) 
 
 
2.2 Allemansrätten 
 
I Sverige har det bott människor i cirka 10 000 år. Lars Fält (2003) skriver i Friluftsboken att 
de människor som först bosatte sig i landet var samlare och levde av jakt, fiske och att samla 
växter. På den tiden fanns det inga regler om allemansrätt, utan befolkningen tog och levde av 
det som fanns tillgängligt, ingen hade heller rätt att göra anspråk på mark, eller vatten. 
Allemansrätten är en av de faktorer som gör det möjligt att bedriva ett rikt friluftsliv i Sverige. 
Denna gör det möjligt för individen att vistas ute i naturen utan att behöva söka särskilt 
tillstånd från exempelvis markägare. 1974 skrevs allemansrätten in i den svenska lagtexten 
under naturvårdslagen, med formuleringen ”naturen är tillgänglig för alla enligt 
allemansrätten”. 1994 togs ytterligare ett kliv, när allemansrätten fick fotfäste i grundlagen, 
med formuleringen ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. (Ibid.) 
 

Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 18 § 
regeringsformen), men den är ingen lag och det finns heller ingen lag som 
exakt definierar allemansrätten. Däremot omges allemansrätten av lagar som 
sätter gränser för vad som är tillåtet (Naturvårdsverket) 

 
Denna rätt ger en begränsad möjlighet för individen att färdas och tillfälligt uppehålla sig på 
privat mark. Den svenska definitionen av allemansrätten kan kort och gott sammanfattas med 
att inte störa – inte förstöra. Att cykla, rida, promenera, eller åka skidor över annans mark är 
tillåtet så länge du inte orsakar skada men du får dock inte utan lov röra dig över, eller 
uppehålla dig på privat tomt. En annan faktor i allemansrätten som underlättar för utövande 
av friluftsliv är att det är tillåtet att tälta i något, eller några enstaka dygn, så länge du inte gör 
det på mark som används till jordbruk, eller i närheten av privat tomt. Vad som definieras som 
i närheten av privat tomt kan vara godtyckligt, men man brukar ha som måttstock att 
tomtägaren ska inte se, eller störas av din närvaro. (Fält, 2003) 
 
Tordsson (2000) beskriver fördelarna med allemansrätten på följande sätt i boken 
Friluftshistoria. 
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Vi i höga Norden lever i en atypisk del av Europa. Här får vem som helst 
trampa omkring var som helst i skog och mark. Man får elda, färdas med 
båt, slå läger och kissa i vilken buske man vill. Möter vi markägaren kan vi 
räkna med att han beter sig vänligt mot oss – även om vi har händerna fulla 
av bär- och svampkorgar (Tordsson, 2000. s. 50) 

 
Detta uttalande kan tyckas vara en förskönad bild av vad som egentligen väntar den 
utomstående individen i dess möte med natur och markägare. Likväl är detta vad vi ska 
förvänta oss, om vi som besökare väljer att tolka allemansrätten på ett riktigt sätt och inte 
överdriva vår närvaro i naturen. 
 
 
2.3 Definition av friluftsaktiviteter och friluftsliv 
 
Backman (2003) skriver att definitionen av begreppet friluftsliv har sett lite olika ut beroende 
på vem det är som har uttalat sig i frågan. Det som troligtvis har lett till störst diskussion för 
att definiera friluftsliv är avgränsningen mot idrotten. 1969 gjordes en statlig idrottsutredning 
där man ville att friluftsliv och idrott skulle leva under samma definition då det var svårt att 
skilja dessa åt. Det utredningen kom fram till var att definiera friluftsliv och idrott som:  
 

Fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller 
uppnå tävlingsresultat (Blom & Lindroth, 1995. s. 11) 

 
Enligt Backman (2003) var detta dock något som friluftsrörelsen satte sig emot då de helst 
inte ville sammankopplas med idrottsrörelsen och speciellt inte deras prägel av 
tävlingsmoment. Staten gick senare in och poängterade att man bör hålla isär de statliga 
bidragen till friluftsrörelsen och idrottsrörelsen. Men att skilja dessa åt är inte helt lätt och om 
man tittar på hur idrottsrörelsens företrädare vill definiera sitt område: 
 

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt 
och må bra (Riksidrottsförbundet, 1995. s. 5) 

 
Utifrån denna definition av idrott så skulle man beroende på tolkning också kunna placera in 
mycket av det som många avser med friluftsliv. Att definiera begreppet friluftsliv är alltså inte 
helt enkelt vilket Backman (2003) visar nedan där han uttrycker sig i form av cykling, vilket 
är upp till individen själv att avgöra vad friluftsliv är.  
 

Att säga att man sysslar med cykling kan ju betyda att man cyklar för att 
träna sin kondition inför Vättern-rundan, men det kan också betyda att man 
tar en cykeltur för att njuta av det vackra vädret. Människor som sysslar 
med till synes samma aktivitet kan ha vitt skilda motiv för detta (Backman, 
2003. s.5) 

 
Enligt Lars-Magnus Engström (2002), som talar om meningsskapande praktiker, vilket 
innebär att individen ser den variation och skillnad som finns i utövandet av olika praktiker, 
utövning som skapar mening i aktiviteten för individen. Detta är ett påstående som stämmer 
väl överens med Backmans syn på den verksamhet som den enskilda individen bedriver. 
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Det finns många olika organisationer i Sverige som vill ge sin syn på vad de anser friluftsliv 
är, så som naturvårdsverket som definierar begreppet friluftsliv på följande sätt: 
 

Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling (Naturvårdsverket, 2010) 

 
De har markerat avståndet till tävlingsmomentet genom att tydligt markera att det inte finns 
något krav på tävling vilket de verkar anse inte har något att göra med friluftsliv. Det finns 
idag en officiell definition i Sverige som Kulturdepartementet tog fram som lyder:  
 

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte 
och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling 
(Kulturdepartementet, 1999. s.9)  
 

Kulturdepartementets definition markerar också ett tydligt att krav på att prestation och 
tävling inte är något som bör associeras med begreppet friluftsliv och att det ska bedrivas 
utomhus. Öhman (1999) pratar om friluftsliv och friluftsaktiviteter som två skilda företeelser 
där den förstnämnda är en mer komplex variant. Öhman menar att friluftsliv är en aktivitet 
som betyder att man lever i naturen medan friluftsaktiviteter är exempelvis aktiviteter av 
idrotts inslag som äger rum ute i naturen.  
 
 
2.4 Ungdomars friluftsvanor 
 
Nutida forskning exempelvis det av Naturvårdsverket iscensatta projektet Friluftsliv i 
förändring visar att ungdomars vanor beträffande motion och friluftsliv inte är synonyma med 
vad som ägde rum bland tidigare generationer. Idag finns det ett större utbud av aktiviteter för 
barn och ungdomar att välja bland, där flertalet inbjuder till stillasittande och med minimala 
krav på rörelse. Exempelvis finns det idag tv-spel där individen åker snowboard eller utför 
andra aktiviteter med friluftsprägel istället för att utföra den verkliga aktiviteten ute i naturen. 
Lars-Magnus Engström (2005) uttrycker bland annat att de tekniska framsteg som gjorts 
främst i västvärlden gjort det möjligt för individen att undvika fysisk ansträngning. Bilen 
används exempelvis för transporter över sådana distanser som tidigare skulle vart otänkbart. 
Individen tar även i större utsträckning än tidigare hjälp av hjälpmedel för att underlätta och 
minimera arbetsbördan i hushållsarbete. Människorna lever även ett mer stillasittande liv än 
vad tidigare generationer gjorde, detta gäller även dagens barn och ungdomar. De ägnar sig 
inte längre på samma sätt åt spontan utelek, går eller cyklar till och från skolan. En av 
anledningarna till att barn och ungdomar blivit mer stillasittande är de alternativ som existerar 
i form av datorspel och liknande aktiviteter, som inte lockar till mer fysiskt krävande 
verksamhet. (Ibid.) 

Kanske är det så att barn idag hellre springer in för att uppleva något 
spännande i motsats till föräldragenerationen, som sprang ut för att få 
samma upplevelse (Engström, 2005) 

I och med Engströms ställningstagande och vad han presenterar blir undervisningen i idrott 
och hälsa än viktigare i samhällets strävan mot att genom fysisk aktivitet skapa sunda och 
friska individer, medvetna om sin fysik och sitt leverne. 
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Min slutsats blir att inlärningsmöjligheterna i skolan måste breddas och 
fördjupas. Det gäller framför allt sådana grundläggande kunskaper och 
färdigheter som utgör nödvändiga förutsättningar för ett aktivt deltagande i 
skilda motionsformer och friluftsaktiviteter. Exempel på sådana är att kunna 
simma, åka skidor och skridskor, hitta rätt i okänd terräng och att på egen 
hand utforma ett allsidigt fysiskt träningsprogram (Engström, 2005)  

Vad som bör tilläggas är att även om fler barn och ungdomar idag ägnar sig åt stillasittande 
aktiviteter inomhus än tidigare har det på senare år skett en stor utveckling beträffande nya 
former av friluftsaktiviteter. Aktiviteter som vid första anblicken kanske inte förknippas med 
friluftsliv i samma mening som tidigare. Klas Sandell framhäver detta i en intervju med 
Värmlands folkblad, där han antyder att trenden pekar mot flera nya aktiviteter med 
idrottsprägel så som geocasting, en form av orientering med gps, där de aktiva söker 
exempelvis skatter. Sandell berättar även att utförscykling blivit en stor aktivitet i fjällvärlden. 
(Schmidt, 2008)  

Detta är aktiviteter som främst riktar sig mot ungdomar och deras intressen. Geocasting kan 
exempelvis ses som en kombination av friluftsliv och aktivitet med prägel av 2000-talets 
tekniska revolution. 

Vad som framgår av en studie utförd av Riksidrottsförbundet (RF) beträffande ungdomars 
idrottsvanor är att aktiviteter som exempelvis fotboll, ishockey och innebandy slukar en 
majoritet av utövarna, medan ett fåtal ägnar sig åt aktiviteter med friluftsprägel så som 
orientering, utförsåkning och längdskidor. Precis som Engström (2005) berörde har det skett 
en förändring i hur individen väljer att ta sig till och från olika aktiviteter. Enligt RF:s studie 
använder sig 58 % av de tillfrågade av antingen bil, eller allmänna transportmedel för att ta 
sig till och från aktiviteten. Andelen som går, eller cyklar är 38 %. (Riksidrottsförbundet. 
2005. s. 11) 

Det ska dock tilläggas att detta rör barn och ungdomar som sysslar med fysisk aktivitet på 
fritiden och inte dessa som ägnar sig åt stillasittande aktiviteter.  

Forskningsprojektet Friluftsliv i förändring har gjort en studie i vilka olika aktiviteter med 
friluftsprägel som människor i Sverige ägnar sig åt och kommit fram till följande: 

Joggning/terränglöpning tycks också vara en aktivitet främst hos yngre och 
medelålders, medan det omvända gäller för stavgång. Föräldrarnas 
uppväxtland tycks inte ha så stor betydelse för vilka aktiviteter man väljer, 
men svarande med svenska föräldrar utövar aktiviteterna i större 
utsträckning jämfört med personer vars föräldrar vuxit upp utomlands. Ett 
undantag finns emellertid för picknick eller att grilla i naturen vilket är 
vanligare hos svarande med utländska föräldrar (Friluftsliv i förändring, 
2008)  

 
2.5 Friluftsliv ur ett teoretiskt perspektiv 
 
En utgångspunkt för att se hur valet av friluftsliv kan påverka oss individer kan man göra 
genom att studera Pierre Bourdieus teori om det sociala rummet. Bourdieu (1999) ser på 
samhället som ett rum där tillgång till ekonomiskt, socialt, kulturellt eller symboliska 
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tillgångar avgör tillhörighet. För att kartlägga en individ använder sig Bourdieu av en modell 
där ekonomiskt och kulturellt kapital avgör, det vill säga summan av dem båda, vilket rum 
individen positioneras i. Där sker struktureringar genom att individer kategoriserar sig själva 
och även andra och bildar olika rum baserat utifrån gemensamt intresse, gemensam 
ekonomisk status eller kulturell status. Carle (2007) skriver att det Bourdieu menar är att det 
sker en social distinktion i samhället som regleras av smak. När vi människor till exempel 
handlar kläder väljer vi ett plagg som ger uttryck för smak som i sin tur även är ett uttryck för 
sociala gruppers utmärkande livsstil. Dessa vardagliga saker som att handla ett plagg av ett 
visst märke är ingen slump utan det är ett uttryck för en position i en kollektiv livsstil. Genom 
att studera människors personliga smak eller avsmak för ett visst mode, musik genre, konst 
och boende kan en social position fastställas. Smaken är inte bara personlig utan går även att 
tyda i grupper och visar de kollektiva livsstilar som byggs upp av de sociala distinktioner 
smaken utgör. Smaken är även en mätare på social tillhörighet och avgränsning. I ett kollektiv 
kan man enligt Bourdieu se skillnader på människor just på grund av olika smak, man kan till 
exempel göra sig en uppfattning av en människas åsikter eller livsstil bara genom det uttryck 
denne visar genom stil (om man generaliserar). Genom att avläsa och beskriva kollektiva 
smaker kan man enligt Bourdieu undersöka människors smakförändringar när de rör sig 
mellan olika positioner i samhället, till exempel att gå från golvet i fabriken till att befodras 
till tjänsteman. Där sker en så kallad smakförändring. Engström (1999) menar att olika 
uppväxtvillkor och då främst socio-ekonomiska skillander påverkar människors smak för 
olika aktiviteter. Han menar att det finns en skillnad på vilka aktiviteter vi bedriver utifrån 
ekonomiskt kapital och att aktiviteters popularitet förändras och därmed statusen som för 
vissa är viktig att uppehålla vilket gör att nya beteenden formas och kommer till uttryck. 

En individs handlingar är alltid sociala och kollektiva till sin karaktär. Genom att vi deltar och 
befinner oss i olika sociala miljöer tillägnar vi oss även olika sätt att handla och förhålla oss 
till dessa. Då vi människor under vårt liv förmodligen kommer att leva i och möta många 
olika sociala miljöer blir vårt sätt att handla och förhålla oss, format av de skilda erfarenheter 
som vi tillhandahållit från olika miljöer under vårt liv. Det vi individer gör då är att vi 
tillägnar oss habitus, som formar människan. Utifrån habitus kan individen handla och 
förhålla sig i en eller flera olika sociala miljöer där denne känner sig van. Habitus bygger på 
tanken att individens tidigare och samlade erfarenheter är det styrande för föreställningar, 
förmågor och tillämpning, alltså att individen som haft ett riktning friluftliv dras till 
friluftsaktiviteter. Det finns sociala miljöer som formar habitus mer än andra, framförallt har 
uppväxtåren betydelse. Individen är då som mest formbar och mottaglig för intryck och 
uppväxtens livsförhållanden formar ett habitus som följer med individen resten av livet. 
Grundskolan kan ha en viss påverkan i elevernas uppväxt där formningen av habitus sker. Det 
sociala ursprunget utgör därför alltid grunden för individens habitus. Vi har alla olika 
förutsättningar och möjligheter för att kunna ta vara på och nyttja våra sociala erfarenheter 
från vår barndom och därmed också att lära oss nya saker från olika nya situationer som vi 
hamnar i. När vi stöter på ett förhållningssätt eller handlingsmönster som är format av någon 
annan individ från ett annat socialt ursprung influeras vi av detta och kan om vi vill välja om 
vi ska omforma vårt eget habitus efter de nya intrycken, eller inte. (Ibid.) 
 
Enligt Bourdieus teori om habitus är det inte en individs genetiska arv som avgör vilka 
intressen individen får och som i sin tur avgör vilket socialt rum denne placeras i. Erik 
Backman drar denna parallell mellan habitus och friluftsliv. 
 

According to Bourdieu, habitus must be understood as a process of learning 
and acquirement, and not as determined by genetics. Based on this theory, 
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the idea of the beauty of nature or the existence of a natural relation to 
nature is not given by birth. Instead, this disposition have been founded and 
shaped while spending time in nature and being told of its beauty. Given this 
theory, it follows that the individual habitus is most receptive to influence 
during childhood and growth and this explains why habits and behaviours 
are reproduced through generations (Backman, 2007. s. 34) 

 
Det Backman menar är att habitus inte är medfött utan är något som bildas utifrån de intryck 
som individen erhåller från omvärlden. De intryck vi förvärvat från våra mor- och farföräldrar 
och föräldrar med hänsyn till friluftsliv är också något som vi förhoppningsvis kommer att 
föra vidare till kommande generationer.  
 
 
2.6 Friluftsliv ur ett behovsperspektiv 
 
Friluftsliv kan granskas ur ett behovsperspektiv, där vissa individer har en högre önskan att 
bedriva friluftsliv än andra till viss del beroende på habitus. 
 
Maslows behovstrappa består av en femstegstrappa, där människans basala behov bildar 
grunden. Gemensamt för behovstrappans olika steg var tidigare att strävan mot och 
uppfyllelse av ett steg saknade mening såvida de föregående stegens behov inte var 
tillfredsställda. En parallell skulle kunna dras till att en individ måste lära sig gå innan den 
kan lära sig springa. Eriksson (1988) skriver att Maslow efterhand frångick sin tidigare strikta 
syn på att behoven på ett plan var tvungna att vara tillfredsställda innan individen kunde gå 
vidare och sträva mot efterföljande nivåer. Resultatet som Maslow kom fram till blev istället 
att individen visst kunde uppnå behovstillfredsställelse på senare nivåer trots dåligt 
tillfredsställda bas behov.  
 

 
 
Nedersta trappsteget utgör de fysiska behoven dit exempelvis mat, husrum och kläder räknas 
in. Trygghet utgör behovstrappans andra steg exempelvis det lilla barnet som är i behov av 
trygghet och omvårdnad från sina föräldrar. På det tredje steget finner vi gemenskap 
exempelvis behovet av att interagera och skapa mening i sin vardag tillsammans med andra 
individer. Trappans näst sista steg består av uppskattning. Detta kan vara att till exempel 
känna att andra individer uppskattar min arbetsinsats, eller att det jag åstadkommit har mening 
för andra. Självförverkligande utgör det femte och avslutande steget. 
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Friluftsliv kan tyckas vara en aktivitet som kan appliceras på något av de avslutande 
trappstegen.  Almvärn (2001) menar dock att fysisk aktivitet är ett grundläggande behov 
enligt Maslows behovstrappa, vilket tillgodoses i olika omfattning när individen ägnar sig åt 
friluftsliv. Vad individen väljer för aktivitet för att förverkliga sig själv beror i mångt och 
mycket på personliga intressen och motivation, som finner sin grund i habitus. Vare sig 
individen väljer en personlig definition av friluftsliv som innefattar, eller inte innefattar 
tävlingsmomentet kan de olika stegen i Maslows behovstrappa stämma in på kriterierna för 
vad individen kan tänkas söka genom sitt utövande av friluftsliv.  
 
Ekberg (2000) berör skillnader mellan barns och vuxnas behovstillfredsställelse utifrån 
Maslows behovstrappa. Han antyder att barn har ett större rörelsebehov än vuxna och därmed 
utgör exempelvis olika former av friluftsliv en större del av det första trappsteget för barn än 
för vuxna. 
 
 
2.7 Ramfaktorteori 
 
För ungefär trettio år sedan presenterades den första ramfaktorteorin. Lindblad, Linde och 
Naeslund (1999) skriver att det ramfaktorteorin från början försökte förklara ifall det fanns 
något samband mellan undervisningens ramar i form av tid, innehåll, elevkaraktäristika och 
dess resultat. Med hjälp av dessa underlag kunde man genom undersökningar visa att vissa 
resultat är omöjliga att uppnå inom vissa ramar och att begränsande förhållanden som tid styr 
undervisningens genomförande.  
 
Ramfaktorteorin formulerades i samband med introduceringen av de stora skolreformerna i 
Sverige. Den åskådliggjorde och bröt mot de konservativa teorierna om undervisning genom 
att lyfta fram de begränsningar som skolan som organisation innebär för den genomförda 
undervisningen. Det var Urban Dahllöf som presenterade den första ramfaktorteorin och han 
undersökte undervisningsresultaten av sammanhållna respektive nivågrupperade skolklasser. 
 

Men undersökningen utvecklades från den enkla frågan om samband mellan 
en oberoende och en beroende variabel till en analys av 
undervisningsförlopp under olika betingelser (Lindblad, Linde och 
Naeslund, 1999. s. 93). 

 
För att förstå hur undervisningens resultat var kopplade till undervisningsförloppet behövdes 
en teori som i sin tur begränsades av yttre faktorer såsom tid till förfogande och elevgruppens 
sammansättning. Den första ramfaktorteorin kan beskrivas enligt modellen i Figur 1. 
 
 
 
  
 
 
Figur 1.  
En enkel form av ramfaktorteori (Lindblad, Linde och Naeslund, 1999, s. 98) 

 
Modellen visar att politiska och administrativa beslut om antagningsregler, 
timplaner, gruppstorlek etcetera påverkar vad som är möjligt att genomföra i 

 

     Ramar       →  Process →         Resultat 
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undervisning och därmed vilka resultat av undervisningen som möjliggörs 
(Lindblad, Linde & Naeslund, 1999. s. 98) 

 
Det Dahllöf visade med sin ramfaktorteori var enligt Lundgren (1999) att 
undervisningsprocessen formades av ramarna. Man ska dock inte se på ramarna som ett skäl 
till en bestämd process och ett bestämt utfall utan ramarna ska istället granskas ifall de 
möjliggör eller omöjliggör olika undervisningsprocesser.  
 
§ 2 Skollagen (1985:1100) säger: 
 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt 
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det 
offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje 
skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet (SFS 1985:1100) 

 
Skolorna runt om i landet har olika förutsättningar att bedriva friluftsliv beroende på 
geografiskt läge, lokalisering i stadsrummet och så vidare. Hur undervisning ser ut på de olika 
skolorna kan alltså variera och ramarna är en faktor som varje enskild skola måste hantera på 
sitt sätt för att nå de mål som står i läroplanen. 
 
 
2.8 Friluftsstilar ur ett pedagogiskt perspektiv 
 
Författarna Brügge, Glanz och Sandell (2007) uttrycker nedan att det finns olika sätt för 
människor att bedriva friluftsliv på. En hjälp för hur man kan bedriva friluftsliv kan vara att 
försöka urskilja några typiska friluftsstilar. Det kan för en pedagog vara bra att kunna bedöma 
vad som intresserar eleverna för att på så sätt välja aktiviteter som väcker ett intresse för 
friluftsliv. 
 
Dominansstilen 
För dominansstilen står aktiviteten i fokus och individen har mer, eller mindre ambitionen att 
bemästra och dominera de naturliga förhållandena. Naturen ses mer som en arena, där färdiga 
friluftslandskap redan existerar. Inte sällan byggs landskapet om för att möta de önskemål 
som efterfrågas tilltänkta aktiviteten. 
 
I och med detta har människan tagit kontroll över natur, topografi, djurliv etc. i och med detta 
har innebörden av friluftsliv i ordets rätta bemärkelse försvunnit skriver Sandell & Sörlin 
(2007) En fördel med denna stil är att den är lättare att göra attraktiv och spännande för den 
oinvigde. Nackdelen kan vara att aktiviteten är resurskrävande och det kan vara svårt att 
komma i direkt kontakt med den verkliga naturupplevelsen. 
 
Den aktiva anpassningsstilen 
I den aktiva anpassningsstilen nyttjar och utnyttjar individen landskapets karaktärsdrag i sitt 
friluftsutövande. Människan har en aktiv roll, där viss förändring av landskapet kan äga rum. 
Landskapet kan ses som ett formbart verktyg, där skogs- och jordbruk, men även 
naturupplevelser och fritid innefattas. 
 

I den ”aktiva anpassningsstilen” är det överblickbara landskapet som är 
utgångspunkten för utvecklingstänkande och naturnyttjande, inklusive 
friluftsliv (Brügge, Glanz & Sandell, 2007. s.19) 
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Nackdelen med denna form kan vara att individer utan förankring i lokal verksamhet inte har 
samma möjligheter, som den lokala befolkningen att nyttja områdets resurser. Fördelen med 
denna friluftsstil är att den har en mängd pedagogiska fördelar, där individen har en nära 
kontakt med landskapet och olika förnödenheter intas i direkt anslutning till naturen. 
 
Den passiva anpassningsstilen 
I den passiva anpassningsstilen är det individen, som ska anpassa sig efter rådande 
omständigheter i landskapet och helst inte påverka naturen på något sätt annat än att vistas i 
den. 
 

Vi får ett musealt perspektiv, där olika lokala natur- och kulturrelaterade 
sevärdheter skyddas, besöks och betraktas (Brügge, Glanz & Sandell, 2007, 
s. 20) 

 
Individen har ett passivt betraktande av landskapet, där intresset kan gälla en viss plats till 
exempel en strand, eller utsiktsplats och som inte påverkar landskap eller befolkning, man är 
oftast bara på tillfälligt besök. En fördel med denna friluftsform är att den ryms under 
allemansrätten och därför inte kräver tillstånd från markägare. Den kräver inte så stor 
planering och är enkel att anpassa efter individens färdigheter och förkunskaper. Nackdelen 
med det passiva friluftslivet är att den ställer höga krav på pedagogens kunskap beträffande 
det lokala landskapets karaktär, för att på så sätt få till stånd en intressant naturvistelse. 
 
I praktiken blandar individen oftast dessa stilar mer eller mindre i sitt utövande av friluftsliv. 
Balansen stilarna sinsemellan är ändå avgörande när det kommer till att locka deltagare, 
miljökonsekvenser och pedagogiska konsekvenser. Det är viktigt att poängtera att ingen stil är 
bättre än den andra, men de har olika typer av för- och nackdelar, vilket kan vara viktigt för en 
pedagog att ta i beaktning för att på bästa sätt uppnå syftet med verksamheten. 
 
Brukande av stilarna kan var och en för sig ha olika pedagogiska poänger. Mindre långt 
komna individer kan uppleva en fördel med aktiviteter av mer organiserat slag, där landskapet 
anpassats efter människans intressen. Mer drivna individer kan dock kräva en större utmaning 
i form av stilar, där denne lever mer efter naturens villkor. 
 
2.9 Friluftsliv i skolan 
 
Ahlin och Mörk (2005) skriver i sin rapport att i början av 90-talet skedde en förändring från 
en centraliserad detaljstyrning till en målstyrd och decentraliserad verksamhet, detta innebar 
att de övergripande besluten för verksamheten togs på lokal istället för nationell nivå. Innan 
kursplanen Lpf 94 för ämnet idrott och hälsa togs i kraft fanns det riktlinjer för vilka typer av 
aktiviteter som skulle utföras i samband med friluftsliv och vid friluftsdagar. I och med den 
nya kursplanen försvann dock dessa direktiv och det blev istället upp till den enskilde lärarens 
kreativitet att konstruera hur friluftslivet skulle bedrivas i undervisningen för att nå de 
nationella målen. 
 
Backman (2010) skriver att friluftsliv anses vara väldigt viktigt och i officiella dokument från 
regeringen beträffande undervisningen i idrott och hälsa framhålls detta. Han frågar sig dock i 
vilken utsträckning friluftsliv genomförs i undervisningen och studier visar att 
undervisningsinnehållet i vad som beskrivs som friluftsliv i själva verket mer liknar 
idrottsaktiviteter. I Lpf 94 angående idrott och hälsa konstateras att:  
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Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor 
betydelse för hälsan (Skolverket, 2000) 

 
Vilken nytta friluftsliv fyller i undervisningen i idrott och hälsa berör Backman (2010). Han 
menar att friluftslivet fyller sin funktion i form av skapande och upprätthållande av 
värderingar beträffande samarbete, förståelse för miljön och hur olika faktorer påverkar den. 
En annan intressant poäng är det kulturella perspektivet på landskapet. Vidare menar 
Backman att de värderingar friluftslivet bidrar med skiljer sig från den nytta som andra 
aktiviteter inom idrott och hälsa utgör. (Backman, 2010. s.35) 
 
Med tanke på det ställningstagande Backman gör känns friluftslivets plats i kursplanen och 
undervisningen i högsta grad relevant för verksamheten. I förhållande till hur relevant 
friluftsundervisningen är för det livslånga lärandet kan man fråga sig om det får för lite 
utrymme i verksamheten. 
 
 
2.10 Friluftsdagar 
 
Friluftslivet och friluftsdagarna i skolan har sett olika ut i skolhistorien. Dessa var genom 
styrdokumentens utformning dagar särskilt avsatta för aktiviteter utomhus. Dels har mängden 
speciellt avsatta dagar för praktiserande av friluftsdagar gradvis minskat allt eftersom nya 
kursplaner och riktlinjer arbetats fram av regeringen för att helt tas bort från timplanen vid 
införandet av Lpo 94. Definitionen och benämningen beträffande dessa dagar har också skiftat 
under årens lopp. 
 
Svenning (2001) skriver att redan 1927 beslutade riksdagen att friluftsdagar skulle införas i 
skolornas verksamhet och att minst 15 dagar skulle ägnas åt friluftsliv. I och med införandet 
av 1933 års undervisningsplan ändrades benämningen från ”idrottsdagar” till ”friluftsdagar”. 
Idrottsdagarna innebar att skolans elever fick möjlighet att ägna sig åt olika aktiviteter med 
exempelvis idrotts- och friluftsprägel.  Vad som bör tilläggas är att innan ”idrottsdagarnas” 
inträde hade skolorna ett annat upplägg beträffande friluftsverksamheten. Istället för 
”idrottsdagar” hade skolan idrottslov vilket innebar att individen själv var ansvarig för sitt 
friluftsliv. 
 

Före idrottsdagarnas tillkomst förekom s.k. idrottslov vid läroverken. Dessa 
var verkliga lov, uppskattades livligt av lärjungarna och torde ha blivit 
använda till idrott i mycket stor utsträckning – ja, det torde kunna 
ifrågasättas, huruvida inte dessa idrottslov medförde mera friluftsliv än 
motsvarande tid nu gör, då den tillgodogörs i form av idrottsdag, varvid 
skolan skall sköta ledningen och det hela dels blir en tvångssak, som inte 
lämnar den enskilda individen fritt initiativ, dels lätt får formen av 
massoperation, där individer med helt olika fysiska förutsättningar nödgas 
till samma prestationer (Tolgfors & Annerstedt, 1987. s. 35) 

 
Mängden dagar som i och med införandet av 1933 års undervisningsplan skulle öronmärkas 
till praktiserande av friluftsverksamhet blev ett minimum av 10 och högst 12 dagar under 
varje läsår.  Under andra världskriget ändrades friluftsdagarna tillfälligt till så kallade 
”värntjänstdagar”, de innehöll för pojkar bland annat skjutövningar och flickorna fick lära sig 
om sjukvård, brandskydd med mera. Det skulle förbereda eleverna utifall Sverige skulle bli 
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indraget i kriget. 
 

I och med det allvarliga läge som landet hamnat i under kriget antogs ett 
förslag om återinförande av militärövningar i skolorna. I Sverige hade 
militärövningar praktiserats i skolorna från 1860-talet och fram till 1918 och 
ofta var det då gymnastiklärare som hade anmodats leda dessa övningar 
(Tolgfors & Annerstedt, 1987. s. 41) 

 
I och med införandet av Lgr 69 hade antalet öronmärkta dagar till friluftsaktiviteters 
förfogande minskat till minst fyra och högst åtta dagar varje läsår. Med öronmärkta menar vi 
dagar som särskilt avsatts till friluftsverksamhet. Denna minskning fortsätter sedan och 
Svenning (2001) skriver att fram till införandet av läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet 94 (Lpo94) hade varje skola obligatoriska friluftsdagar för varje läsår. När Lpo 
94 infördes togs regleringen för friluftsdagarna bort och istället fick ämnet idrott och hälsa 
ansvara för friluftslivet i skolan. Idag finns det inga obligatoriska friluftsdagar, utan det är nu 
upp till varje skola och ansvariga lärare att bestämma och organisera dessa efter önskemål. 
 
 
2.11 Friluftsliv i skolan idag 
 
Det svenska friluftslivet har en lång historia även i skolan och vi har en stark anknytning till 
att vistas ute i skog och mark i och med det kulturhistoriska arv som friluftslivet utgör. Skolan 
har till viss del en uppgift att bevara detta arv. I Lpf 94 står det skrivet att i ämnet idrott och 
hälsa skall skolan sträva mot att varje elev: 
 

Utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstår 
värdet av detta samt ser dess samband med hälsa och livsstil (Skolverket, ) 

 
Att de som arbetar i skolan kan hjälpa till och skapa ett intresse hos eleven för naturen är 
väldigt viktigt för att skapa en relation till den och friluftsliv. Enligt Lpf 94 skall skolan också 
sträva mot att varje elev: 
 

Fördjupar sina kunskaper om och i idrott och friluftsliv samt lär sig att ta 
ansvar för att utnyttja naturen för rekreation och friluftsliv (Skolverket) 

 
I kursplanen för idrott och hälsa A finns det två angivna mål, eleven skall: 
 

ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors 
hälsa samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur 
såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv” samt ”ha kunskap om samt ha 
genomfört och upplevt olika former av friluftsliv (Skolverket, 2000) 

 
Tolkningen av friluftsliv är ganska fri med betoning på olika former av friluftsliv i vilket det 
går att innefatta ganska många aktiviteter. Skolan ska skapa förutsättningar för hur eleverna 
kan påverka och skapa en god hälsa och genomföra olika former av friluftsliv. 
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I läroplanen Lpf 94 står det under normer och värden och rubriken mål att sträva mot står det 
att skolan ska sträva mot att varje elev:  
 

Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv (Lärarboken, Lpf  94. s.51) 

 
Ämnet idrott och hälsa är ofta väldigt beroende av sin närmiljö och hur den ser ut för att 
kunna bedriva en god verksamhet. Närmiljön ger eleverna en möjlighet att genom friluftsliv 
få värderingar angående hur de förväntas förhålla sig till naturen vid vistelse i den samt att 
lära för livet. 
  
I kursplanen för idrott och hälsa B finns det ett angivet mål, eleven skall:  
 

Ha fördjupat sina kunskaper i friluftsliv och kunna tillämpa dessa under 
olika årstider (Skolverket, 2000) 
 

Eleverna ska alltså redan ha förvärvat kunskaper om friluftsliv i grundskolan och idrott och 
hälsa A som de sedan ska fördjupa sig i och tillämpa under olika årstider. Detta borde 
innebära att de har fått provat på olika former av friluftsliv och fått en ganska bra grund inom 
friluftsliv för att kunna tillämpa dessa under de olika årstider som vi har i Sverige. 
  
Viktigt att ha i åtanke vid betraktande av friluftslivets roll i gymnasieskolans ämne idrott och 
hälsa är att i A-kursen rör det sig om 100 poäng vilket motsvarar 100 timmar i den 
obligatoriska undervisningen som ska omfatta alla moment, medan B-kursen har 50 poäng 
vilket i sin tur motsvarar 50 timmar som idrottsläraren har till sitt förfogande. 
 
 
2.12 Vanligaste och viktigaste innehållet i undervisningen 

 
Friluftsverksamheten är ett viktigt område i skolans verksamhet vilket man kan utläsa i 
skolans styrdokument och det kan användas både som mål och medel. Det går att se 
friluftsverksamheten i skolan som en möjlighet att utgå från en helhetssyn med koppling till 
skolans olika ämnen samt till skolans övergripande mål. I styrdokumeneten betonas 
kopplingen mellan tradition och ungdomars intressen och upplevelser tydliggörs. 
(Friluftsrådet, 2006) 
 
Enligt Friluftsrådet (2006) har flera studier och utvärderingar gjorts av ämnet idrott och hälsa 
och friluftsundervisningen. De slår fast att innehållet i ämnet inte har förändrats sedan tidigare 
läroplaner och den senaste läroplansförändringen 1994 har inte inneburit något för innehållet 
eller den faktiska undervisningen. Det framgår framför allt när det gäller 
friluftsundervisningen som fortfarande är en marginaliserad företeelse i undervisningen. 
 
I den Nationella Utvärderingen 2003 (NU-2003) som gjordes på grundskolan fick lärarna 
svara på frågan vilken som var den vanligaste aktiviteten i undervisningen. De fick svara på 
vilka aktiviteter som var de vanligaste, näst vanligaste och tredje mest vanliga aktiviteten. 
Den aktivitet som var absolut vanligast i undervisningen var bollekar som hela 80 stycken av 
de 204 tillfrågade lärarna svarade som den vanligaste aktiviteten. Friluftsliv hamnade först på 
åttonde plats som vanligaste aktivitet i samspel med många andra aktiviteter trots att det i Lpo 
94 läggs stor vikt på friluftsverksamhet. Samarbetsövningar hamnade på femte plats men det 
går inte att utläsa vilken aktivitet som används vid samarbetsövningar. Friluftsliv handlar ofta 
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om att samarbeta t.ex. när eleverna ska gå på tur i grupp så måste alla se till att alla i gruppen 
orkar med, att de har delat packningen jämt och så vidare. I NU-2003 bedömer var fjärde elev 
att skolämnet mycket har ökat deras samarbetsförmåga där friluftsliv kan ha haft en 
bidragande effekt. 
 
Lärarna fick sen frågan vilka aktiviteter de tyckte var de viktigaste. Även på denna fråga fick 
lärarna tre alternativ att välja mellan för att besvara frågan. De fick svara på vilka aktiviteter 
de tyckte var viktigast, näst viktigast och tredje mest viktiga. Spridningen av svar är här 
mycket större bland lärarna än vad som anses vara den viktigaste aktiviteten. 
Samarbetsövningar hamnar här på första plats och noterbart är att bollaktiviteter kommer först 
på fjärde plats och anses inte alls lika viktig som de är vanliga. Friluftsliv hamnar först på 
åttonde plats i samspel med många andra aktiviteter. Hela sju andra aktiviteter kommer alltså 
före friluftsliv av vad som lärarna anser är de viktigaste aktiviteterna. Att friluftsliv inte var 
bland de vanligaste aktiviteterna kanske inte överraskar med tanke på att det kan vara en 
tidskrävande aktivitet, men att den bland lärarna inte heller anses vara viktigt förvånar då 
friluftsliv i styrdokumenten ofta framhålls som viktig. Även aktiviteter som kan relateras och 
ofta räknas som friluftsliv i skolan, skidor och skridskor, hamnar långt ner på listan med 
avseende på vanligaste och viktigaste aktiviteten.  
 
 
2.13 Vad lär sig eleverna om friluftsliv i grundskolan 

 
Inom friluftslivet ska eleverna få erfarenhet att delta samt kunskaper och 
färdigheter att bedriva friluftsliv. Detta i syfte att väcka ett intresse för 
friluftsliv, natur och miljöfrågor samt att väcka engagemang för betydelsen av 
att skydda och vårda natur och miljö (NU-2003, s.56)  

 
Friluftsrådet var en organisation som på regeringens uppdrag skulle förmedla och initiera 
kunskap om friluftslivets betydelse och samhällsnytta. De förmedlade bidrag till landets 
organisationer och målet var att ge alla tillgång till ett friluftsliv som bidrar till en naturlig 
hälsa men idag är organisationen nerlagd. I en rapport från Friluftsrådet (2006) skriver de för 
att eleverna i grundskolan ska bli natursäkra och vara naturmedvetna individer måste 
utvecklingen ske gradvis om den ska bli verklighet och detta ska ske med hjälp av pedagoger i 
skolan. Alla elever ska få samma möjlighet att jobba med friluftsliv från grunden och målet 
och innehållet fördelas under hela grundskolan, från förskolan till årskurs nio. För år fem och 
nio finns specifika uppnåendemål för eleverna i friluftsliv.  
 
Friluftsrådet har utgått från Lpo 94 och satt upp specifika mål för årskurs 5 och 9 som enligt 
dem är grundläggande kunskaper i friluftsliv och även på vilket sätt innehållet i 
undervisningen kan bedrivas, för att uppnå målen. 
 
 I årskurs fem ska eleverna uppnå följande mål enligt friluftsrådet: 
 
Att:  

• Vistas tillsammans i naturen på ett säkert och ändamålsenligt sätt i förhållanden till 
miljön och årstiden 

• Kunna klä sig rätt i förhållande till årstiden och aktiviteten 
• Kunna tillämpa allemansrätten 
• Känna till, hitta till och i naturområdet i närmiljön med hjälp av karta  
• Tillaga något ätbart på lämplig utrustning i naturen 
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• Känna igen och kunna namnge några vanliga förekommande växter, djur och andra 
organismer i närmiljön samt börja förstå det ekologiska kretsloppet 

• Tillsammans förflytta sig själv och sin packning till fots för att komma till naturen i 
närmiljön 

• Känna till naturens historia i närmiljön 
 

Eleverna ska uppnå dessa mål genom att skapa ett uterum i skolans närmiljö där de kan se hur 
naturen förändras med årstiderna. De ska få kartlägga växter och djur, lära sig första hjälpen, 
vad man får och inte får göra i naturen – allemansrätten, hur man går till väga om de gått 
vilse, klädesprinciper vid olika årstider och så vidare. 
 
I årskurs nio där målen för årskurs fem ligger som grund ska eleverna uppnå: 
 
Att: 

• Tillsammans förflytta sig med packning till skilda naturmiljöer för övernattning samt 
matlagning utomhus under olika årstider 

• Tillsammans förflytta sig på olika sätt under olika årstider på ett säkert sätt i naturen. 
• Känna till och hitta till och i skilda naturmiljöer genom att använda karta. 
• Göra upp eld på ett säkert och ändamålsenligt sätt 
• Använda redskap, verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt 
• Tillaga mat med lämplig utrustning i naturen 
• Organisera en friluftsaktivitet med andra med hänsyn till olika deltagares behov och 

miljön 
• Känna till naturens historia i skilda naturmiljöer 
• Känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra 

organismer i skilda naturmiljöer samt kunna det ekologiska kretslopp 
 
För att uppnå dessa mål ska eleverna få göra längre utflykter tillsammans i skilda 
naturmiljöer, de ska själva få planera utevistelser utifrån behov och miljön, lära sig förflytta 
sig på olika sätt t.ex. vandra, paddla, åka skidor, göra lägereld för matlagning, få tälja, såga, 
bygga t.ex. vindskydd att sova i, kartlägga växter, djur och organismer i skilda naturmiljöer 
och så vidare. (Ibid.) 
 
Den stora skillnaden från årskurs fem till nio är att man i årskurs fem till största delen bör 
känna till olika ting angående friluftsliv medan man i årskurs nio i större utsträckning ska 
kunna tillämpa det man lärt sig sen tidigare. Friluftslivet upp till årskurs fem består mest av 
att vistas i närmiljön för att under senare år i skolan vända sig till miljöer som är mer okända 
för eleverna.  
 
Får då eleverna lära sig allt detta om friluftsliv som uppges som mål för år fem och nio? I 
NU-2003 när de frågade de elever som ansåg att de inte lärt sig om de olika delarna av ett 
kunskapsinnehåll som efterfrågades blir bilden ganska tydlig. Eleverna fick frågan vad de inte 
har lärt sig vid olika betyg och drygt en tredjedel av eleverna oavsett faktiskt betyg uppger att 
de inte har lärt sig om friluftsliv trots att det står i kursplanen. Hur kan detta komma sig, kan 
det ha en koppling till vilket innehåll lektionerna har och de aktiviteter som lärarna anser vara 
viktigast? 
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2.14 Vad lär sig eleverna om friluftsliv i gymnasieskolan 
 
Enligt Lpf 94, skall gymnasieskolan, med den obligatoriska skolan som grund, fördjupa och 
utveckla elevernas kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet och studier och som 
förberedelse för vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina egna liv. 
Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Detta är normen som 
även kan appliceras på friluftverksamheten i skolan. 
 
I kursplanen för idrott och hälsa står det under rubriken Karaktär och struktur att: 
 

Väsentligt för ämnet är också att anknyta till de starka kulturella traditioner 
som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Ämnet bidrar på så sätt 
till att väcka engagemang för frågor som handlar om människans relation till 
naturen (Skolverket) 

 
Gymnasieskolan har inte på samma sätt som grundskolan specifika mål som eleverna ska ha 
uppnått, mer än de mål som står i kursplanen för idrott och hälsa A och B. Eleverna ska få ha 
provat på olika former av friluftsliv i idrott och hälsa A och skaffa sig kunskap om det samt 
kunna diskutera sambandet mellan hälsa, livsstil och miljö. Eleverna ska få en fördjupad syn 
av friluftslivet och kunna se samband både ur ett individ- samt samhällsperspektiv på hur 
olika erfarenheter och faktorer påverkar deras hälsa, livsstil och miljö. I idrott och hälsa B ska 
eleverna ytterligare fördjupa sig och kunna tillämpa det de har lärt sig för att kunna bedriva 
friluftsliv under olika årstider. 
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3. METOD 
 
För att undersöka hur friluftsliv bedrivs i skolan har vi valt att göra intervjuer med lärare i 
ämnet idrott och hälsa. Vi ansåg att de lärarna bäst skulle kunna besvara våra 
frågeställningar på ett sådant sätt som var relevant för vårt syfte. Detta på grund av att de 
aktuella lärarna besitter spetskompetens dels i ämnet idrott och hälsa i stort, men även på 
mer specifik nivå. Genom att utföra kvalitativa intervjuer med dessa lärare skulle vi få en 
djupare inblick i verksamheten.  
 
 
3.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Med vårt syfte och vår frågeställning i åtanke var det lämpligast att genomföra en kvalitativ 
intervju undersökning bland lärare då det även fanns möjlighet att ställa följdfrågor och för 
lärarna att utveckla sitt resonemang angående friluftsliv. På grund av hur vår frågeställning är 
författad blir det ytterst svårt att få ett entydigt svar på de enskilda frågorna, då det är lärarnas 
personliga synvinkel beträffande undervisning i friluftsliv vi är intresserade av. Trost (2005) 
menar att om man vill försöka förstå hur människor resonerar eller reagerar, eller om man vill 
försöka särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster så är en kvalitativ studie en 
lämplig metod. 
 
Att vi genomförde en kvalitativ undersökning kändes mer relevant i jämförelse med en 
kvantitativ sådan, då det inte var mängd utan djup i svaren vi var ute efter. 
 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper 
och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 
uppfattning om något fenomen (Patel & Davidsson, 2003. s. 78)   

 
 
3.2 Urval 
 
Vår grundtanke var att vi skulle genomföra åtta intervjuer vid två skolor, i två kommuner och 
i två län, men efter närmare eftertanke kom vi fram till att underlaget förmodligen inte skulle 
bli tillräckligt i och med att risken för samsyn på frågan lärare emellan vid varje skola var 
överhängande. Även om lärarna har olika syn på hur de vill bedriva verksamheten i skolan 
kan det i ett arbetslag bli så att de ändå jobbar efter samma metod och synsätt för att förenkla 
verksamheten. Därför valde vi istället att utföra sju intervjuer vid totalt fem skolor och tre 
kommuner i två län längs norra Norrlandskusten. Det gjorde vi för att få en bättre spridning 
av lärarna och där närmiljön och ramfaktorer varierade mellan skolorna för att se om det 
påverkade idrottslärarnas verksamhet. 
 
Vi har intervjuat fem män och två kvinnor i olika åldrar med olika lång erfarenhet i ämnet 
idrott & hälsa på gymnasiet. I fyra av fallen har ett bekvämlighetsurval skett, då lärarna var 
verksamma vid våra respektive verksamhetsförlagda skolor. De övriga tre valdes utifrån de 
svar vi fick utifrån våra förfrågningar som vi skickat ut. Vi har försökt ta hänsyn till att få lika 
många män som kvinnor att delta i undersökningen för att få en så bred bas som möjligt. 
Varför vi på förhand ville ha en jämn fördelning mellan könen var för att minska risken för 
liknande svar beroende på likvärdig ålder, kön och arbetslivserfarenhet. Tyvärr för vår 
undersökning var det fler män än kvinnor som hade möjlighet att ställa upp för intervju.  
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Beroende på yttre omständigheter så som att det var fler män än kvinnor som hade möjlighet 
att ställa upp för intervju blev dock utfallet att vi i slutändan intervjuade fem män och två 
kvinnor. 
 

I de flesta fall vill man vid kvalitativa studier få en så stor variation som 
möjligt och inte ett antal likartade (Trost, 2005. s. 117) 
 

De flesta av intervjupersonerna undervisar i både A- och B-kursen inom idrott och hälsa, men 
någon undervisar endast i A-kursen. Alla vi intervjuat är behöriga lärare och de undervisar 
elever från olika programinriktningar. Fyra stycken av våra intervjuer berörs av 
bekvämlighetsurvalet då vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) var förlagd på dessa 
skolor och vi kunde på så sätt lätt komma i kontakt med de vi ville intervjua. De tre sista 
respondenterna svarade först på vår förfrågan om intervju, därav fick de medverka eftersom vi 
hade lite tidsbrist. Beroende på de svar vi fick av de kontaktade lärarna men även av 
ekonomiska skäl och då tiden var begränsad gjordes urvalet av hänsyn till närheten av våra 
hemkommuner, ett bekvämlighetsurval skedde. 
 
 
3.3 Genomförande 
 
Vi började med att skicka ut tio e-mail till olika idrottslärare på tre skolor där vi berättade 
vilka vi var och anledningen till varför vi kontaktade dem. Vi blev tvungna att skicka ut en 
påminnelse till alla lärare då vi inte fick något svar vid första kontaktförsöket. Av de tio e-mail 
vi skickade fick vi fyra stycken svar och vi tog via telefon personligen kontakt med en 
idrottslärare på en annan skola. Fyra stycken av intervjuerna planerades och gjordes i 
samband med vår verksamhetsförlagda utbildning och de andra tre intervjuerna planerades i 
samtycke med de berörda lärarna. Vi har försökt att styra tidpunkten till strax efter lunch för 
att på så sätt förhindra mindre väl utformade svar beroende på trötthet och hunger. 
Intervjuerna har skett i ett avskilt rum för att undvika störande moment som till exempel 
kollegor och elever som kommer och går. Trost (2005) menar att den intervjuade personen ska 
känna sig trygg i miljön, några åhörare ska inte finnas utan miljön ska vara så ostörd som 
möjligt. Innan varje intervju har vi berättat om syftet för vår undersökning och läraren har 
även fått ta del av intervju frågorna samt att vi har fått deras godkännande om att banda 
intervjun. Vi har även upplyst dom om vårt etiska förhållningssätt till intervjun vilket innebär 
att vi tydligt har gjort klart för dem att deltagandet var frivilligt, att de när som helst fick 
avbryta intervjun, att deras bidrag är konfidentiellt och att det endast ska användas i vårt 
examensarbete. Patel & Davidsson (1994) skriver att det är viktigt att klargöra syftet för de 
personer som deltar i intervjun och att de förstår att just deras bidrag är viktigt men även på 
vilket sätt deras bidrag kommer att användas. Efter att lärarna hade svarat på intervju frågorna 
fick de möjlighet att tillägga om det var något de hade glömt bort och på så sätt fick de själva 
avsluta intervjun. Patel & Davidson (1994) menar att det kan upplevas som betydelsefullt av 
intervjupersonen. 
 
Vi har transkriberat samtliga intervjuer ordagrant. Vi har valt att ta bort exempelvis tanke 
pauser för att göra citaten mer lättlästa. Trost (2005) menar att det inte är fördelaktigt att sköta 
analysdelen under tiden intervjun äger rum eller i direkt anslutning till den, då en smula 
distans till själva intervjun kan behövas. Därför lade vi upp arbetet som så att transkriberingen 
och analysen skedde i efterhand, men ändå med intervjuerna i färskt minne, de har sedan legat 
till grund för vårt resultat. När analysen av intervjumaterialet ägde rum valde vi att lägga 
fokus på att hitta mönster, teman och kategorier, både beträffande den enskilde 
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intervjupersonen, men även dem sinsemellan. 
 

Målsättningen med arbetet är att hitta mönster, teman och kategorier i 
materialet. Dessa mönster, teman och kategorier ligger sedan till grund för 
den skriftliga rapport, i vilken vi redovisar arbetet (Patel & Davidson, 1994. 
s.101) 
 

Utifrån lärarnas perspektiv har vi analyserat hur deras habitus är en del i utformandet av 
friluftsundervisningen. Vi har även valt att titta närmare på hur de förhåller sig till vilka behov 
enligt Maslows behovstrappa friluftslivet fyller samt hur varje skolas ramfaktorer påverkar 
lärarens möjligheter till friluftsundervisning. 
 
 
3.4 Validitet och reliabilitet 
 
Med vår frågeställning som utgångspunkt författade vi intervjufrågorna för att på så sätt vara 
säkra på att vi undersökte det vi verkligen hade för avsikt att undersöka. Enligt Bjereld (2009) 
kan validitet enkelt uttryckas med att intervjufrågorna och utförandet verkligen är relevanta i 
förhållande till vad man undersöker. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att 
intervjua idrottslärare, då det är de som besitter kompetensen och kunskapen beträffande 
friluftsliv vid respektive skola. I och med att vi valde att intervjua idrottslärare kan vi säga att 
validiteten är ganska hög i vår undersökning. 
 

Validiteten är hög om man verkligen mäter det man avser att mäta (Bjereld, 
2009. s. 113) 

 
Våra intervjufrågor (se appendix) har varit av öppen karaktär i och med att vår avsikt varit att 
locka läraren i fråga att öppna sig och dela med sig av sina åsikter. Det kan därmed finnas en 
misstanke om att lärarnas svar ibland inte var helt ärliga och uppriktiga utan lite tillrättalagda 
för att de inte ville visa att läroplanen inte följs. 
 
Intervjuerna av lärarna skedde med hjälp av ljudupptagning för att på så sätt kunna analysera 
intervjuresultaten på detaljnivå och för att om nödvändigt kunna ställa lämpliga följdfrågor. 
Trost (2005) menar att fördelen med att använda bandspelare är att man kan lyssna till tonfall 
och ordval upprepade gånger efteråt samt att man kan skriva ut intervjun ordagrant och läsa 
vad som sagts. Man behöver inte heller göra anteckningar utan istället kan man koncentrera 
sig på frågorna och svaren som den intervjuade ger. Då vi utgått från en tydlig mall för våra 
intervjuer känner vi att samtliga intervjupersoner fått samma förutsättningar för att ge sin syn 
på friluftslivet i undervisningen. I och med att vi dokumenterat svaren med hjälp av 
ljudupptagning har det även funnits utrymme för att ställa frågorna på ett öppet sätt och låta 
intervjupersonen diskutera fritt kring varje fråga. 
 
I och med att urvalet av intervjupersoner enbart innefattade lärare verksamma vid skolor i 
norra Norrland ger denna undersökning ingen bild av hur pedagoger i övriga delar av Sverige 
ser på, eller arbetar med friluftsliv i undervisningen i idrott och hälsa på gymnasienivå. 
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3.5 Etiska överväganden 
 
Vi har inför varje intervju berättat syftet med vår intervju och på vilket sätt de medverkar i vår 
undersökning. Innan intervjun startade berättade vi att deltagandet var frivilligt och att de när 
som helst fick avsluta intervjun när de ville. Vi berättade även att alla personer i denna 
intervju behandlas konfidentiellt och den information som vi fick endast används till vår 
forskning. 
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4. RESULTAT 
 
I resultatdelen nedan har vi valt att presentera vår analys av de utförda lärarintervjuerna. 
Vad vi valt att titta närmare på är hur lärarna definierar friluftsliv, deras syn på vilken nytta 
friluftslivet utgör, val av aktiviteter, vilka möjligheter respektive hinder lärarna upplever i 
friluftsundervisningen samt vilken roll habitus spelar i lärarnas val av friluftsaktiviteter.  
 
 
4.1 Lärarnas syn på begreppet friluftsliv och dess innehåll 
 
Av de lärare vi varit i kontakt med och intervjuat så har majoriteten uttryckt liknande åsikter 
beträffande deras personliga syn angående definitionen av friluftsliv, men även deras 
professionella perspektiv på friluftslivet i skolan, hur de ser på friluftsundervisningen. 
 
Vad som framgått av intervjuresultaten är att majoriteten av lärarna ställer sig frågande till om 
friluftsaktiviteter med inslag av tävling bör diskvalificeras just på grund av tävlingsmomentet. 
Detta är dock en sanning med modifikation i och med att de även framhäver exempelvis 
orientering och skidor som en friluftsform i undervisningen.  
 

Jag har inte satt skidor som friluftsliv heller tidigare, fast det är det ju också 
egentligen. Jag tror att jag definierar det lite annorlunda nu när jag blivit 
vuxen än när jag var yngre, Jag har lite bredare syn på friluftsliv idag än 
tidigare [...] jag definierar det egentligen med alla typer aktiviteter som vi 
gör ute i skogen, inte alla aktiviteter som vi gör utomhus, som om vi spelar 
tennis ute, eller fotboll, men däremot sådant som vi gör i skogen, på vattnet, 
på berget sådana saker, det kan vara orientering, kanotpaddling, kajak, 
långfärdsskridskor, skidor, vandring, för mig är såna aktiviteter friluftsliv för 
min lärarroll (Lärare 2) 

 
Vid närmare analys av lärarnas svar framgick att majoriteten av dessa hade en annan 
definition av friluftsliv än vad som var fallet beträffande deras yrkesroll. Ett tydligt mönster 
kunde urskiljas att deras personliga åsikt angående vad som är friluftsliv var betydligt snävare 
än den professionella. Beträffande de aktiviteter de olika lärarna väljer att ägna sig åt på sin 
fritid är det genomgående ett tydligt fokus på stresshantering, livskvalité och avkoppling från 
vardagen. Ytterst sällan ägnar de sig åt aktiviteter med utgångspunkt i prestation, eller hög 
puls. 
 

Friluftsliv för mig är ett sätt att koppla av och komma bort från 
vardagsstressen så att säga. jag flugfiskar mycket så att flugfiske för mig är 
det ultimata friluftslivet, klä på sig vadarbyxorna, sätta sig mitt i forsen och 
bara vara (Lärare 3) 

 
De flesta lärarna antydde att deras personliga definition av friluftsliv var att utföra en längre 
aktivitet än vardaglig vistelse utomhus. En lärare framhöll att denne inte klassade exempelvis 
en promenad som friluftsliv. Varför lärarnas personliga definition av friluftsliv inte är lämplig 
för genomförande i den ordinarie undervisningen kan bero på tidsbrist, som en av lärarna 
uttryckte det. Skulle de utgått från den personliga definitionen även i undervisningen hade det 
inte varit praktiskt möjligt att genomföra friluftsundervisning, när de endast har 60- och 80 
minuters pass till förfogande. En lärare menade att det bredare perspektivet de hade i sin 
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professionella roll gav större valmöjligheter för att bedriva friluftsliv i skolan. Den 
friluftsverksamhet som de tillfrågade lärarna bedriver i sin undervisning kan som Öhman 
(1999) uttrycker det benämnas som friluftsaktiviteter. 
 
Genomgående var lärarna frågande till vad som förväntades av dem i friluftsundervisningen 
och uttryckte en tydlig frustration över detta. De var väl medvetna om de av Regeringen 
uppsatta målen i läroplanen, men avsaknaden av tydliga riktlinjer och definition försvårade 
deras arbete betydligt. De menade att det är helt och hållet upp till dem själva att försöka tyda 
och konstruera lärandesituationer i friluftsliv med strävan mot målen. Samtidigt visade de en 
förståelse för problematiken med samlade riktlinjer för skolor i hela landet beroende på de 
olika ramfaktorer varje enskild skola har att arbeta utifrån. 
 
Vårt levnadssätt diskuteras flitigt i dagens samhälle. Individen ska själv ansvara för att just 
det egna levernet inte ska lämna större avtryck än nödvändigt efter sig. En av lärarna 
behandlade just denna medvetenhet i sin intervju: 
 

För mig är det nog att göra ett medvetet val i att vara ute i naturen för 
antingen motion eller rekreation och samtidigt känna till lite grann om 
naturen, vad den har att erbjuda och vad som krävs för att kunna njuta av att 
vara ute (Lärare 7) 
 
 

4.2 Lärarnas syn på friluftslivets nytta 
 
Med tanke på den debatt som rasat i svensk media de senaste åren, beträffande ungdomars 
stillasittande vanor, kan det friluftsliv som skolan har att erbjuda vara viktigare än någonsin. 
Detta är ett problem merparten av intervjupersonerna var väl medvetna om och för dem 
ytterligare en anledning till att arbeta med friluftsliv i så stor utsträckning som möjligt i den 
ordinarie undervisningen i idrott och hälsa. 
 

Ja jag tycker att det fyller en funktion på så sätt att vissa av eleverna här 
dom är aldrig ute att här får dom kanske i alla fall 1 timme i veckan under 
vår uteperiod möjlighet att vara ute i ja i den natur som finns här i 
närområdet i alla fall och få lite kunskaper om det också så på så sätt tycker 
jag att det fyller en funktion (Lärare 7) 

 
En annan aspekt beträffande friluftslivets nytta i idrottsundervisningen är den gruppstärkande 
roll det kan spela. Att utöva friluftsliv i mindre, eller större grupper kan som en av lärarna 
uttryckte det vara ett ypperligt sätt att lära känna varandra, eller varför inte bearbeta osämja 
eller samarbetssvårigheter inom klassen. Läraren menade att vistelse till exempel ute i skogen 
under knappa förhållanden vill det till att samtliga gruppens medlemmar samarbetar och 
håller humöret uppe för gruppens bästa. Om någon av gruppmedlemmarna känner sig utanför, 
eller inte accepterad, blir gruppen svagare och riskerar att drabbas av interna konflikter. 
 
Även om den vedertagna definitionen av friluftslivet i Sverige inte kräver prestation eller 
tävling kan det ses som en ypperlig motionsform, där utövaren själv bestämmer tempo och 
takt. Även Öhmans sätt att skilja på friluftsliv och friluftsaktiviteter passar in i skolans 
verksamhet vilket en av lärarna framhöll, inte bara för elevernas del utan även för sig själv. 
 

Jag tycker den är jätteviktig just på grund av att friluftsliv är en sån aktivitet 
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som främjar hälsan, man kommer ut i naturen, man får frisk luft, man rör på 
sig, så det främjar ju hälsan och välbefinnandet på så många olika sätt, att 
dom får pröva på dom får se vissa delar av det här så att dom kanske 
förhoppningsvis i framtiden fortsätter eller börjar med vissa av dom här 
aktiviteterna och om man då säger orientering som då har två syften, då är 
det ju inte bara kanske den hälsofrämjande med naturen och det, utan där 
känner jag också att kartkunskapen att de lär sig tyda en karta, det är olika i 
olika aktiviteter, de kan ha flera olika syften och mål, men överlag tycker 
jag det är jätteviktigt för hälsan (Lärare 2) 

 
Just denna lärares ståndpunkt beträffande orientering i skolidrotten var vanligt återkommande 
bland övriga intervjuade lärare. Goda kartkunskaper skulle även kunna ses som en förövning 
till friluftslivet i stort, när kunskap om hur individen bär sig åt för att läsa en karta även skapar 
trygghet vid vistelse i skog och mark. 
 
Samtliga intervjupersoner uttryckte fysiska och psykiska faktorer som utomordentliga 
anledningar till att undervisa friluftsliv i skolidrotten. Det var dock en lärare som framhöll 
ytterligare en dimension. 
 

Jag vill ju att mina barn ska föra över det på sina barn, likväl som elever 
från barn- och fritidsprogrammet, det är någonting jag säger ofta att 
åtminstone ska ni vara ute med era barn som dom undervisar så småningom, 
det är det viktigaste (Lärare 1) 

 
Vårt svenska friluftsliv är ett kulturhistoriskt arv, som varje generation förväntas bedriva och 
även föra vidare till nästa generation, vilket understryker lärarens ståndpunkt i intervjun. Att 
få erfarenhet av att vara i naturen, fysisk aktivitet för hälsofrämjandet och få lära sig 
kulturarvet. 
 
 
4.3 Vilka aktiviteter väljer lärarna i friluftsundervisningen? 
 
Val av aktiviteter för friluftsundervisning skiljer sig inte så mycket mellan lärarna som vi har 
intervjuat. Lärarna har dock lite svårt att definiera vissa av aktiviteterna de bedriver som 
riktigt friluftsliv men i deras undervisning så räknas de in under begreppet friluftsliv. 
 

…alltså det är ju den här definitionen, vi åker skridskor och den typen av 
friluftsliv (Lärare 6) 
 

De aktiviteter som majoriteten av lärarna bedriver i sin undervisning under vinterhalvåret är 
längdskidor och skridskor och under barmarks säsongen är det orientering. Det skiljer sig 
dock lite från skola till skola ifall de åker skridskor eller om de åker långfärdsskridskor och 
det har med det geografiska läget att göra. Orienteringen är något som alla lärare bedriver 
men även här är det en viss problematik kring definitionen.  
 

Vi har ingen tidtagning i vår orientering och på så sätt ser jag det som 
friluftsliv, alltså att lära sig orientera på okänd mark (Lärare 7) 
 

Några av lärarna har även tillgång till kanoter där eleverna får prova på att paddla men trots 
möjligheten så blir det endast en gång varje höst som de utnyttjar det. På en av skolorna är det 
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endast eleverna i årskurs ett som får prova på det en gång under hösten. Några av lärarna 
påpekar också att de i sin undervisning tycker det är viktigt att lära eleverna om saker som rör 
friluftsliv. De nämner bland annat att eleverna får lära sig saker som rör klädsel, material och 
säkerhet. Endast en av lärarna som vi har intervjuat har ett teoretiskt prov angående friluftsliv. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de aktiviteter som lärarna använder sig av i sin 
undervisning i stort sett ser likadan ut på de skolor vi har undersökt. Dessa var exempelvis 
skidor, skridskor och orientering. Många av lärarna säger att de skulle vilja ha mer friluftsliv 
men det är så mycket annat som ska hinnas vilket gör att friluftslivet blir lidande för att det 
ofta behövs mycket tid för att göra det bra. 
 
 
4.4 Vilka möjligheter upplever lärarna för friluftsliv i undervisningen utifrån 
gällande ramfaktorer? 
 
När lärarna skulle beskriva vilka möjligheter de såg med friluftsliv i sin undervisning var det 
många som istället för att prata om möjligheter pratade om vilka hinder de upplevde för 
genomförande av verksamheten. Några av lärarna hade i alla fall lite kommentarer kring 
möjligheterna. 
 
En faktor som några av lärarna såg som en möjlighet och som påverkade undervisningen 
positivt var tillgången till närmiljön. Trots att många av de skolor som vi undersökt ligger 
ganska centralt anser lärarna att deras närmiljö var något som de kunde utnyttja. En av lärarna 
uttryckte sig så här:  
 

Nu jobbar vi på en stadsskola där vi har nära till skog, vi har nära till vatten, 
vi har egna kanoter, vi har skidor, vi har långfärdsskridskor, vi har plogad 
isbana hela vintrarna som finns att tillgå så sett är det jättebra, jag kan tänka 
mig att andra skolor som ligger mitt i stan kan ha väldigt svårt att hitta en 
bra närrniljö, då är ju enda möjligheten att få en friluftsdag helt enkelt 
(Lärare 3) 

 
Majoriteten av skolorna verkar tycka att de har goda möjligheter att bedriva ett bra friluftsliv, 
de flesta har en plogad skridskobana och många har även uppkörda skidspår i närheten av 
skolan som de kan utnyttja. En lärare berättade att närmiljön som de har inbjuder till att 
bedriva en ganska bra orienteringsutbildning. I årskurs 1 får eleverna orientera i närmiljön och 
träna på att läsa kartan rätt. I årskurs 2 får eleverna chansen att orientera i okänd terräng då 
skolan samarbetar med stadens orienteringsklubb och de tillhandahåller material så som 
kartor, kompasser och elektroniska kontroller och de ansvarar även för banläggningen. Detta 
skapar även en situation där både skolan och orienteringsklubben kan dra nytta av samarbetet. 
Orienteringsklubben får på så vis möjlighet att rekrytera nya medlemmar medan skolan får 
hjälp med de praktiska detaljerna. I och med att skolan i ämnet idrott och hälsa strävar efter 
att ge eleverna ett livslångt lärande så kan detta vara ett sätt för eleverna att upptäcka 
friluftslivet från ett annat perspektiv än skolans. 
 
Vissa har även utrustning att låna ut till eleverna vilket några av lärarna tycker är bra för 
annars skulle det nog inte funka. Några av skolorna har även program med friluftsinriktning 
vilket ger dem goda möjligheter till bra utrustning för att bedriva friluftsliv. Trots detta så 
verkar vissa lärare ha svårt att se möjligheterna med friluftsliv vilket denna lärare antyder: 
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Det som är positivt med att jobba på en skola här uppe är ju att vi har snö på 
vintern, att vi har just de här årstidsväxlingarna [...] närheten till 
grönområden, älven men sen utnyttjar vi det tyvärr inte så mycket (Lärare 6)  
 

Många av lärarna såg möjligheter med speciellt närområdet där de har tillgång till det mest för 
att kunna arbeta med friluftsliv i skolan. Att de sedan inte utnyttjar de resurser de har på och i 
närheten av skolan är något som kan diskuteras. 
 
 
4.5 Vilka hinder upplever lärarna för friluftsliv i undervisningen utifrån 
gällande förutsättningar? 
 
Det största problemet som lärarna anser med att bedriva friluftsliv i undervisningen är den 
knappa tiden. Det medför att det rent schematiskt kan det vara svårt att bedriva friluftsliv. Alla 
lärare uppger att en lektion som varar 60 eller 80 minuter är alldeles för kort tid för att hinna 
göra någonting bra av friluftsliv. Trots att lärarna tycker att deras närmiljö är bra anser de att 
för att bedriva riktigt friluftsliv så behöver man mer tid.  

 
En annan lärare menar att på en 60 minuters lektion hinner man inte ta sig exempelvis till 
skogen för att se vad den har att erbjuda och verkligen njuta av det. Flera av lärarna uppger att 
det skulle behövas en halvdag för att kunna bedriva ett vettigt friluftsliv men det är svårt 
organisatoriskt. Idrottslärarna anser att de själva måste ta ansvar för att allt vilket är väldigt 
tids- och energikrävande samtidigt som det påverkar den övriga undervisningen vilket andra 
lärare ofta motsäger sig.  

 
En annat stort hinder är ekonomin. Det får inte kosta någonting för eleverna och hitta någon 
som vill bidra med pengar till verksamheten är inte lätt då den aktuella skolan inte går in och 
finansierar verksamheten. En lärare säger att när det blev så att eleverna inte skulle behöva 
betala för till exempel ett fiskekort om de skulle åka och fiska i en sjö så försvann mycket av 
friluftslivet i undervisningen. Lärarna har istället fått belägga undervisningen till närmiljön för 
att undvika kostnader för transport och andra avgifter. Baksidan med friluftsliv i skolan kan 
vara att utbudet inte är särskilt stort. Några lärare nämner att ifall de skulle få tillgång till mer 
pengar skulle de kunna göra mycket mer. De skulle kunna köpa in mer material till skolan och 
om de ville skulle de kunna transportera sig till den miljö anpassad för ändamålet. 
 

En bussresa om man far till till exempel en skidort är ju så mycket pengar så 
att det går liksom inte (Lärare 5) 
 

De stora elevgrupperna i dagens skola gör det också svårt att bedriva en bra 
friluftsundervisning, de blir förstora för att göra det bra. Vissa av lärarna anser att de inte har 
tillräckligt med material så att alla elever kan delta i undervisningen samtidigt. 
 

Jag kan inte välja att ha friluftsliv till exempel skidor när det passar mig 
utan det är en planeringsfråga i samarbete med övriga lärare (Lärare 4) 
 

De flesta lärarna anser att för att kunna bedriva ett riktigt och verklighetstroget friluftsliv så 
innebär det att de måste transportera sig bort från skolan och närmiljön. Det innebär att de 
behöver mer tid alternativt pengar för att kunna transportera sig och få möjlighet till att utöva 
de aktiviteter tänkt för ändamålet. De ramfaktorer som påverkar undervisningen är 
omgivningen/utomhusmiljön, organisation, resurser i form av material och tid. Enligt lärarna 
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är det dessa ramfaktorer som påverkar deras friluftsundervisning. 
 
 
4.6 Hur påverkar lärarnas tidigare erfarenheter val av friluftsliv 
 
Bourdieus teori om habitus, hur exempelvis vår uppväxt formar oss till att göra medvetna och 
omedvetna val stämmer väl överens med den bild de intervjuade lärarna ger av deras egen 
uppväxt, aktiviteter tillsammans med de egna barnen, val och prioritering av aktiviteter inom 
idrott och hälsa. 
 
En klar majoritet av lärarna uttryckte att de haft ett mycket rikt friluftsliv under uppväxtåren, 
vilket på intet sätt avtagit i vuxen ålder. En av intervjupersonerna menade dock att denne haft 
en tillfällig tillbakagång under en period under barnens uppväxt, då andra saker var tvungna 
att prioriteras. Samme lärare uttryckte även en teori angående skillnaderna i uppväxten för 
dagens barn gentemot vad denne själv upplevt. 
 

Jag är uppväxt i en liten by, men vi fiskade ju harr och forell efter bäckarna, 
så man fick ju fara lite mer vind för våg, men det var ju inte frågan om annat, 
vi fick ta med oss stekpanna och ta mat med oss, det skulle man kanske inte 
göra idag med en tolvårig pojke, eller flicka, men det är ju för att vi är som vi 
är, vi är för överbeskyddande. Vi var mycket ute i skogen (Lärare 1) 

 
Samma erfarenheter från uppväxtåren hade en yngre kollega till lärare 1, som även denne 
menade att intresset för friluftsliv grundlades tidigt. Vistelse på egen hand i skog och mark var 
en självklarhet och helt naturligt, vilket gjorde att en trygghet byggdes upp – skogen var på 
intet sätt en farlig miljö att vistas i. 
 

Hela livet har jag fiskat, jag tog mopeden när jag var femton år gammal och 
körde sex mil till våran stuga som ligger mitt ute i skogen, sov över där i 
flera dagar och fiskade, lagade min egen mat och allt vad det innebär, jag 
var aldrig inne egentligen, ute från det att jag kom hem från skolan till 
klockan tio när jag skulle gå och lägga mig (Lärare 3) 

 
En annan erfarenhet från uppväxten resulterade i en annan syn på friluftsliv. Denna 
intervjuperson praktiserar personligen inte friluftsliv i någon större utsträckning, inte heller 
speciellt utbrett i undervisningen, vilket styrker habitus roll beträffande friluftsliv. 
 

Nej kanske inte ett rikt, det hade jag inte, jag är uppvuxen med att jag var 
och plockade bär när jag var liten, inte så mycket fiske, inte nå fjällvandring 
eller liknande, nej inte ett rikt (Lärare 4) 

 
 
4.7 Maslows behovstrappa 
 
I vissa fall kan individer vars behov på mer basala nivåer som enligt Maslows behovstrappa 
inte är uppfyllda även de dra nytta av och må bra av friluftsliv. En av lärarna vi intervjuat 
framhåller just detta på frågan om friluftslivet fyller en viktig funktion i undervisningen: 
 

Yes, det gör jag , jag har själv en friluftslivskurs för särskolan och just för 
dom eleverna fyller det en otroligt viktig funktion, kunna klara av att vara 
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ute helt enkelt, vad händer om du blir lämnad ute i skogen hur hittar du hem 
hur vet du vad som är norr och söder hur tar du dig därifrån (Lärare 3) 

 
Det ställningstagande som den aktuelle läraren gör här visar att även individer med problem 
på mer basala nivåer i relation till Maslows behovstrappa kan tillgodose sig friluftsliv. Inte 
bara de som har tillfredsställt sina behov på tidigare plan innan den nivå där friluftsliv 
eventuellt kommer in i bilden. Läraren framhåller slutligen att det denne måste ha i åtanke i 
planeringen av sin friluftsundervisning är att välja aktivitet efter individernas kunskapsnivå 
och behov. Detta bör tas i beaktning, när de olika friluftsstilarna analyseras. Vissa stilar är 
lämpliga för en kategori aktörer, medan andra stilar lämpar sig bättre för en annan kategori 
elever. 
 
 
4.8 Målen för friluftsverksamheten inom skolidrotten 
 
Flertalet lärare som deltagit i undersökningen uttrycker att sättet de ska sträva mot målen i 
kursplanen är väldigt diffusa. Definitionen av vad som är friluftsliv är svårtolkad, då varje 
skola ska ha tolkat det utifrån sina förutsättningar. Alla lärare anser sig dock jobba efter de 
mål som är uppsatta. Närmiljön för skolorna kan även den vara en hindrande- eller 
möjliggörande ramfaktor för att genomföra och uppleva olika former av friluftsliv. 
Våra resultat visar att skolorna genomför i princip samma aktiviteter för att uppnå målen för 
de olika kurserna, men de skiljer sig åt i på detaljnivå. Exempelvis åker vissa skolor skridskor 
utomhus vintertid, medan andra åker långfärdsskridskor. En av lärarna menar att målet med 
undervisningen är att ge eleverna kunskap beträffande olika faktorer som rör friluftsliv till 
exempel material, säkerhet och klädsel. Eleverna ska klara av att gå ut i skogen och känna sig 
trygga, de ska veta vad de bör ha med sig beroende på ändamålet samt att de vet hur de ska gå 
tillväga för att göra upp en eld samt sätta upp ett tält. Läraren menar även att ett av de lokala 
målen är att eleverna ska få förståelse, förvalta och föra vidare det kulturhistoriska arv, som 
friluftslivet utgör. 
 
Friluftslivet bedrivs också under olika årstider på de skolor som vi undersökt vilket är ett av 
målen i idrott och hälsa B. Under barmarks perioden handlar det dock mest om orientering där 
eleverna främst i A-kursen ska lära sig att läsa kartan och det i närmiljön för att sedan kunna 
orientera sig i okänd terräng. I B-kursen får sedan eleverna på vissa skolor fördjupa sina 
kunskaper i orientering genom att orientering är förlagd till en annan miljö än närmiljön där 
de får tillämpa sina kartkunskaper i en okänd terräng. Under vinterperioden består friluftslivet 
mest av att åka längdskidor och skridskor vilket är de två vanligaste momenten men ingen av 
lärarna anger vad eleverna ska kunna eller uppnått med respektive aktivitet. En vanlig 
kommentar angående friluftsliv och vad de gör för att uppnå målen är:  
 

Handlar helt enkelt om att ha varit ute under olika årstider (Lärare 4) 
 

Majoriteten av lärarna i vår undersökning verkar anse att för att uppnå målen i friluftsliv ska 
eleverna ha varit utomhus och bedrivit någon form av friluftsaktivitet. Det ska här betonas att 
till exempel spela tennis utomhus eller fotboll inte räknas in av lärarna under målen för 
friluftsundervisningen utan det är aktiviteter som förknippas med att vistas ute i skog, mark 
och på vatten. 
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4.9 Resultat sammanfattning 
 
Majoriteten av idrottslärarna hade en annan definition av det friluftsliv de själva bedriver på 
fritiden än vad som beträffande deras yrkesroll. Den professionella definitionen var inte lika 
bred som den personliga vilket delvis berodde på tidsbrist. Lärarna var genomgående 
frågande till vad som förväntades av dem i friluftsundervisningen då avsaknaden av tydliga 
riktlinjer försvårade deras arbete men de visade en förståelse kring problematiken kring 
riktlinjer beroende på de olika ramfaktorer som varje enskild skola har. Idrottslärarna såg en 
nytta med att bedriva friluftsliv i och med den gruppstärkande roll den kan spela. Friluftsliv 
ansågs också som en bra motionsform då eleverna själva kunde bestämma tempo och att 
kartkunskapen som eleverna förvärvar i orienteringen kunde skapa en trygghet vid vistelse i 
naturen. 
 
De aktiviteter som lärarna valde att undervisa var i stort sett lika för alla skolor. Längdskidor, 
skridskor och orientering använde sig alla lärare av och sen skiljde sig valet av aktiviteter åt 
beroende på lärarens definition eller syn på friluftsliv. Möjligheterna med friluftslivet som 
lärarna såg var till viss del närmiljön som de kunde utnyttja. Flertalet av lärarna hade också 
tillgång till plogad skridskobana, uppkört skidspår och några av skolorna hade även utrustning 
för olika aktiviteter att låna ut till eleverna vilket möjliggjorde en bättre undervisning. 
Samtliga lärare anser att det största hindret för att bedriva friluftsliv är tid men även 
schematiska svårigheter. Ekonomin och stora elevgrupper är också ett stort bekymmer och 
som begränsar lärarna i vilka aktiviteter eller vilket friluftsliv de kan och vill bedriva. 
 
Lärarnas tidigare erfarenheter av friluftsliv har också en stor betydelse för hur lärarna väljer 
att jobba med friluftsliv. Både valet av aktiviteter och inställningen till att jobba med 
friluftsliv grundar sig på lärarnas intresse för friluftsliv. 
 
Alla lärare anser att de följer läroplanen men flertalet av lärarna tycker att målen som de ska 
jobba mot är väldigt diffusa och därför skiljer sig undervisningen beroende på hur lärarna 
tolkar målen. 
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5. DISKUSSION 
 
Här har vi diskuterat och reflekterat över vår bakgrund och frågeställning med stöd av 
resultatet från lärarintervjuerna.  

 
 
5.1 Problematiken kring undervisningen av friluftsliv 
 
Under arbetets gång har vi upptäckt hur svårt det är att skilja mellan friluftsliv och 
friluftsaktivitet. Med skolans verksamhet i åtanke kan det dock vara en viktig fråga att 
diskutera ifall friluftsaktiviteter är lämpliga att använda som en introduktion till friluftsliv 
utifrån ramfaktorer att bedriva i verksamheten. Det som troligtvis har lett till störst diskussion 
för att definiera friluftsliv är avgränsningen mot idrotten. 1969 gjordes en statlig 
idrottsutredning där man ville att friluftsliv och idrott skulle leva under samma definition då 
det var svårt att skilja dessa åt.  
 
Att definiera begreppet friluftsliv är alltså inte helt enkelt. Backman (2003) menar att det är 
upp till varje individ att avgöra vad friluftsliv är för denne, exempelvis en tur på längdskidor. 
En individ kan använda aktiviteten som en träningsform, medan en annan individ praktiserar 
den enbart för att ta sig ut i naturen och njuta av vad den har att erbjuda. Detta understryks av 
Engström (2002), som talar om meningsskapande praktiker, då det är smak och utövning som 
skapar mening i aktiviteten för individen. En fråga vi ställer oss är om det helt och hållet ska 
vara upp till individen att själv avgöra vad friluftsliv är för denne. Ska all aktivitet utomhus 
räknas som friluftsliv eller ska det finnas kriterier som man bör hålla sig efter? Här anser vi 
dock att en problematik kan uppstå, när till exempel skoteråkning betraktas. En vanlig syn på 
frågan kan vara att skotern kan möjliggöra friluftsvistelse för en individ i form av 
transportmedel, men vart går gränsen för när skotern inte längre är ett verktyg för att nå 
friluftslivet? 
 
Brügge, Glanz och Sandell (2007) presenterar olika sorters friluftsstilar, där det är upp till 
individen själv att avgöra vilken stil som passar bäst in på deras definition av friluftsliv. 
Trots att de olika stilarna presenteras som fristående från varandra är det i själva verket 
troligast att individen bedriver två, eller flera stilar parallellt. Detta faktum är en problematik 
som försvårar definitionen av friluftslivet. 
 
Om man som Öhman vill (se s.7) uttrycka sig om friluftsliv och friluftsaktiviteter kan man se 
den senare som ett sätt att introducera eleverna till friluftsliv. Vi anser att om endast aktiviteter 
som innebär att man lever i naturen ska kunna klassas som friluftsliv problematiseras lärarens 
situation när det kommer till att bedriva friluftsliv i den ordinarie undervisningen. Lärarna har 
i de flesta fall endast möjlighet att skrapa på friluftslivets yta och på grund av tidsbrist inte har 
möjlighet att gå på djupet.  
 
 
5.2 Lärarnas syn på friluftsliv och hur de arbetar med det enligt läroplanen 
 
Lärarnas syn på friluftslivet ser i mångt och mycket ganska lika ut. De anser att vistas ute i 
skog och mark är något som definierar friluftsliv men beroende på skolans geografiska läge 
kan undervisningen skilja sig åt. I kursplanen för ämnet idrott och hälsa är det angivet att 
friluftsliv ska innefattas i den ordinarie undervisningen samt att det även finns en 
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målbeskrivning för vad individen ska uppnå beträffande friluftsliv i såväl A- som B-kursen. 
(Se s. 15-16) 
 
Beroende på olika ramfaktorer som påverkar undervisningen är det svårt att i de lokala 
kursplanerna författa en exakt definition för vad undervisningen för friluftsliv ska innehålla 
och hur den enskilde läraren ska förhålla sig till detta. Vi anser att skolornas problem för att 
bedriva friluftsliv är att närmiljön ofta ser olika ut vilket också styrks av lärarna i vår 
undersökning. Lärarna tvingas att jobba utifrån hur deras närmiljö och vilka resurser de har 
vilket gör att förutsättningarna för hur friluftsliv och målen nås ser olika ut. Av de skolor vi 
undersökt jobbar alla lärare utifrån läroplanen och genomför olika former av friluftsliv där de 
även kopplar det till hur friluftsliv påverkar elevernas hälsa men på grund definitionen av 
friluftsliv lärare emellan kan undervisningen skilja sig åt. Här finner vi att Bourdieus teori om 
habitus är ytterst bidragande till hur läraren ser på och bedriver sin undervisning. Att definiera 
begreppet friluftsliv känns relevant men skolan kanske borde frångå den av 
kulturdepartementets ”officiella” svenska definition: 
 

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte 
och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling 
(Kulturdepartementet, 1999. s.9) 

 
Istället borde kanske skolan författa en relevant definition för deras verksamhet med tydliga 
riktlinjer för vad som ska bedrivas i undervisningen, för att på så sätt göra det möjligt för 
lärarna att jobba likartat med friluftsliv i undervisningen. 
 
 
5.3 Vilka aktiviteter väljer lärarna för att bedriva friluftsliv? 
 
De tre vanligaste aktiviteterna som lärarna i vår undersökning väljer att bedriva i sin 
undervisning är orientering, längdskidor och skridskor. Det är aktiviteter som har en nära 
anslutning till idrottsgrenar men lärarna väljer ändå att räkna in dem under friluftsliv. Många 
av aktiviteterna anses även som friluftsliv då de har en prägling av motion över sig, till 
exempel långfärdsskridskor, längdskidor och orientering då de ofta bedrivs i naturlig miljö 
utan krav på prestation och tävling som den vedertagna svenska definitionen av friluftsliv 
uttrycker.  
 

Vi har ingen tidtagning i vår orientering och på så sätt ser jag det som 
friluftsliv, alltså att lära sig orientera på okänd mark (Lärare 7) 

 
Att sortera bort vissa aktiviteter som även kan ses som en idrottsgren tycker vi är fel då de 
även kan klassas som friluftsliv och lärarna skulle i så fall också få svårt att bedriva friluftsliv 
i undervisningen. Längdskidor till exempel ser nog många som en idrottsgren men de används 
även för att gå på tur i fjällen. Vi menar att genom att använda det i undervisningen och trots 
att det kanske inte förekommer under friluftslivs förhållanden ges eleverna en möjlighet att 
öva på skidteknik som kan komma till användning även inom friluftslivet vilket också gäller 
för de andra två aktiviteterna som lärarna använder sig av. Aktiviteterna i skolan kan alltså 
tjäna två syften, dels som introduktion till ett fortsatt friluftsliv men även som idrottsgren.  
 
Vi kan bara konstatera att aktiviteterna skiljer sig åt men ofta är det på detaljnivå, där vissa av 
skolorna väljer att åka till exempel långfärdsskridskor istället för skridskor. Vissa av skolorna 
har tillgång till kanoter men av någon anledning verkar de inte utnyttja det vilket kan 
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ifrågasättas. En fråga man kan ställa sig är varför bara några enstaka lärare väljer att undervisa 
om säkerhet, material, klädsel och etik beträffande på hur man beter sig i naturen. Alla dessa 
saker hör till friluftslivet och är också viktigt för att få en bra naturupplevelse. Detta verkar 
dock inte vara lika prioriterat vilket dels kan bero på tidsbrist och lärarnas intresse för den 
teoretiska delen av friluftslivet, men den är nog så viktigt för att inbjuda eleverna till ett 
fortsatt friluftsliv. 
 
5.4 Lärarnas tidigare erfarenheter 
 
Precis som Bourdieu framhäver i sin teori beträffande habitus påverkas lärarens val av 
aktiviteter av tidigare erfarenheter inom området. Vid analys av intervjuresultaten finner vi att 
habitus i högsta grad är en utmärkande faktor i lärarnas strävan att utöva friluftsliv i 
undervisningen. De lärare som haft ett rikt friluftsliv under uppväxtåren utövar i stor 
utsträckning personligen friluftsliv på fritiden, men jobbar även aktivt med detta i den 
ordinarie undervisningen. 
 
Det finns sociala miljöer som formar habitus mer än andra och speciellt barndomen blir 
viktig. Individen är då som mest formbar och mottaglig för intryck och uppväxtens 
livsförhållanden formar ett habitus. Det sociala ursprunget utgör därför alltid grunden för 
individens habitus. Här finner vi att lärarnas strävan mot att introducera friluftsliv för 
eleverna, för att på så sätt föra vidare det kulturhistoriska arv som friluftslivet utgör i Sverige 
tjänar sitt syfte. Genom att eleverna i unga år i undervisningen i idrott och hälsa får uppleva 
de positiva inslag som friluftslivet har att erbjuda finns det stor chans att ett intresse uppstår 
att själva idka det, men även föra vidare det till sina egna barn i framtiden. En av lärarna som 
undervisar barn- och fritids elever uttryckte följande: 
 

Jag vill ju att mina barn ska föra över det på sina barn, likväl som elever 
från barn- och fritidsprogrammet, det är någonting jag säger ofta att 
åtminstone ska ni vara ute med era barn som dom undervisar så småningom, 
det är det viktigaste (Lärare 1) 

 
 

5.5 Ramfaktorer, möjligheter och hinder 
 
Vi har försökt analysera lärarnas syn på hur ramfaktorer möjliggör eller hindrar dem i 
undervisningen av friluftsliv. Genom att titta på Dahllöfs ramfaktorteori (se s. 10) har vi 
kommit fram till att lärarna anser sig uppleva faktorer som möjliggör friluftsundervisningen 
men till största delen har lärarna påtalat hindren med ramfaktorer. Vi finner dock att dessa 
hinder oftast handlar om att lärarna ser friluftslivet som en stor helhet där de vill att eleverna 
ska göra allt som gäller friluftsliv på en gång och inte ser att det går att dela in i mindre delar. 
Då menar vi att lärarna ofta verkar anta att de måste bedriva friluftsliv och inte 
friluftsaktiviteter som till exempel läran om att göra upp en eld och allemansrätten för 
använda det som en introduktion till friluftsliv. 
 
I och med införandet av Lpo 94 då de öronmärkta dagarna för friluftsliv togs bort ur 
läroplanen och det istället blev upp till beslutsfattarna på lokal nivå, arbetslagen eller som i de 
flesta fall till de ansvariga lärarna i idrott och hälsa att avgöra om friluftsdagar skulle existera 
i den egna verksamheten eller inte. I och med detta tror vi att friluftslivet har blivit lidande. 
Flertalet av de intervjuade lärarna uttryckte att det var helt och hållet upp till dem att ta tag i 
och anordna med de praktiska detaljerna för att det överhuvudtaget skulle bedrivas 
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friluftsdagar vid de aktuella skolorna. Denna minskning, eller i värsta fall totala avsaknad av 
friluftsdagar menar vi ställer än högre krav på att det ska bedrivas vettigt friluftsliv i den 
ordinarie undervisningen i idrott och hälsa. Vilket enligt vår undersökning verkar vara ganska 
svårt. Detta beror dels på tidsbrist, lektioner som är 60 eller 80 minuter är en alldeles för kort 
tid för att hinna göra någonting vettigt av. Det beror också på schematiska faktorer då andra 
lärare inte är villiga att släppa tid till förfogande för längre lektioner som en lärare antyder:  
 

Alla tycker sin lektion är viktig, ingen vill bryta schemaläggningen (Lärare 
7) 
 

Vi tror att i och med borttagandet av friluftsdagar från läroplanen kan det vara en anledning 
till varför friluftslivet har fått stryka på foten och inte bedrivs i så stor omfattning vilket 
medför att eleverna inte kan erbjudas att pröva på ett genuint friluftsliv i samma utsträckning. 
Tidigare när friluftsdagarna var en del av direktiven i styrdokumenten användes det ofta till att 
bedriva friluftsliv. Sedan borttagandet av dessa har möjligheten till att bedriva ett vettigt 
friluftsliv minskat, då lärarna är av åsikten att tiden i den ordinarie undervisningen inte räcker 
till. 
 
En ramfaktor som påverkar friluftslivet i undervisningen är allemansrätten, som möjliggör 
vistelse ute i naturen. Vi fann det intressant att ingen av de intervjuade lärarna framhöll 
allemansrätten i sitt resonemang angående möjliggörande faktorer för friluftsliv i 
undervisningen. De pratade visserligen om hur och att de utnyttjade sin närmiljö men ingen 
nämnde att de undervisade eleverna om allemansrätten och vad den innebär. Detta tyckte vi 
var förvånansvärt, men samtidigt kan det vara så att lärarna precis som många av oss andra tar 
allemansrätten för given och inte reflekterar över den och dess möjliggörande av friluftsliv. 
 
En möjliggörande, eller hindrande faktor i en individs förmåga att tillgodose sig och uppskatta 
friluftsliv kan vara exempelvis hemförhållanden. Vi har tittat på Maslows behovstrappa (se 
s.13), som antyder att en individ som har stabila hemförhållanden och fungerar bra i skolan 
och i samspelet med vänner, kan som vi ser det ha större glädje av friluftslivet, medan en 
annan individ som har trassliga hemförhållanden, problem i skolan och med vänner mest 
troligt har andra behov än att utöva friluftsliv. Vi vill dock reservera oss genom att poängtera 
att i vissa fall kan individen med problem på de mer basala nivåerna enligt Maslows 
behovstrappa få en positiv upplevelse och må bra av friluftsliv genom gruppstärkande 
aktiviteter. En av de intervjuade lärarna framhåller just denna faktor. 
 
Lärarna påpekar att stora elevgrupper försvårar undervisningen av friluftsliv, det är svårt att 
hinna med och instruera elever ute i naturen på grund av både tid och resursbrist. Stora 
grupper medför också en säkerhetsrisk då lärarna ofta är ensamma med hela gruppen och en 
lektion som till exempel bedrivs ute på vatten kan för en lärare vara ett för stort ansvar att 
bära. Ekonomin spelar också en stor roll i bedrivandet av friluftsliv då det kräver ganska 
mycket resurser men som skolan ofta inte har pengar till utan de måste prioritera andra saker. 
En lärare antyder att om de skulle få mer pengar skulle de kunna göra mycket mera 
beträffande friluftsliv. Dessa två faktorer är något som vi anser att lärarna inte kan påverka 
alltför mycket utan de måste rätta sig efter de rådande omständigheterna. 
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5.6 Nyttan med friluftsliv i skolan 
 
Eleven ska genom undervisningen i gymnasieskolan erhålla och få förståelse för friluftsliv. 
Genom allemansrätten som en möjliggörande faktor för friluftsundervisning kan eleverna 
skapa ett engagemang och få en förståelse för naturen och miljön. De får även en etisk syn på 
naturen för hur de bör vårda och skydda den samt vad som förväntas av dem vid utövande av 
friluftsliv. Friluftsundervisningen i skolan kan för vissa elever vara den enda chansen att få 
prova på vistelse i skog och mark. I detta sammanhang anser vi att friluftsundervisningen blir 
väldigt viktig då den bidrar till att eleverna har möjlighet att skaffa sig kunskap och förståelse 
för naturen. Orientering i undervisningen bidrar med kartkunskap, eleverna lär sig hitta i 
okänd terräng vilket kan medföra en ökad trygghet vid vistelse i naturen, men även att vilka 
material man väljer har betydelse för friluftsupplevelsen. Vi anser att detta är viktigt att lära ut 
för att på så sätt göra eleverna medvetna om vilka möjligheter till friluftsliv som existerar, 
men även vilket ansvar de har i och med att det är de som ska föra vidare det kulturhistoriska 
arv som friluftslivet utgör till kommande generationer.  
 
Generellt sett kan strävan efter och glädjen av friluftsliv vid närmare granskning av Maslows 
behovstrappa vara som störst för de individer som har tillgodosett sina behov på de 
föregående planen än för de personer som inte har det. I exemplet nedan framhålls bland 
annat ungdomar som en kategori av individer som inte vanligtvis ägnar sig åt vistelse i skog 
och mark. Detta hänger enligt Maslow ihop med individens livssituation. Ett aktivt friluftsliv 
är kanske för dagens ungdom inte längre en självklarhet utan det finns fler aktiviteter som 
friluftslivet tvingas konkurrera med om utövare. 
 

Enligt officiell statistik är ungdomar, invandrare och socialbidragstagare 
minst benägna att vandra i skogen (Naturvårdsverket. 2010. s. 4) 

 
Med detta i åtanke menar vi att friluftsundervisningen tjänar sitt syfte inom idrott och hälsa. 
Om vi väljer att se friluftsundervisning i förhållande till Maslows behovstrappa finner vi 
många möjligheter, då den aktuella läraren kan koppla aktivitet till olika behov enligt Maslow. 
Exempelvis kanske vissa elevgrupper behöver jobba med aktiviteter som främjar 
behovstillfredsställelse på basala plan, medan andra grupper kräver större utmaningar. Rent 
teoretiskt kan nämligen friluftsliv fylla en funktion i samtliga fem steg av behovstrappan. 
Beträffande de fysiska behoven kan friluftsliv fylla en funktion som exempelvis motionsform, 
vad gäller trygghet som utgör trappans andra steg är det en viktig ingrediens för att individen 
ska kunna uppskatta friluftsvistelse i till exempel skog och mark. Ur gemenskapssynpunkt 
kan friluftsliv fungera som gruppstärkande aktivitet. Behovstrappans näst sista steg rör 
uppskattning, där friluftsliv som gruppaktivitet kan göra att individen känner uppskattning för 
exempelvis det ansvarsområde denne har haft hand om. Den självförverkligande delen av 
Maslows behovstrappa är kanske det steg som bäst passar in på äventyrsformen av friluftsliv 
Med Maslows behovsteori i åtanke kan friluftslivets nytta ses genom att individen får ökad 
kunskap om naturen genom exempelvis aktiviteter i skog och mark och på så sätt känner sig 
trygg vid vistelse i den. Genom att bedriva friluftsliv i skolan i form av gruppaktiviteter kan 
det ha en gruppstärkande effekt som främjar en god gemenskap i klassen.  
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5.7 Slutsats 
 
Lärarna jobbar inte direkt med friluftsliv i den omfattning som Lpf 94 förespråkar. Den 
slutsats vi kan dra av de undersökningar vi gjort är att lärarna finner det svårt att bedriva ett 
vettigt friluftsliv. Det beror främst på tidsbrist, men även ekonomi och stora elevgrupper 
komplicerar undervisningen. Vidare menar lärarna att det är svårt att skilja på friluftsliv och 
friluftsaktiviteter. De är svåra att skilja åt då de aktiviteter som utövas i friluftsliv också kan 
utövas som idrottsgren. Enligt våra undersökningar försöker lärarna att ta tillvara på den tid 
och de resurser de har på ett lämpligt sätt. De ramfaktorer som skulle behöva ses över är av 
tids- schematisk- och ekonomisk karaktär för att på så sätt få till stånd ett större djup i 
undervisningen, detta är dock inte helt enkelt att lösa. Vi finner att det eventuellt skulle det 
vara relevant med en teoretisk del av friluftslivet i undervisningen för att göra eleverna 
uppmärksamma på de möjligheter och samtidigt förpliktelser som exempelvis allemansrätten 
medför. Detta för att skapa en djupare förståelse för friluftslivets värde, inte bara som 
rekreation, men även som kulturhistoriskt arv. 
 
Vi har även kunnat urskilja ett tydligt mönster hos de intervjuade lärarna beträffande 
kopplingen mellan tidigare erfarenhet av friluftsliv och hur de praktiserar det i skolan. 
 
Avslutningsvis vill vi lyfta en fråga som vi anser vara intressant att forska vidare i. Hur ska en 
lärare bedöma och sätta betyg på en aktivitet (friluftsliv) vars vedertagna definition är: 
 

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte 
och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling 
(Kulturdepartementet, 1999. s.9) 
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6. APPENDIX 
 
Lärarintervju 

 
1. Ägnar du dig personligen regelbundet åt friluftsliv på fritiden? 
 
2. Om ja, vilken funktion anser du att friluftslivet fyller i ditt liv? 
 
3. Varför/varför inte ägnar du dig åt friluftsliv på fritiden? 
 
4. Anser du att du hade ett rikt friluftsliv under uppväxtåren? Berätta om dina erfarenheter 
från din uppväxt 
 
5. Hur skulle du personligen definiera begreppet friluftsliv, vad är friluftsliv för dig? 
 
6. Hur skulle du i din roll som lärare utifrån styrdokumenten definiera begreppet friluftsliv?  
 
7. Vilka är målen med friluftsliv i kursplanen? 
 
8. Anser du i din roll som lärare att friluftsliv fyller en viktig funktion i undervisningen?  
 
9. Vilken roll spelar friluftsliv i din undervisning? 
 
10. Bedriver du i din roll som lärare regelbundet friluftsliv i undervisningen? 
 
11. Hur bedriver du friluftsliv i idrott & hälsa A samt idrott & hälsa B? 
 
12. Om ja på föregående fråga. Hur är generellt elevernas respons?  
 
13. Om nej på föregående fråga. Hur är generellt elevernas respons? 
 
14. Märker du av några fysiska eller psykiska effekter hos eleverna i samband med friluftsliv? 
 
15. Vilka möjligheter för friluftsliv upplever du i din roll som lärare? 
 
16. Vilka hinder för friluftsliv upplever du i din roll som lärare? 
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