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Sammanfattning  
Syftet med mitt arbete är att undersöka progressionen i friluftsundervisningen på två 
grundskolor utifrån pedagogers och rektorers perspektiv samt undersöka om deras arbete 
korrelerar med kurs- och skolplaner för ämnet och för de aktuella skolorna. 
 
Jag har i min undersökning använt mig av kvalitativa intervjuer samt studerat kursplanen och 
de berörda kommunala skolplanerna. Tack vare mina intervjuer med både rektorer, 
idrottslärare och fritidspedagoger tycker jag mig fått en inblick i hur ett par skolor arbetar med 
friluftsliv. Genom att jag studerat de berörda skolplanerna tycker jag mig fått en uppfattning 
om hur kommunerna ser på friluftsliv och progression.  
 
Mitt resultat visar att mängden friluftsliv beror på idrottslärarnas samt rektorernas intresse till 
momentet, vilket gör att det kan skilja otroligt mycket från skola till skola. I intervjuerna 
framgår det att en viss progression finns inom friluftsliv; bland annat genom val av område 
samt aktiviteter. Gällande de kommunala skolplanerna nämns det i Norrlands skolplan att 
deras vision är att värna och ta hand om naturen, medan det i Götalands skolplan inte 
nämndes något om naturen, friluftsliv eller miljö. Något om progression kopplat till friluftsliv 
saknades i båda skolplanerna. I kursplanen för Idrott och hälsa börjar varje strävans mål med 
ordet utveckla, för att kunna uppfylla dessa mål bör därmed en progression finnas. 
 
Nyckelord: friluftsliv, friluftsdagar, Idrott och hälsa, kursplan, natur, progression, skolplan 
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1. Inledning 
Friluftsliv för mig är att uppleva, utforska och upptäcka vår vackra natur. Genom att vistas i 
naturen tror jag att vi uppskattar och tar till vara på vår natur på ett bättre sätt än vad vi skulle 
gjord om den var okänd för oss. Jag tror även att vistelser i naturen gör oss fridfulla och 
harmoniska men även bidra till att vi får nya krafter/energi.   
 
Jag har under min barndom haft möjligheten till att vistas i naturen; genom att bygga kojor, 
plocka bär/blommor, bada i sjöar, paddla kanot/kajak samt gått skogspromenader under årets 
alla årstider. Detta har lett till att jag skaffat mig kunskaper samt fått en god relation till 
naturen, som jag i äldre ålder sedan velat utveckla. Denna relation vill jag att alla barn och 
ungdomar också skall få möjlighet att uppleva, därför var mitt val av yrkesutbildning inte så 
svårt. Jag har även tack vare min lärarutbildning; Idrottslärare med friluftsprofil på Luleås 
tekniska universitet fått möjligheten att utöka mina friluftslivsupplevelser. Detta har i sin tur 
lett till att jag idag har fått en större inblick, väckt en nyfikenhet och samlat ihop fler 
erfarenheter om friluftsliv än tidigare. Jag har dock alltid saknat möjligheten att få utöva mitt 
friluftsintresse i grundskolan, trots att friluftsliv alltid har stått med i kursplanen för Idrott och 
hälsa. Så med anledning av detta har jag valt att göra en djupdykning inom friluftsliv för att se 
om grundskolor idag gestaltar friluftsliv i dess undervisning och om det finns någon 
progression.   
 
Friluftsliv har mer eller mindre alltid funnits nämnt i de fyra senaste kursplanerna, för 
idrottsämnet i grundskolan. I dagens kursplan nämns friluftsliv på ett flertal ställen, bland 
annat står det i Skolverket (2000) att elever skall genom friluftsverksamhet och vistelser i 
skog och mark få upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt 
intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Friluftsliv nämns även i de mål som eleverna 
skall ha uppnått i slutet av årskurs fem och nio. I slutet av årskurs fem skall eleverna ha så 
kallade grundkunskaper om friluftsliv samt allemansrätten. Vad exakt dessa grundkunskaper 
innefattar framgås inte av kursplanen, utan det är upp till varje lärare att utgå ifrån vad de 
tycker är passande för vad eleverna bör kunna. För min del handlar grundläggande kunskaper 
i friluftsliv bland annat om att veta hur elever skall klä sig rätt i olika väderförhållanden, 
kunna orientera samt ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter gällande allemansrätten, 
men också att äga kunskap om säkerhet; vad gör jag om jag går vilse och bör jag gå i en 
okänd skog själv. Vidare i kursplanen nämns det att eleverna i slutet av årskurs nio skall 
kunna planera och genomföra vistelser i naturen. Återigen nämns det inga direktiv i 
kursplanen om vad exakt planera och genomföra vistelser i naturen innebär. Jag anser 
däremot att elever skall ha kunskap om olika faktorer de bör tänka på när de planerar och 
genomför en längre utflykt i skog och mark. Exempelvis; hur länge skall jag vara ute, vilken 
mat skall jag ha med, bör jag meddela någon innan jag ger mig ut angående när jag räknar 
med att vara tillbaka, hur skall jag klä mig, har jag med mig relevant utrustning osv. Genom 
att äga dessa teoretiska förkunskaper inför en utflykt anser jag att den praktiska genomförda 
utflykten blir ett facit på elevernas kunskap. Men för att kunna nå det slutgilliga målet, kunna 
planera och genomföra en utflykt, måste eleverna ha de tidigt nämnda grundkunskaperna. 
Detta anser jag bör ske genom att det finns en uttänkt progression i friluftslivsundervisningen, 
där elever lär sig successivt nödvändig kunskap. Men hur ser det ut i verkligheten? 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Huvudsyftet med mitt arbete är att undersöka progressionen i friluftsundervisningen på två 
grundskolor utifrån pedagogers och rektorers perspektiv samt undersöka om deras arbete 
korrelerar med kurs- och skolplaner för ämnet och för de aktuella skolorna. 
 

2.2 Frågeställningar 

• Vilken betydelse har friluftsliv för eleverna, enligt rektor och pedagoger?  
• Genomförs friluftsliv på de två grundskolorna?  
• Hur sker kunskapsstegningen mellan årskurserna (år 1-9) inom friluftsliv? 
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3. Bakgrund 
3.1 Vad är friluftsliv? 
Backman (2004) och Yttergren (1992) menar att definitionen av friluftsliv har varierat över 
åren beroende på vilka parter som har uttalat sig. Främst har avgränsningen mot idrotten fått 
den största uppmärksamheten. Backman (Ibid) hävdar att den statliga idrottsutredningen från 
1969 ville att friluftsliv och idrott skulle gå under samma definition då organisationen menade 
att det var omöjligt att skilja dessa åt. Utredningens definition på idrott och friluftsliv 
innefattade fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och reaktion eller uppnå 
tävlingsresultat. Både Backman och Yttergren nämner att det från Friluftsfrämjandet fanns 
starka invändningar att förknippa friluftsliv med idrottsrörelsen. I Yttergren (1992) nämns det 
bland annat att Friluftsfrämjandet under 1960- och 1970-talen utförde en kampanj i deras 
medlemstidning ”I alla väder” som hävdade att det framgår en skarp skiljelinje mellan idrott 
och friluftsliv. I Backman (2004) framgår det att Friluftsfrämjandet, som inte ville förknippa 
friluftsliv med tävlingsverksamhet, vid denna tidpunkt använde definitionen att friluftsliv är 
att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling.  
 
Den definitionen av friluftsliv som mest användas idag finns bland annat i promemorian 
Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer, [Ds 1999:78]. Där definieras 
friluftsliv som vistelser och fysiska aktiviteter utomhus för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelser utan krav att prestera eller tävla.  
 
För att eleverna i skolan skall få en så bra friluftsundervisning som möjligt krävs det att skolor 
är införstådda med vad friluftsliv innebär.  
 

3.1.1 Skillnad på friluftsliv och friluftsaktiviteter   

Trots den nämnda definition av friluftsliv i Ds 1999:78, anser Backman (2004) att det är svårt 
att säga vilka aktiviteter som innebär friluftsliv. Backman (Ibid) menar att det är upp till varje 
individ att avgöra om den utförda fysiska aktiviteten innebär friluftsliv eller inte. Han nämner 
att det är en skillnad om syftet med exempelvis en cykeltur är att träna upp sin kondition till 
Vättern-rundan eller om cykelturen syftar till att njuta av vädret och naturen. Backman (Ibid) 
och Öhman (1999) väcker tanken att det kanske finns något mellan idrott och friluftsliv. 
Öhman (Ibid) anser att friluftsliv karakteriserar aktiviteter som innebär att vi njuter av 
naturen, medan friluftsaktivitet är fysiska aktiviteter som lekar, spel och övningar av 
idrottsinslag som utövas i naturen. Öhman (Ibid) anser därmed att friluftslivsaktiviteter ligger 
närmare idrotten än friluftsliv i en kategoriseringsskala.   
 
I Ds 1999:78 görs det däremot ingen tydlig skillnad på friluftsliv och friluftsaktivitet, där 
framkommer det att syftet med friluftsaktiviteter innebär; 

• Att få miljöombyte och naturupplevelser. 
• Att må bra och bibehålla eller få bättre livskvalitet 
• Att bibehålla eller att få bättre hälsa och fysisk prestationsförmåga 
• Att få rekreation, dvs. att få positiv fysisk, psykisk och social stimulans 
• Att få avkoppling; ensam eller med vänner 
• Att få leka, utmaningar och äventyr 
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Dessa faktorer anges kunna uppfyllas genom att utöva olika friluftsaktiviteter; ströva i skog 
och mark, cykla, orientering, paddling, skid-, skridskoåkning, olika former av fjällvistelser, 
samt andra aktiviteter som ger fysiska utmaningar och äventyr.  
 

3.2 Naturens påverkan på människans hälsa 
Naturen har i århundraden ansetts vara viktig för människans hälsa. I Grahn m.fl. (2010) 
anges det att naturen ansågs vara en energikälla redan i antikens Grekland, bland annat 
hävdade Hippokrates (460-370 f Kr) att naturen hade läkande egenskaper. Hippokrates 
menade att kroppsvätskor blandades på ett gott sätt tack vare att luften var ren och sund, samt 
att kroppsrörelserna kom i fas med naturens rytm. Hippokrates som kallades för läkekonstens 
fader nyttja naturens växter som läkemedel samt ordinerade bland annat promenader i naturen 
för att hans patienter skulle tillfriskna. Tanken om att naturen kunde påverka oss människor 
positivt fanns även senare i Sverige. I Grahn m.fl. (Ibid) uppges det även att Ernst Westerlund 
(1839-1924) som var en läkare, hellre skrev ut vackra vyer, frisk luft, trädgårdsarbete och 
promenader än mediciner, vilket skall ha givit goda resultat. Dessa grundtankar finns 
fortfarande kvar idag. I Nilsson (2011) nämns COST (The European Cooperation in Science 
and Technology), vilket innefattar ett samarbete mellan vetenskapsmän och forskare i hela 
Europa. Genom projektet Action E39 ”Forests, Trees and Human Health and Well-being”, 
som pågicks under åren 2004-2008, ville de öka kunskapen om vad skogar, träd och naturliga 
platser kan göra eller gör för människans hälsa och välbefinnande.  
 
Andra personer som har forskat om naturens påverkan på oss människor är psykologerna 
Rachel och Stephen Kaplan. Enligt Ottosson (2006) fick främst ett av Kaplans projekt mycket 
uppmärksamhet. Projektet var ett uppdrag som de fått av US Forest Service (motsvarigheten 
till svenska skogsstyrelsen), och handlade om att ta reda på vad som händer om människor 
spenderar några veckor i skogen. Förutom nyvunna praktiska kunskaper, visade resultatet att 
deltagarna mådde bättre än innan och för flertalet av personerna hade även vistelsen i naturen 
berört dem ända in i själ och hjärta enligt dem själva.  
 
Idag bor många människor i städer, vilket har lett till att naturen inte är lika nära oss som 
tidigare. Enligt Sandell m.fl. (2008) ansågs livet nära naturen som det goda livet och städerna 
ansågs ha en nedbrytande inverkan på individers moral och hälsa. Tillsammans med detta 
synsätt samt att industrialiseringen tog fart under 1800-talet ledde det till att barnkolonier 
växte fram. Genom fysisk aktivitet, miljöombyte och naturupplevelser skulle barnen återfå 
viktiga aspekter ur ett hälsoperspektiv samt att det ansågs även att naturen hade en läkande 
effekt på trasiga själar. Att naturen påverkar vår mentala hälsa nämns även i Regeringens 
skrivelse (2001) som hävdar att friluftsliv inte bara har betydelse för vår fysiska hälsa utan 
även för vår mentala hälsa. De menar att vi genom vistelse i naturen blir allt mer avkopplade 
och lugnare, vilket bidrar till förebyggning av stress och utbrändhet. Även Grahn (2003) 
hävdar att grönområden är viktigt för att människan skall komma i balans. Han menar att vi 
återskapar en balans genom att söka upp en plats där vi känner att vi får en bekräftelse för 
våra känslor.   
 
Andra aspekt som gör att vi människor påverkas av naturen har miljöpsykologen Roger Ulrich 
kommit fram till i hans undersökningar. Han menar att naturen även ha en bidragande effekt 
på oss människor trots att vi inte fysiskt vistas i naturen. I tidskriften New Science 
publicerade Ulrich (1984) en av hans undersökningar, som innefattade att patienter som hade 
ett rum med utsikt mot naturområde återhämtade sig fortare än de patienter som hade utsikt 
mot en tegelvägg. Ulrich (1999) har även gjort studier gällande naturens påverkan av fångar 
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under 1980-talet. Resultatet visade sig att de interner som hade utsikt över jordbrukslandskap 
och skog hade färre stressymptom, så som huvudvärk och magont, än interner med utsikt över 
murar eller byggnader. 
 
Naturens påverkan har även visat sig ge positiva effekter på förskolebarn. Grahn m.fl. (1997) 
har studerat naturrika miljöers påverkan på barn. I Grahn m.fl. (1997) framkom det att 
dagisbarn som vistas i en naturrik miljö har en bättre koncentrationsförmåga och bättre 
motorik än de barn som går på dagis i en mindre naturrik omgivning. Det visades sig även att 
barnen i den naturrika omgivningen var mer sällan hemma pga. sjukdomar än de andra 
barnen. I en senare studie hävdar Grahn (2003) att barn i naturrika förskolorna har lättare för 
att lyssna och förstå instruktioner, utan att läraren behöver hålla eller titta barnet i ögonen. 
Dessa barn kunde även arbeta mer tålmodigt med olika uppgifter samt att de visade prov på 
mindre våldsamt beteenden. 
 
Sammanfattningsvis påverkar naturen oss människor positivt. I Regeringens skrivelse (2001) 
och Nilsson (2011) nämns det att genom kontakt med naturen kan vi återhämta oss både 
mentalt och fysiskt. Även nämns det bland annat i Ottosson (2006) och Grahn (2003) att 
vistelse i naturen gör oss mer avkopplade och lugnare vilket i sin tur leder till att vi lättare kan 
koncentrera oss, känna oss mindre stressade samt ger oss ny energi.       
 

3.3 Barns motoriska utveckling  
Att vistas i naturen kan även påverka barn och ungdomars motoriska rörelsemönster. Enligt 
Sigmundsson m.fl. (2004) är miljön viktig för barns motoriska utveckling. De menar dock att 
det är svårt att säga hur viktig varje omgivning är pga. att de olika omgivningarna; hemmet, 
skola, närmiljön variera från barn till barn. Däremot menar Jagtøien m.fl. (2002) att barn 
utvecklar grundläggande och naturliga rörelser så som att springa, hoppa, kasta, fånga, hänga, 
gunga, kana, dra, fösa, lyfta, bära, snurra etc. om den fysiska miljön är rik och har en allsidig 
utmanande verkan. På så sätt kan naturen ses som en rik miljö, då det finns gott om 
möjligheter att utföra de olika rörelserna. Även Folkhälsoinstitutet (1996) hävdar att den bästa 
miljön för att barn skall utveckla sin motorik är i naturen, där barn kan klättra i träd eller 
balansera på stenar och nedfallna trädstammar. På liknande sätt resonerar även Thornell 
(2009) som skriver att det märks på stadsbarn att de är vana att ha platt mark under fötterna, 
vilket leder till att dessa barn rör sig klumpigt och stapplar nästan fram över stockar och 
stenar.  
 
Det händer mycket med barns kroppar under deras uppväxt, och fysiska aktiviteter anses vara 
en bra metod för att barn och ungdomar skall få en god kroppskontroll. Folkhälsoinstitutet 
(1996) menar att nyfödda barn har ett intresse att genom rörelse ta sig fram och upptäcka nya 
saker. Detta intresse är viktigt att barn får behålla samt att vidareutveckla i lek för att skapa 
glädje till olika rörelsemönster. I Jagtøien m.fl. (2002) nämns det att barns kroppar i åldern 6-
7 förändras genom att huvudet blir mindre och armar och ben växer i förhållande till resten av 
kroppen. Detta leder till att barn behöver lära sig att anpassa sin motorik till en lägre 
tyngdpunkt samt återfå kontrollen på sina armar och ben. Dessa barn har därmed ett stort 
behov av att vara i rörelse, vilket gör att de har svårt att sitta still. Barn i denna ålder har 
emellertid redan utvecklat många rörelser väl men har svårt att samordna olika rörelse i ett 
moment. Att exempelvis kasta eller ta emot en boll stillastående kan dessa barn i stort sätt, 
men att utföra rörelsen samtidigt som de springer kan uppfattas svårt för dem. 
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I åldern 7-8 nämner Jagtøien m.fl. (2002) att barn kan göra allsidiga förflyttningar framåt, 
bakåt och i sidled samt att deras koordination mellan öga-hand och öga-fot har utvecklas väl. 
Detta leder till att dessa barn även har goda förutsättningar att anpassa sin balans för att utöva 
aktiviteter som snowboard, skidor och skridskor. I och med en förbättrad kroppskontroll anser 
Jagtøien m.fl. (Ibid) att barn i denna ålder gärna söker nya utmaningar och har en stor glädje 
till fysiska aktiviteter. I Rödstam (1991) nämns det att barns självkänsla även ökar när de 
känner att de har kontroll över sin egen kropp, och på så sätt anser Rödstam att 
idrottsaktiviteter är viktigt för barn i 7-12 års ålder.    
 
När barn sedan hamnar i puberteten sker ytterligare en kroppsförändring; hela kroppen växter 
utan att deras motorik hänger med. Rödstam (1991) nämner att barn i puberteten oftast 
framstår som klumpiga och slarviga. Jagtøien m.fl. (2002) hävdar att det är främst de barn 
vars kroppar växer snabbt under en kort tid som uppfattas lite klumpigare. Hon menar även att 
det krävs mer styrka för barnen/ungdomarna att utföra olika rörelser som de är varna vid, 
vilket kan leda till att många ungdomar skapar en viss motvilja till att vara fysiskt aktiva. 
Emellertid nämner hon att det är viktigt att dessa ungdomar är fysiskt aktiva då kraftiga 
kroppsförändringar belastar skelettet. I och med fysisk aktivitet skyddar muskulaturen 
skelettet samt sätter skelettet i rörelse vilket förebygger belastningsskador.       
 
Barns motoriska utveckling anses också ha en inverkan på barns koncentrationsförmåga. De 
grundläggande motoriska rörelser, s.k. grovmotorik, som att hålla kroppen upprätt, sitta och 
gå skall ske automatiskt utan att vi behöver tänka på själva utförandet. Ericsson (2003) hävdar 
att om ett barn måste stanna upp mitt under ett handlingsmönster för att justera grovmotoriken 
blir själva utförandet långsamt och okoordinerat, vilket leder till att koncentrationsförmågan 
påverkas negativt. Ericsson (Ibid) menar att barns motoriska brister inte försvinner av sig 
själv utan måste tränas bort.  
 
Sammanfattningsvis menar Sigmundsson m.fl. (2004) att miljön har en stor roll gällande 
barns och ungdomars motoriska utveckling. Jagtøien m.fl. (2002) och Folkhälsoinstitutet 
(1996) hävdar att barn och ungdomar som vistas i en miljö, så som naturen, med utmaningar 
och rikliga möjligheter att utöva olika rörelsemönster leder till att de skapar kontroll över sina 
kroppar. Rödstam (1991) menar att god motorisk kontroll i sin tur leder till bättre självkänsla 
hos barn och ungdomar.   
 

3.4 Utomhuspedagogik  
I Dahlgren m.fl. (1997) definieras utomhuspedagogik som handlingsinriktade lärarprocesser 
som sker med hjälp av utomhusaktivitet. Utomhusaktiviteter har länge setts som något positivt 
i skolan. I Sandell m.fl. (2008) anges det att Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) var en viktig 
inspirationskälla för den fysiska fostran. Rousseau ansåg att kroppsövningar, lek, friluftsliv 
och andra praktiska sysslor skulle dominera över stillasittande och teoretiska studier, då 
stillasittande under en längre tid inomhus ansågs som onaturligt och ohälsosamt för barn. 
 
Brügge m.fl. (2007) anser att utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till den 
undervisning som sker i klassrummet. De menar att en växling mellan dessa arbetsmiljöer gör 
att kroppens rörelsebehov kan tillgodoses samt stimulera barns intellektuella tänkande. 
Brügge m.fl. (2007) hävdar även att delar av läroplanens olika mål kan levandegöras om 
utomhuspedagogik används som ett alternativt arbetsredskap. Bland annat syftar de till att 
elever lär sig att visa respekt för (och omsorg om) närmiljön samt miljön i ett större 
perspektiv genom att vistas i olika utemiljöer. Dessa utomhusvistelser anses även av Brügge 
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m.fl. (2007) skapa en kunskapsinhämtning samt ge en start för ett långsiktigt 
friluftslivsintresse hos eleverna. Även Dahlgren m.fl. (1997) hävdar att utomhusbaserade 
inlärningsmiljöer har kvalitéer som inte kan skapas i klassrum och inomhusmiljöer. De hävdar 
att utomhuspedagogik som metod skapar möjligheten att förena begreppskunskap, teoretisk 
kunskap och erfarenheters eller förtrogenhetskunskap.  
 
Ericsson (2002) menar att enstaka uteaktiviteter då och då inte räcker till för att skapa ett 
sammanhang samt en del av elevers vardag. Hon menar att regelbunden utomhusvistelse bör 
ske varje vecka och ha en planerad struktur, vilket leder till att elever får prova på att vara ute 
i alla väder och årstider. Ericsson menar att det bör finnas en stegring till att skapa en god 
relation till naturen hos elever. Stegringens sex olika steg; känna trygghet och trivsel, ha roligt 
i naturen, se och iaktta naturen, förstå sammanhang, människans roll och slutliga steget 
påverka. Hon menar att våra barn är morgondagens beslutfattare, och att deras förhållningssätt 
till naturen kan vara avgörande för vilka beslut som kommer att fattas.  
 
För att summera det hela bör det nämnas att utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till 
den traditionella klassrumsundervisningen. Detta för att skapa goda kvaliteter i elevers 
lärande samt vardag. 
 

3.5 Vad kan friluftsliv i skolan bidra med för eleverna? 
Thornell (2009) skriver i sin artikel att barn som inte är vana vid naturen upplever skogen som 
något främmande och skrämmande. Helldén m.fl. (2010) menar att förskola och skola har en 
viktig uppgift när det gäller att erbjuda barn och elever kunskaper om att vistas i naturen. 
Enligt Friluftsfrämjandet (2011) finns det idag över 200st I Ur och Skur-enheter (förskolor 
och skolor) i Sverige, och antalet håller på att öka. Genom att utöva friluftsliv i grundskolan 
skapas en relation mellan eleverna och naturen. Olsson (1995) anser att kärlek till skog och 
natur måste ske genom en fysisk upplevelse. Hon menar att det är svårt att lära sig att älska 
naturen eller värna om miljön om den inte betyder något för oss. Friluftsliv i skolan kan ge 
eleverna möjligheten att skapa en god relation mellan natur och dem själva, genom att vistas i 
naturen och lära sig nödvändig kunskap kan eleverna uppleva en trygghet vilket i sin tur kan 
leda till ett livslångt intresse för naturen. 
 
Rödstam (1991) hävdar att ett intresse som barn skapar sig i åldern 7-12 kan bli ett bestående 
intresse. För att ett intresse skall skapas bör det finnas en viss spänning och nyfikenhet, men 
också en trygghet som gör att barn vågar delta i aktiviteten. Jagtøien m.fl. (2002) menar att 
spänning är en viktig drivkraft för bland annat fysisk aktivitet. Hon anser därför att det är 
viktigt att eleverna får en bra erfarenhet med lekar och idrottsutövande som ger dem 
upplevelser som är spännande och motiverande. Om en lek skall vara attraktiv, måste den ha 
en viss grad av något oförutsebart i samtidigt som den måste ha något känt och tryggt. Genom 
att vara ute i en okänd skog kan elever dels få uppleva spänning och förväntansfullhet, men 
även trygghet då de är tillsammans med lärare och andra klasskamrater. Om tanken är att 
prova någonting nytt, spännande och lite ovant för eleverna kan aktiviteten med fördel 
förläggas till ett bekant område, då det faktum att eleverna känner igen sig ger dem trygghet 
nog att våga ta sig an större utmaningar. 
 
Majoriteten av alla aktiviteter inom idrottsämnet förknippas oftast med fysiska prestationer, 
friluftsliv däremot har möjligheten att ses utifrån andra perspektiv. Förutom fysiska fördelar 
nämner Jagtøien m.fl. (2002) och Dahlgren m.fl.(1997), att våra sinnen aktiveras när vi vistas 
utomhus. Jagtøien m.fl. (2002) hävdar att genom de fysiologiska förändringarna och barns 
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egna rörelser i förhållande till en ny omgivning, ställs det krav även på sinnena i förhållande 
till rörelserna. Ett utmärkts sätt för att skapa en god grund till olika sinneserfarenheter anser 
hon vara utomhusaktiviteter. Barn och ungdomar i åldern 10-16 års ålder kan värdesätta ljus, 
färger och form när de är utomhus, på så sätt kan de genom sinnena bedöma terräng och 
avstånd. Dahlgren m.fl. (1997) menar också att elever inte bara ser och hör, utan även luktar, 
känner, berör och kan smaka när de är utomhus, vilket leder till ett upplevelsebaserat lärande. 
Genom att uppleva kunskapen anser han att den även blir mer bestående och hållbar än vad 
den annars skulle bli. De hävdar även att aktiviteter utomhus skapar ett lugnare inlärnings 
klimat då alla våra sinnen är mer aktiverade än inomhus. Friluftsliv och aktiviteter utomhus 
kan sammanfattningsvis, genom att aktivera många av våra sinnen samtidigt, fördjupa 
inlärningen och utveckla vår uppfattning om kropp och omvärld. 
 
Andra positiva faktorer som friluftsliv anses framhäva är samarbete mellan eleverna. Brügge 
m.fl. (2007) menar även att friluftsliv bidrar till att barn utsätts för utmaningar där de själva få 
använda sin kreativitet, dels för att lösa problem men också gemensamt klara av svårigheter. 
Detta stämmer även överens med Jagtøien m.fl. (2002) som anser att friluftsliv är en bra 
utgångspunkt för att samtala och stötta varandra i olika situationer som kan uppkomma både 
praktiskt och psykiskt hos enskilda individer. Genom att arbeta med samarbetsövningar lär 
elever känna varandra bättre, på så sätt skapas en bättre relation mellan eleverna vilket är 
viktig för att kunna respektera vandra.  
 
Friluftsliv kan vara ett värdefullt avbrott från den annars så resultatorienterade tillvaro som 
eleverna befinner sig i. Folkhälsoinstitutet (1996) menar att naturen är full av utmaningar som 
barn kan möta på sina egna villkor. De hävdar att det i naturen inte finns något som har med 
tidtagning att göra eller några rekord som skall slås, vilket stämmer överens med den tidigare 
nämnda definitionen av friluftsliv. Genom att de praktiska kunskaperna inte är lika 
framträdande leder detta till att kunskapsskillnaderna mellan eleverna inte blir lika tydlig. 
Även Grahn (2003) nämner att barn som vistas i naturen skapar kunskaper och erfarenheter 
om sina förmågor och sina begränsningar på ett icke-värderande sätt. På så sätt kan friluftsliv 
ses som ett viktigt moment där elevers resultat inte är lika betonat som i andra ämnen, eller 
för den delen andra moment i idrottsundervisningen. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att friluftsliv bidra till en rad positiva faktorer för eleverna. 
Bland annat menar Jagtøien m.fl. (2002) att elever utvecklar sina sinnen genom intryck av 
naturen, men också sin kreativitet genom att lösa uppgifter i grupp samt på egen hand. En 
annan fördel menar Folkhälsoinstitutet (1996) med friluftsliv i skolan är att momentet inte 
innehåller någon tidtagning eller handlar om att slå några rekord, vilket gör att elevernas 
praktiska kunskaper inte är lika framträdande som i många andra idrottsmoment. Enligt 
Olsson (1995) leder vistelser i naturen till ökar chansen för ett livslångt intresse gällande 
naturen. 
 

3.6 Progression 
I Uppsala universitets pedagogiska uppslagsbok (2011) innebär progression att elever ges 
möjligheten att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter de har. Detta kräver att lärarna 
redan vet vad eleverna behärskar för att ha en grund att bygga vidare på. I uppslagsboken 
nämns det även att det är viktigt med tydliga lärande mål i form av förväntade studieresultat, 
för att kunna möjliggöra en progression.  
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3.6.1 Progression i friluftsliv 

Silvander (2009) konstaterar att friluftsundervisningen är en marginaliserad företeelse i 
skolundervisningen. Han hävdar att friluftsliv måste bli en naturlig del i undervisningen och 
att alla elever i grundskolan måste ges förutsättningar att bedriva friluftsliv. För att friluftsliv 
skall få en naturlig del i undervisningen menar Silvander (Ibid) att målen och innehållet 
gällande friluftsliv bör fördelas under hela grundskolan, det vill säga från förskoleklass till år 
nio. Även Zettersten (2007) anser att alla elever måste få möjligheten att börja från grunden 
för att utvecklas, därefter skall målen och innehåller fördelas under grundskolan från 
förskoleklass till år nio. Zettersten menar att det övergripande mål för undervisning i natur 
och friluftsliv är att eleverna skall bli natursäkra samt naturmedvetna individer. För att detta 
skall ske bör det finnas en gradvis utveckling samt en pedagogisk vägledning i skolan.  
 
Jag har tidigare hänvisat, under rubriken Utomhuspedagogik, till Ericsson (2002) gällande 
stegring inom utomhusaktiviteter. Ericssons stegring stämmer överens med Zettergrens 
progression; 

• Känna trygghet och trivsel i naturen 
• Ha roligt i naturen 
• Se och iaktta naturen 
• Förstå sammanhang i naturen  
• Förstå människans roll i naturen  
• Förstå hur vi kan påverka natur  

 

3.6.2 Exempel på progression 

I Nordlund m.fl. (1997) ges det förslag på progression inom olika friluftsaktiviteter. Nordlund 
m.fl. (Ibid) menar att det är betydelsefullt att i början av en progression lägga aktiviteterna i 
närområdet av skolan, detta för att skapa en trygghet hos de yngsta och oerfarna eleverna. 
Förutom val av område anser Nordlund m.fl. (Ibid) att det är viktigt att elevers förutsättningar 
och förmågor styr undervisningen och att deras självförtroende får tid att utvecklas. I början 
av en progression nämner Nordlund m.fl. (Ibid) att lek är en viktig byggsten gällande de yngre 
och oerfarna eleverna. Han menar att i en aktivitet som skidåkning kan elever träna balans och 
koordination genom att utföra olika lekar på skidor. Vidare benämner han att progressionen 
fortföljer genom att fokus flyttas över på teknikträning. Nordlund m.fl. (Ibid) hävdar att även 
att de olika teknikövningar; så som att åka på slätmark och i små backar, bör uppfyllas genom 
lekar. Avslutningsvis i Nordlunds progression ägnas undervisningen åt lite längre turer, vilket 
gör att eleverna kan njuta av naturen utan att tänka på själva utförandet.  
 
Även Ericsson (2002) menar att en form av progression i friluftsliv kan vara val av miljön. Att 
undervisa yngre elever i utemiljöer som de känner till, så som en närliggande skog eller på 
skolgården, för att sedan i äldre åldrar vidga dessa områden nämner Ericsson (Ibid) vara en 
progression. Hon menar att det är viktigt för barn att vistas i miljöer de känner till för att stilla 
deras frustration för det okända, vilket även skapa en trygghet och känsla för platsen. Ericsson 
(Ibid) hävdar att tryggheten är grunden för ett lärande. 
 

3.7 Skolplaner 
Skolverket (2010) anger att utgångspunkten för en skolplan är skollagen, läroplaner och 
kursplaner. Enligt Sveriges Riksdag (1985) anges det i skollagen (1985:1100), 2 kapitel 8§, 
att varje kommun skall ha en skolplan som visar hur kommunens skolväsen ska organiseras 
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och utvecklas på kort och långsikt. Det skall även framgå de åtgärder som kommunen avser 
vidtaga för att lyckas uppnå de nationella mål som är uppsatta för skolan av riksdag och 
regering. Varje kommun har även ett ansvar att kontinuerligt följas upp samt utvärdera deras 
skolplan.  
 
När det gäller fristående skolorna skall de enligt Skolverket (2008) ha samma allmänna mål 
och värdegrund som kommunala skolor. Friskolors utbildning skall ge elever de kunskaper 
och färdigheter som motsvara kommunens nivå i respektive skolform. De skillnader som finns 
mellan fristående skolor och kommunala skolor, är att friskolorna drivs av enskilda huvudmän 
istället för kommunen. Samt att de lokala styrdokument, som skall finnas på skolor, inte är 
reglerade för friskolor.  
 

3.8 Läroplaner och kursplaner utifrån ett progressions- och 
friluftsperspektiv.  

3.8.1 Lgr 62 

I Läroplanen för grundskolan år 1962 [Lgr62] nämns det att en uppdelning av 
lektionsundervisningen och friluftsdagar bör göras, där friluftsdagar huvudsakligen bör bestå 
av orientering, simning, skid- och skridskoåkning. Emellertid anges det även att faktorer som 
tillgång till lokaler, skolans geografiska läge, de klimatiska förhållanden samt avståndet till 
friluftsområden kan leda till att friluftsaktiviteterna även kan utföras under 
lektionsundervisningen. Enligt läroplanen är syftet med friluftsliv att ge eleverna möjligheten 
till att vistas ute i naturen samt få en omväxling i det dagliga skolarbetet. Det anges även att 
eleverna bör genom friluftsdagarna lära sig att inse värdet av friluftsliv och bli förtrogna med 
motionsformer och idrottsgrenar, som de även kan ägna sig åt under sin fritid. Vidare nämns 
det att eleverna skall lära sig att uppskatta och känna ansvar för naturen och dess 
skönhetsvärden. I Lgr 62 finns även naturvård som ett moment, där syftet är att skapa en 
förståelse för vikten av att vårda naturtillgångar rätt. I beskrivningen om momentet 
framkommer det att elevernas känsla för skönheten i naturen samt vidare intresse för 
naturstudier bör i samband med friluftsdagar väckas och stimuleras.   
 
Gällande progression nämns det i Lgr 62 att studieplaner för varje årskurs skall utformas så en 
kontinuitet i undervisningen från årskurs till årskurs tillgodoses. I läroplanen finns även en 
beskrivning om vad varje moment per stadier bör innehålla; vilket utgör en progression inom 
de olika momenten. För att påvisa en progression utifrån Lgr 62 följer här ett exempel på de 
riktlinjerna som anges för skridskoåkning. I lågstadiet (årskurs 1-3) står det att 
skridskolektionerna bör innefatta lekbetonade övningar samt att varje lektion skall innehålla 
friåkning med individuell instruktion. Kopplat till skridskoåkningen i lågstadiet nämns det 
även att iskunskap skall läras ut, och då speciellt om skridskoåkningen sker på sjöar. Vidare 
för elever i mellanstadiet (årskurs 4-6) anger riktlinjerna i läroplanen att 
skridskoundervisningen bör främst innefatta åkteknik inför isspel, men även en introduktion i 
konståkning och hastighetsåkning kan ske om möjligheterna finns. I högstadiet (årskurs 7-9) 
skall eleverna sedan vidareutveckla konståkningen och hastighetsåkningen samt så anges det 
att livräddning och djupare iskunskap är angeläget.   
 

3.8.2 Lgr 69 

Läroplanen för grundskolan år 1969 [Lgr 69] skiljer sig inte så mycket från Lgr 62, då de 
huvudsakliga friluftsmomenten i idrottsundervisningen är desamma samt direktiven inom de 
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olika momenten är snarlika och uppbyggda på samma sätt (en progression). I Lgr 69 är även 
syftet med friluftsliv detsamma, dock tillkommer det att friluftsliv även skall stimulera 
eleverna till regelbunden konditionsstärkande utevistelse, vilket anges vara nödvändigt för att 
bibehålla hälsa och arbetsförmåga då utvecklingen går alltmer mot en mekanisk tillvaro.  
 
I Lgr 69 har momentet naturvård ändrats till miljövårdsfrågor. Det framgår nu i läroplanen att 
momentet miljövårdsfrågor inte längre är kopplat till friluftsdagar, utan fått en större roll i alla 
skolämnen. Syftet med miljövårdsfrågor anses vara att aktivt engagera elever gällande vård av 
naturen. I beskrivningen för momentet beskrivs en progression; där elever i lågstadiet skall 
lära sig om allemansrätten, för att sedan i mellanstadiet studera olika naturtyper och lokala 
aktuella miljövårdsproblem inom skilda arbetsområden. För att senare på högstadiet få en 
inblick om internationella miljövårdsproblem.  
 

3.8.3 Lgr 80 

I Läroplanen för grundskolan år 1980 [Lgr 80] nämns det att friluftsliv skall ge elever aktiv 
rekreation, skapa omväxling i det dagliga arbetet samt ge elever en möjlighet att vistas i 
naturen. Syftet med friluftsliv i skolan anges enligt Lgr 80 vara att elever skall få en förståelse 
för den ekologiska balansen samt lära sig att ta ansvar för naturen. I läroplanen nämns det 
även att friluftsliv skall stimulera elever till ett varaktigt intresse för regelbunden idrottslig 
verksamhet samt konditionsstärkande utevistelser som är viktigt för att bibehålla hälsa och 
arbetsförmåga. Den angivna siffran gällande friluftsdagar är 4-8 dagar/läsår, dessa 
friluftsdagar skall disponeras för aktiviteter utomhus. I Lgr 80 nämns det även att aktiviteter 
som vanligtvis inte kan bedrivas på vanliga lektioner skall tillämpas under friluftsdagarna. Det 
hävdas även att det är lämpligt att behandla sådana moment som allemansrätt, naturvård och 
naturskydd under dessa dagar.    
 
Vidare i kursplanen för idrottsämnet anges de friluftslivs relevanta huvudmoment; 
”orientering och friluftsliv”, ”simning och livräddning”, ”skidåkning”, ”skridskoåkning, 
iskunskap och livräddning”. I varje moment finns, liksom i de förra läroplanerna, en 
progression angiven som beskriver vad varje elev bör kunna i låg-, mellan- och högstadiet.  
 

3.8.4 Lpo 94 

I Läroplan för grundskolan [Lpo 94] anges varken friluftsliv eller naturens betydelse för 
elevernas välbefinnande. Det enda mål, som kan kopplas till friluftsliv, är att eleverna i 
grundskolan skall uppnå grundläggande kunskaper om faktorer som skapar en god hälsa samt 
ha förståelse för vad deras livsstil har för betydelse för hälsan och miljön. Däremot nämns 
friluftsliv i kursplanen för idrottsämnet. I kursplanen, Skolverket (2000), anges friluftsliv 
kunna bidra till att elever skapar upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimuleras 
till ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Friluftsliv anges även vara knutet 
till kulturella traditioner när det gäller att vistas i naturen samt bidra till att väcka engagemang 
för att skydda och vårda natur och miljö.  
 
Några huvudsakliga moment anges inte längre i läroplanen eller kursplanen för idrottsämnet. 
Däremot nämns olika mål som eleverna i slutet av femte och nionde skolåret skall ha. De mål 
som är angelägna till friluftsliv rör sig i slutet av det femte skolåret om god vattenvana, 
hantera nödsituationer vid vatten, bad-, båt- och isvett, orientering samt ha kunskap om 
allemansrätten. För att sedan i slutet av det nionde skolåret skall eleverna kunna orientera i 
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okänd mark, kunna planera och genomföra vistelser i naturen under olika årstider, kunna 
hantera nödsituationer i och vid vatten samt ha kunskaper i livräddande första hjälp. 
 
Ur ett progressionsperspektiv nämns det i Lpo 94 att lärarna skall utveckla ett samarbete 
mellan förskoleklass, skola och fritidshem. I kursplanen Skolverket (2000) för idrottsämnet 
nämns även mål som skolan skall i sin undervisning sträva efter; de flesta av dessa mål börjar 
med ordet utveckla. Dock finns inte ordet progression nämnt i läroplanen.   
 

3.8.5 Lgr 11 

Inför höstterminen år 2011 inrättas en ny läroplan [Lgr 11] och nya kursplaner. Enligt 
Skolverket (2011b) delas ämnens innehåll återigen in i stadier; årskurs 1-3, årskurs 4-6 och 
årskurs 7-9. Syftet med friluftsliv anses i kursplanen för idrottsämnet vara att eleverna skall 
genom undervisningen utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och i naturen under olika 
årstider, samt få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Friluftsliv i skolan anses även 
bidra till positiva upplevelser av rörelse samt utveckla ett intresse att vistas i naturen som 
under uppväxtåren samt senare i livet har stor betydelse gällande om vi blir fysiskt aktiva. 
Idrottsämnet återgår även till olika huvudmoment, som nu inriktas på ”rörelse”, ”hälsa och 
livsstil” och ”friluftsliv och utevistelser”. Huvudmomenten ”friluftsliv och utevistelse” 
involverar bland annat orientering, allemansrätten, lekar i naturen, badvett, livräddning, 
planera/organisera/genomföra olika friluftsaktiviteter och kulturella traditioner.  
 
Trots att den nya kursplanen, Skolverket (2011b), har en tyngd på friluftsliv nämns inget om 
friluftsliv, natur eller utomhuspedagogik i den nya läroplanen Skolverket (2011a). Det enda 
mål som är kopplat till elevers hälsa i Lgr 11 är att eleverna efter sin grundskolegång skall ha 
kunskaper om och förståelse för vad deras livsstil har för betydelse för hälsan, miljön och 
samhället. Inte heller nämns progression i Lgr 11, dock berörs det att samarbetsformen mellan 
förskoleklass, skola och fritidshem skall finnas för att utveckla elevers lärande långsiktigt.  
 

3.9 Friluftsdagar 
Enligt Sandell m.fl. (2008) hade friluftslivet under 1900-talets första hälft inte några uttalade 
mål i den obligatoriska skolan. Friluftsverksamheten sågs då som en aktivitet parallellt med 
andra lekar, spel och kroppsövningar. Sandell m.fl. (Ibid) menar att det var senare under 
1900-talet som friluftsliv ansågs vara något mer än fysiska aktiviteter i det fria. År 1942 
införde folkskolan nämligen de obligatoriska friluftsdagarna, i detta sammanhang utgav även 
skolöverstyrelsen (idag skolverket) ut en detaljerad anvisning på över 200st sidor om 
friluftsdagarnas genomförande. Under denna period räknades alla aktiviteter som skedde 
utomhus till friluftsverksamhet, därmed innehöll friluftsdagarna även tävlingar i t.ex. fri idrott 
och bollspel.  
 
I läroplanerna, Lgr 62 och Lgr 69, angavs det att skolor skulle ha 6-12 friluftsdagar/läsår. 
Enligt Lgr 80 minskade friluftsdagarna till 4-8 dagar/läsår, för att sedan försvinna helt i 
Lpo94. Idag finns det enligt Skolverket (2009) bestämmelser i grundskoleförordningen 
(1994:1194) 2 kap. 5 §, som innefattar att det är rektorns val av hur stor omfattning 
friluftsverksamheten skall bedrivas i skolan under lärares ledning. I en studie som enligt 
Riksidrottsförbundet (2007) gjorde år 2000 framgick det att antal friluftsdagar var lätta att 
räkna i jämförelse med några decennier tidigare. Studien visade att antal hela 
friluftsdagar/läsår låg i genomsnitt på tre dagar, lika så genomsnittet beträffande halva 
friluftsdagar. I studien konstaterades det även att friluftsdagarna sakta höll på att försvinna ur 
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skolsystemet, och främst i storstadsområden. Emellertid visades sig, sju år senare, att så inte 
var fallet. De nya resultaten visade en förbättring jämfört med år 2000, dock ingen större 
ökning. I studien som Riksidrottsförbundet (2007) utförde visade resultatet att det fanns en 
tydlig spridning gällande antal friluftsdagar i svenska skolor. När det gällde heldagar visade 
studien att antalet varierar från 1 till 12 dagar. Flest antal friluftsdagar hade eleverna när de 
gick i årskurs 4-9, det vanligaste var att antalet låg på 3-4 heldagar. I årskurs 1-3 var det 
vanligaste att eleverna hade 1-2 heldagar. Vidare framgick det även av studien att 
friluftsdagar i form av halvdagar hade en spridning från 1-401 dagar, men genomsnittet för 
den kommunala grundskolan låg på 3,2 heldagar och 3,5 halvdagar. Dock låg friskolors antal 
friluftsdagar i genomsnitt lite högre än de kommunala motsvarigheterna. Enligt 
Riksidrottsförbundet (Ibid) kan friluftsdagar vara ett bra sätt att komplettera idrottsämnet när 
det gäller aktiviteter som kräver längre resor eller som tar längre tid att utöva, men 
friluftsdagar kan även vara det enda alternativ för att vissa skolor skall kunna erbjuda sina 
elever friluftsliv.  
 

3.9.1 Aktiviteter under friluftsdagar 

Riksidrottsförbundets undersökning (2007) visar att innehållet på friluftsdagar varierar 
beroende på årskurser. I undersökningen framgår det att friluftsdagarnas innehåll gällande 
grundskolans tidiga år mestadels innefatta friluftsliv och friidrott, medan friluftsdagarna i 
grundskolan senare år dominerades av orientering, skidåkning och bollspel. Om det 
förekommer orienteringstävlingar eller om orienteringen är för att njuta av naturen 
framkommer inte ur Riksidrottsförbundets undersökning. Sammantaget i alla årskurser anges 
friluftsliv hämnar på en fjärdeplats när det gäller friluftsdagar. I Riksidrottsförbundets 
undersökning (Ibid) framgår det även att friluftsliv hamnade på en fjärdeplats även i 
Riksidrottsförbundets tidigare undersökningar som gjorts år 1996 och 2000.  
 

3.10 Eventuella hinder med friluftsliv i skolan 
Trots att friluftsliv och friluftsdagar utgör en rad positiva element kan det hända att hinder 
dyker upp som gör att syftet med aktiviteten uteblir eller ändras. Al-Abdi (1984) har i sin 
undersökning kommit fram till att faktorer så som; ekonomiska anslag, skolans geografiska 
läge, tidsfaktorer, transportproblem, väder, schema och ämnessamverkan kan leda till att det 
är svårt att uppleva naturen på friluftsdagar. Dessa hinder nämns även av Riksidrottsförbundet 
(2007) som visar att problem med avstånd, ekonomi, tid och väder leder till svårigheter för en 
del skolor att kunna utföra vissa aktiviteter. Al-Abdi och Riksidrottsförbundet är inte de enda 
som nämner eventuella hinder som kan uppkomma. Brügge m.fl.(2007) hävdar att friluftsliv 
som metod i skolan inte är helt lätt. Hon menar att det är allt för många av den inblandade 
personalen som ser svårigheterna och då verkar allt problematiskt. Svårigheterna kan bland 
annat bestå av att barn och vuxna inte klär sig rätt för utevistelse, att det tar lång tid att ta sig 
till platsen där aktiviteten skall ske, att det finns tider att passa, schemakrockar, samordning 
mellan personal samt inställning hos elever och föräldrar. Dessa hinder är inte omöjliga att 
lösa, men det krävs att rektorn och lärarna på varje skola analyserar dess arbetssätt och vad 
friluftsliv kan resultera i för elevernas framtid.  
 
En annan faktor som kan ses som ett hinder är elever med medicinska besvär. Al-Abdi (1984) 
upptäckte i sin studie att det fanns ett antal elever som hade besvär med allergier i samband 
med vistelser i naturen under vissa perioder. Han menar att detta är något som lärare bör ta 

                                                 
1 Siffran 40 beror på ett litet antal lågstadieskolor som har s.k. friluftshalvdagar var eller varannan vecka. 
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hänsyn till vid planering av aktiviteter utomhus. Medicin kan lindar allergier så att barn med 
allergiska besvär kan vara delaktiga, men de ansvariga lärarna bör ha vetskapen och 
kunskaperna i fall något skulle hända.   
 
Riksidrottsförbundet (2007) menar att ett vanligt dilemma när det gäller friluftsdagar är var 
tiden till en heldag skall tas ifrån. Enligt Riksidrottsförbundets studie (2007) visar det sig att 
två tredjedelar av de undersökande skolorna lägger friluftsdagarna helt utanför den tid som är 
vigd till idrottsämnet, vilket leder till att det är slumpen som avgör vilka timmar som drabbas. 
Riksidrottsförbundet menar att detta är en förbättring sen tidigare studier då tid till 
friluftsdagar oftast har tagits från idrottsämnet. I och med att utrymmet för friluftsdagar ligger 
i stor utsträckning utanför idrottsämnet är det, enligt Riksidrottsförbundet, inte ovanligt att 
annan personal utöver idrottslärarna blir delaktiga som ledare under friluftsdagarna. Detta 
fenomen blir allt tydligare än tidigare resultat, då ansvaret låg på idrottsläraren.  
 
Ett annat hinder som kan orsaka käppar i hjulet för friluftsdagar är att lärares obefintliga 
ersättning för extra arbete. Att anordna friluftsdagar kräver mycket tid från den ansvariga; 
oftast idrottslärarna. I Riksidrottsförbundet (2007) nämns det att en idrottslärare menar att 
lärarnas ersättning har tagits bort och på så sätt är friluftsdagarna betydligt färre eller ibland 
obefintliga på vissa skolor idag.  
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4. Metod 
4.1 Kvalitativa intervjuer 
Då mitt syfte och min frågeställning är att ta reda på hur berörd skolpersonal arbetar med 
friluftsliv i grundskolan samt om en progression finns i momentet har jag valt att göra 
kvalitativa intervjuer. I Trost (2010) framgår det att om intresset finns att t.ex. försöka förstå 
människors sätt att resonera eller reagera, eller att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster så bör en kvalitativ studie göras. Även i Patel m.fl (2003) anges det att 
kvalitativ intervju används när syftet med metoden är att upptäcka och identifiera egenskaper 
hos någon, t ex den intervjuades livsvärld eller uppfattning om något fenomen. Eftersom jag 
är ute efter att få en djupare förståelse än vad jag skulle få om jag gjorde en kvantitativ 
undersökning, då endast en mängd svar på en ytlig nivå ges, inser jag att jag valt den rätta 
metoden för denna studie.  
 
I min undersökning har jag utgår ifrån sju personer för att få reda på hur de resonerar kring 
friluftsliv och dess progression. Trost (2010) menar att när kvalitativa intervjuer görs skall 
antalet intervjuer vara begränsade till ett litet antal. Han menar även att det är viktigt att 
komma ihåg att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera värda än flertalet mindre väl 
utförda. Patel m.fl (2003) hävdar att trots ett begränsat antal intervjuer kommer textmaterialet 
från intervjuerna vara stort, detta gör att kvalitativa undersökningar är både tids- och 
arbetskrävande. Vid bearbetande av kvalitativ information handlar det oftast om att analysera 
textmaterial. Patel m.fl (2003) menar att det är praktiskt att under sin kvalitativa undersökning 
progressivt analysera sitt material, dels för att se om den intervjuade uppfattar frågorna på 
samma sätt som vi själva gör eller om det är någon fråga som saknas. 
 

4.2 Urval 
Mitt urval är baserat ifrån mitt syfte; att undersöka progressionen i friluftsundervisningen på 
två grundskolor utifrån pedagogers och rektorers perspektiv. För att jag ska få en insyn om 
hur två grundskolor arbetar med detta har jag valt att dels intervjua pedagoger som arbetar 
med idrottsämnet. Anledningen är att friluftsliv nämns i kursplanen, Skolverket (2000), för 
idrottsämnet. Jag har även val att intervjua rektorerna på de skolor vars idrottspedagoger jag 
haft kontakt med. Anledningen för att det enligt Skolverket (2009) finns bestämmelser i 
grundskoleförordningen (1994:1194) 2 kap. 5 §, att det i grundskolan är rektorns val av hur 
stor omfattning friluftsverksamheten skall bedrivas i skolan under lärares ledning.  
 
I mitt urval av skolor har jag valt att intervjua en skola i Norrland och en i Götaland, främst 
för att skolorna skulle gå under olika kommunala skolplaner men också för att jag var nyfiken 
att se om det skiljde sig i friluftsundervisningen mellan skolor i norra och södra Sverige. 
Skolan i Norrland visade sig även vara en friskola, dock följer de samma nationella kurs- och 
läroplaner som kommunala skolor.  
 

4.3 Tillvägagångssätt/genomförande 
Jag tog kontakt via telefon samt besökte en idrottshall för att fråga angelägna personer om det 
fanns något intresse att ställa upp på en intervju. Under det första samtalet med personerna 
presenterade jag mig och varför jag tagit kontakt med dem. Efter att jag hade fått ett 
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godkännande att intervjua dem, bestämde vi tillsammans en tid och plats. När det gällde val 
av plats så fick den intervjuade välja plats, där hon/han trodde vi kunde sitta ostört. Trost 
(2010) menar att det är viktigt att miljön där intervjun sker skall vara så ostörd som möjligt 
samt att den intervjuade skall känna sig trygg i miljön. 
 
På grund av tidsbegränsning samt ekonomiska skäl var jag tvungen att intervjua den aktuella 
skolan i Götaland via telefon, dock skedde samma procedur som ovan nämnd. I och med att 
jag valde att intervjua en skola per telefon, är jag medveten om att jag inte kan avläsa/avge 
kroppsspråk. Patel m.fl. (2003) menar att vi inte bara talar med ord utan också med gester och 
ansiktsmimik. När det gäller telefonintervjuer anser Trost (2010) att det är en variant som i sin 
tur kan uppvisa varierande grad av strukturering. De är vanligen standardiserade då de 
företrädesvis inte är lämpade för mera in- och djupgående frågor och svar. Trots detta var jag 
ändå tvungen att utför intervjuerna via telefon. 
 
Vid själva intervjutillfällena som skedde i Norrland frågade jag om det var okej att spela in 
samtalen, och poängterade att materialet på bandspelaren skulle förstöras så fort jag hade 
skrivit ner innehållet samt att jag var den enda som skulle lyssna på inspelningen. I Kvale 
(1997) nämns det att intervjuaren bör kontrollera så att bandspelare och mikrofon fungerar 
korrekt innan inspelning, vilket jag hade gjort. Jag valde ändå att under intervjuerna anteckna 
korta meningar, utifall om det skulle ske något tekniskt fel, så jag skulle i alla fall besitta mina 
anteckningar. När det gällde telefonintervjuerna så valde jag att inte spela in dessa då rädslan 
för att störningar skulle uppkomma på inspelningen. Jag valde därför att anteckna flitigt under 
samtalen och upprepade högt de anteckningar som jag skrivit ner för att motverka eventuella 
feltolkningar. Jag bör även poängtera att alla intervjuer skedde enskilt förutom intervjun med 
fritidspedagogerna då de ville bli intervjuade tillsammans.  
 
Uppläggningen av intervjuerna var anpassade efter Patel m.fl. (2003). De menar att innan en 
intervju startar skall syftet samt hur informationen kommer att redogöras presenteras. Patel 
m.fl. (2003) menar även att intervjuer bör börjas med neutrala frågor; för att få bakgrunds 
fakta om personen som intervjuas, samt även avslutas med neutrala frågor; utrymme för 
kommentarer kring frågornas innehåll eller för att tillägga sådant som inte kommit fram från 
frågorna. I mina frågeformulär till idrottslärarna (bilaga 1) och rektorerna (bilaga 2) är de 
frågor jag ställt till intervjupersonerna i fetstil, medan den kursiva texten är stödord till mig 
som jag använt mig av för att skapa ett mer sammanhängande samtal. Mina intervjuer med 
pedagogerna samt rektorn i Norrland varade i genomsnitt 30-40min, medan intervjun med 
rektorn i Götaland tog 15-20min.  
 
När väl resultatet från intervjuerna var sammanställda, valde jag att jämföra dessa med vad 
kommunens skolplan samt kursplanen i Idrott och hälsa angav. Detta för att få en större insikt 
i vilket roll friluftsliv har i grundskolan. I och med att friskolor skall följa de nationella läro- 
och kursplaner, anser jag att den friskola som jag har undersökt infaller under den kommunala 
skolplanen.  
 

4.4 Etik 
Inför varje intervju berättade jag syftet gällande min undersökning. Jag informerade även om 
att den intervjuade inte behövde svara på alla frågor, om någon fråga vore känslig, samt kunde 
avbryta intervjun när som helst. Innan intervjuerna startade berättade jag även att den 
information som framkom från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och endast 
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användas till mitt examensarbete. Vilket stämmer överens med Patel m.fl (2003) som hävdar 
att syftet samt hur informationen kommer att användas måste redogöras innan intervjuns start.  
 
I min studie jämför jag resultatet från de intervjuade personerna med vad som beskrivs i de 
kommunala skolplanerna för respektive skola. Kommunala skolplaner är en offentlig handling 
och pga. av min tystnadsplikt kan jag inte hänvisa till de länkar jag använt utan att avslöja 
skolornas identitet. Jag har även valt i min redogörelse av resultatet att beskriva alla 
intervjuade utifrån ett kvinnligt genusperspektiv, trots att de kan ha varit av manligt kön. 
Detta för att stärka anonymiteten hos dem intervjuade.   
 
Utifrån EPN (2011) finns det inget stötande i min studie. 
 

4.5 Bortfall 
Skolan i Götaland har två rektorer som arbetar efter uppdelningen; F-6 och årskurs 7-9. 
Rektorn som ansvarar för F-6 hade tyvärr ingen möjlighet att ställa upp på intervju då hon 
angav att tid saknades. Detta gjorde att jag enbart kunde intervjua en av rektorerna för att se 
hur skolan resonerar gällande friluftsliv.  
 

4.6 Metodanalys 
Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. Efter varje intervju 
valde jag att skriva ut mina anteckningar. De anteckningar jag fick efter att ha intervjuat 
skolan i Götaland omformulerade jag till fullständiga meningar samt text direkt efter 
telefonsamtalen. Detta för att minska risken att jag feltolkade eller missuppfattade något svar. 
I och med detta anser jag att mitt resultat från telefonintervjuerna är pålitliga. Gällande de 
intervjuer från skolan i Norrland skrev jag även ut dessa anteckningar direkt efter 
intervjuerna, emellertid inte lika utformat då jag visste att jag kunde gå tillbaka till det 
inspelade materialet. Jag använde mig endast av det inspelade materialet ett fåtal gånger, då 
jag ansåg att mina anteckningar redogjorde tydligt vad intervjupersonerna sagt.    
 
Därefter utgick jag ifrån mitt syfte samt mina frågeställningar och valde därmed att 
koncentrera mig på de anteckningar som handlade om progression, för- och nackdelar med 
friluftsliv, hur skolan beskriver att de arbetar med friluftsliv samt deras framtida friluftsplaner.   
 
I kapitel fem har jag redogjort mitt resultat från intervjuerna. Då intervjuerna utgav en mängd 
text har jag använt mig av meningskoncentrering. I Kvale (1997) anges meningskoncentrering 
innebära att långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, så den väsentliga 
innebörden formuleras i färre ord. Förutom meningskoncentrering har jag valt att vid vissa 
tillfällen omformulerat några uttal för att det ska bli mer förstårligt i skriftspråk, dock är 
innebörden i meningarna oförändrade. I resultatet har jag även studerat kommunala 
skolplaner, vilket jag har analyserat och tolkat. Kvale (1997) menar att meningstolkning inte 
enbart ger en struktur av den uppenbara innebörden i en text utan även en mer djupare 
tolkning av texten. Han hävdar även att en text kan tolkas på flera sätt, vilket jag är medveten 
om men hoppas att jag tolkat texten korrekt. 
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5. Resultat 
I resultatet har jag valt att först redogöra den information som framkommit ur mina intervjuer 
med rektorer och pedagoger. Jag har valt att lägga vikten på de svar som rör progression, för- 
och nackdelar med friluftsliv, hur skolan beskriver att de arbetar med friluftsliv samt deras 
framtida friluftsplaner. Jag bör också nämna att jag valt att redogöra resultatet från 
intervjuerna i två huvuddelar; Grundskola i Norrland och Grundskola i Götaland. Dessa 
huvuddelar är sedan uppdelade i två kategorier; Rektorernas syn på friluftsliv och 
Idrottslärarnas syn på friluftsliv. Jag har även i resultatdelen granskat de berörda kommunala 
skolplanerna utifrån ett friluftsperspektiv samt progressionsperspektiv. Detta för att få insikt 
om hur kommunerna ämnar gällande dessa två aspekter. Resultatdelen avslutas med en 
jämförelse mellan resultaten från intervjuerna och kursplaner samt kommunala skolplaner. Jag 
vill poängtera att personernas genus i resultatdelen är fiktiva. 
 

5.1 Grundskola i Norrland 
Grundskolan som ligger i Norrland är en friskola med årskurserna F-9, elevantalet i varje 
klass ligger på ca 20 elever. Skolan har ett antal profiler bland annat en hälsoprofil, vilket gör 
att skolan har en timma idrott per dag. Utifrån ett friluftsperspektiv har skolan en rik närmiljö; 
då skolan ligger i närheten av vatten, där elever i år 7-9 har möjlighet att åka skridskor, bada 
isvak samt paddla kanot under de olika årstiderna, samt nära en liten skog, där yngre klasser 
håller hus. I närheten av skolan spolas även en is upp så alla elever har möjligheten att åka 
skridskor. Ungefär 1,5 km från skolan ligger även en större skog samt längdskidspår och en 
utförsbacke som skolan använder flitigt. Närmiljön tillsammans med hälsoprofilen gör att 
skolan arbetar rikligt med uteaktiviteter. De lärare som jag intervjuade har uppdelningen; F-3 
samt årskurs 4-9. De två lärare som hade ansvaret över F-3 var utbildade som 
fritidspedagoger. I årskurs F-3 har varje klass en klassföreståndare samt under vissa timmar 
även en fritidspedagog till hands, som jag nämnt tidigare är elevantalet endast 20st vilket gör 
att pedagogerna har möjligheten att arbeta med 10st elever var. Detta upplägg sker bland 
annat under idrottslektionerna då gymnastiksalen är mycket liten, dock sker oftast 
utomhusperioden i helklass.  
 

5.1.1 Rektorns syn på friluftsliv 

Enligt rektorn handlar friluftsliv om att vara utomhus hela året oavsett årstid och väder, samt 
att det är viktigt att nyttja naturen och inte vara rädd för den. Rektorn anser att deras skola 
arbetar rikligt med både friluftsliv samt utomhuspedagogik inom ämnet Idrott och hälsa. Hon 
nämner att det finns en struktur, där de yngre klasserna utvecklar sina naturupplevelser i 
närmiljön för att i senare ålder utvidga området där undervisningen sker. De yngre eleverna 
har även en halvdag varje vecka där de har olika gruppövningar samt lättare 
orienteringsövningar. Rektorn berättar även att de nyligen har infört extra lektioner, 1-2 
gånger/vecka beroende på årskurs, där eleverna kan välja mellan olika aktiviteter alltifrån 
fotboll till ridning. Detta göra att eleverna har idrott ca 300min/vecka. På skolan finns det 
även något de kallar vinterveckor, där alla eleverna är ute hela dagar för att utföra olika 
aktiviteter så som längdskidåkning, utförsåkning, skidorientering, långfärdsskridskor, klättra 
ute samt isvaksbad. Rektorn påpekar dock att de olika aktiviteterna varierar beroende på 
elevernas ålder. 
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I årskurs 7 får eleverna möjligheten att åka bort några dagar för att uppleva olika 
äventyrsaktiviteter utomhus både under nattetid och dagtid. Rektorn hävdar att dessa 
aktiviteter är bra för eleverna för att skapa en god relation till naturen. Främst nattaktiviteter 
menar hon kan hjälpa eleverna att inte vara rädda för skogen. Vidare i årskurs 9 åker eleverna 
till Riksgränsen under en vecka, denna resa betalar eleverna själva genom att arbeta ihop 
pengarna på skolan exempelvis genom att putsa fönster, hjälper till i maten och städet, samt 
arbetar i elevfiket som de driver själva. Rektorn berättar även att det sker en årlig dagsresa till 
ett av skidsystemen i närheten, beroende på ålder varierar avståndet samt vilket skidsystem de 
väljer att åka till. Övriga aktiviteter som sker på skolan, enligt rektorn, är; paddla kanot, tälta, 
svampskogen, fiske samt laga mat utomhus tillsammans i muurikkor. Dessa aktiviteter sker 
oftast på friluftsdagarna, då stressen att hinna i tid till nästa lektion inte finns. 
 
Rektorn hävdar att friluftsliv har en rad positiva effekter. Hon tror dels att det sker något 
positivt i hjärnan när vi är fysiskt aktiva utomhus, eller är aktiva i huvudtaget, vilket i sin tur 
leder till en positiv inlärningsprocess hos eleverna. Rektorn menar även att friluftsliv har en 
tendens att motverka stress och oro i klassrummen. En annan positiv effekt som friluftsliv har 
är att eleverna skapar ett positivt förhållningssätt mellan sig själv och naturen, ett 
förhållningssätt som eleverna kan ha nytta av både som barn och vuxen. Vidare framgår det 
av intervjun att eleverna, främst för de yngre eleverna, lär sig att skapa ett kreativt tänkande 
när de leker i skogen.  
 
Trots att de idag arbetar en hel del med friluftsliv, nämner rektorn att friluftsliv alltid kan 
utvecklas mer inom skolans ramar. I framtiden skulle rektorn gärna vilja utnyttja den 
närliggande skogen lite bättre genom att bygga riktiga äventyrsbanor, dock har skolan inget 
tillstånd att göra det än. Planer att även skapa en tydligare struktur finns, rektorn berättar att 
de prövar sig fram och har en väldig frihet då de inte har någon som säger till hur de skall gå 
tillväga. Hon berättar även att de utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv diskuterar i 
skrivandet stund hur de kan utveckla detta. Vidare framkommer det att en del lärare inser att 
de skall utgå ifrån kursplanens mål och därefter se vad de kan åstadkomma utomhus medan 
andra, inkl. rektorn, tycker att de ska gå ut för att utför den tänka aktiviteten för att sedan 
undersöka vilka mål som har uppfyllts från kursplanen.  
 
I och med att skolan vill utveckla friluftsliv ser rektorn inga nackdelar med friluftsliv. Hon vet 
emellertid med sig att det ibland kan uppkomma en oro från någon enstaka lärare, då dessa 
ibland upplever en tidspress i sitt ämne; exempelvis att eleverna måste koncentrera sig på 
matematik för att hinna med det som skall göras. Rektorn påpekar dock att de flest lärare har 
en idrottsbakgrund och på så sätt har de en stor förståelse till vikten av att röra på sig och att 
vara ute. 
 

5.1.2 Idrottslärarnas syn på friluftsliv 

Idrottsläraren och fritidspedagogerna anser att friluftsliv bidrar med naturupplevelser, 
möjligheten att bara vara; ensam eller tillsammans, men också olika utomhusaktiviteter. 
Idrottsläraren hävdar även att friluftsliv kan skapa en social kontakt samt stärka både en 
gruppdynamik samt individens självkänsla. Pedagogerna hävdar att de försöker skapa ett 
livslångt intresse, alltså inte bara för stunden utan även för framtiden hos eleverna. De 
poängterar även att det är viktigt att ta tillvara på den natur som finns i Norrland, dels ur ett 
kulturellt och traditionellt perspektiv men också för att må bra. Även idrottsläraren menar att 
friluftsliv är en del av kulturen här i norr och att målet med friluftsliv är att skapa en bra 
relation till naturen, där elever känner sig trygga och vill återvända i äldre åldrar. 
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Idrottsläraren berättar även att elever som inte är vana vid att vara ute i naturen blir lättare 
rastlösa och har svårt att koppla av när de är utomhus, än vad vana elever blir.  
 
Fritidspedagogerna berättar att de försöker har en röd tråd i sitt arbete men saknar en 
genomgående plan, men att det är på gång. Med den röda tråden menar pedagogerna att de 
försöker förbereda eleverna så att de har goda förutsättningar för att kunna vidareutveckla nya 
kunskaper i äldre åldrar. Även idrottsläraren berättar att det inte finns en nedskriven 
progression i friluftsliv, dock har varje moment inom friluftsliv en uttänkt stegring.  
 
Idag arbetar pedagogerna med något som de kallar utedag, vilket innefattar att eleverna i 
årskurs F-3 har en halvdag utomhus i veckan. Detta för att försöka skapa en god bas hos 
eleverna samt för att väcka ett intresse till naturen. Ett samarbete mellan fritidspedagogerna 
samt klassföreståndaren finns också. Fritidspedagogerna hävdar att de tillsammans med 
klassföreståndarna informerar om allemansrätten, säkerheter kring att göra eld samt 
klädprincipen, men exakt hur de går tillväga är upp till varje pedagog. Enligt 
fritidspedagogerna utförs även olika temadagar tillsammans med klassföreståndaren där 
elever får möjlighet att utföra olika friluftsaktiviteter under en heldag. I genomsnitt genomförs 
ungefär 10st friluftsdagar per år, dock innehåller inte alla friluftsliv. Både temadagar och 
utedagarna sker oftast i ett naturområde som ligger lite längre bort från skolan, medan de 
traditionella utomhuslektionerna sker på skolgårdens område. Vid skolområdet har eleverna 
möjlighet att utöva skridskoåkning samt olika lekar i skog. I takt med att eleverna blir äldre 
vidgas även området att bedriva friluftsliv på.  
 
Idrottsläraren menar att skolan idag arbetar aktivt med friluftsliv. Hon nämner bland annat att 
de under hösten arrangerar heldagar med friluftsliv, då elever i årskurs 4-9 träffas och arbetar 
tillsammans. Dessa heldagar innehåller lägerliv dvs. hantering av eld på ett säkert sätt, 
användning av spritkök, slår upp tält samt hur ett vindskydd byggas. Under heldagarna delas 
även klasserna upp i grupper; två elever från varje årskurs, där elever i årskurs 9 tillsammans 
med en handledare (lärare) leder varje grupp. Friluftsliv vävs in under hösten i 
idrottsundervisningen med moment klättring och orientering. Vidare berättar idrottsläraren att 
de under senhösten lär ut iskunskap; utseende på olika typer av is, säkerhetstänk osv. Eleverna 
får möjligheten att gå ut på isen och ”känna” på den, samt bada isvak om de vill. 
Idrottsläraren berättar även att de under vissa år, då vädret gett möjligheten, låtit eleverna få 
chansen att åka långfärdsskridskor. Under vårterminen har skolan något de kallar 
vinterveckor; en klass i taget är då ute en heldag under fem veckors tid. Dessa dagar har olika 
teman exempelvis skidåkning eller ”en dag på isen” vilket innebär olika aktiviteter på 
skidor/isen samt att eleverna tillsammans skall laga mat i muurikkor.   
 
Idrottsläraren nämner även att det idag finns planer på att starta en friluftsgrupp; en grupp för 
årskurs 4-6 och en för årskurs 7-9. Material och klarttecken från rektorn finns men än har 
planerna inte sats i bruk. Tanken är att erbjuda de elever som är intresserade av friluftsliv 
möjligheten att utveckla sin kunskap och sitt intresse ännu mer. Tack vare skolans profil, 
lärarnas och rektorns inställning till friluftsliv prioriteras momentet väl i undervisningen. 
Idrottsläraren upplever att de har fria händer från rektorn och att allt de vill göra gällande 
friluftsliv brukar gå och lösa på ett eller annat sätt. Dock nämner hon att det ibland kan ta en 
tid innan utförandet sker då det är tidskrävande att planera olika temadagar och andra idéer; 
som friluftsgruppen. 
 
De nackdelar eller hinder som nämns under intervjuerna är få. Fritidspedagogerna menar att 
de är ute så länge som möjligt under terminerna, oavsett årskurs. Detta innefattar att eleverna 
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måste ha rätt kläder samt att eleverna måste på egen hand skaffa fram utrustning till 
vinterperioderna, då det åks mycket skidor och skridskor. Skolan har en viss uppsättning av 
skidor och skridskor men det saknas till alla, vilket gör att de elever som inte har någon 
utrustning hemma antingen får låna från vänner och bekanta eller låna från skolans.  
 
Även idrottsläraren nämner klädproblemet. Hon menar att vissa elever har dåliga kläder och 
skor, trots kunskap samt att föräldrarnas vet om att eleverna skall vara utomhus. Detta leder 
till att oftast till att dessa elever inte vill vara ute för att de fryser. Idrottsläraren nämner även 
att det ibland uppkommer en diskussion om schemat. Hon menar att andra lärare ibland kan 
tycka att ”vi” tar tid från andra ämnen, vilket anses leda till att eleverna får det svårare att nå 
målen i dessa ämnen. Detta synsätt uppkommer då det gäller vinterveckorna samt andra 
heldagar, då eleverna är ute en hel dag.  
 

5.2 Grundskola i Götaland 
Den grundskola som jag utfört min undersökning ligger i Götaland och är en kommunalskola. 
I mina intervjuer med idrottslärarna framgår det att det på skolan finns årskurserna F-9. De 
berättar även att det i årskurs 7 tillkommer även elever från tre andra skolor som ligger i 
närheten, vilket leder till att eleverna i grundskolan senare år har olika erfarenheter samt 
inställningar på friluftsliv. I mina intervjuer framgår det även att skolan ingen har någon 
speciell profil samt att de heller inte har några lektioner som heter friluftsliv. När det gäller 
närmiljön utifrån ett friluftsperspektiv berättar en av idrottslärarna att skolan ligger i närheten 
av en mindre skog samt under vinter tid (om vädret passar) så spolas en av fotbollsplanerna 
till is. I miljön lite längre bort (3-4km) från skolan finns även en sjö samt ett längdskidspår 
som ligger ca 2km från skolan. De personer som ställde upp på intervjuer är rektorn som 
ansvarar för årskurs 7-9 samt två idrottslärare som undervisar olika årskurser (F-9). 
 

5.2.1 Rektorns syn på friluftsliv 

Rektorn menar att friluftsliv handlar om att vara ute i den friska luften samt att genom 
skidåkning, vandring och skogsvistelser tar man vara på sin utemiljö. Hon anser att det är 
viktigt med friluftsliv dels för att det medbringar miljöombyte, skapar kreativitet hos eleverna, 
har en positiv påverkan på inlärning samt att skolan har möjligheten att skapa lust (intresse) 
hos eleverna. Hon menar även att friluftsliv bidrar till kulturella kunskaper och erfarenheter. 
Att stå på ett par skidor kan vara en helt ny upplevelse för många, då majoritet av eleverna på 
skolan har en utländsk bakgrund vilket gör att många elever har väldigt lite erfarenhet av olika 
friluftslivsaktiviteter.  
 
Idag har eleverna på skolan möjligheten att genom friluftsdagar samt i ämnet Idrott och hälsa 
tillfälle att utöva olika friluftsaktiviteter. Hon berättar att den största anledningen till att 
friluftsliv sker i den mån det gör är tack vare de ambitiösa idrottslärarna på skolan. I år 7 får 
även eleverna möjligheten att utöva olika samarbetsövningar som sker utomhus under en dag. 
Rektorn berättar att det tidigare har funnits så kallade ”lägerskola”; där klassföreståndarna har 
tagit med sin klass på olika aktivitet så som paddla kanot samt övernattning med aktiviteter på 
kvällarna, men det har dock försvunnit pga. att det kostar pengar. 
 
I framtiden önskar rektorn att fler ämnen på skolan arbetar mer med utomhuspedagogik, de 
det är möjligt att kombinera hem- och konsumentkunskap, matematik och biologi genom att 
utföra olika moment i ämnena utomhus och på så sätt kan man koppla det till friluftsliv. Dock 
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nämner rektorn att det lever kvar i en gammal tradition där man oftast koncentrerar sig på sitt 
ämne, trots att arbetslag finns på skolan.  
 
Möjligheten att vidareutbilda sig för lärarna finns, men rektorn poängterar att förvärvad 
kunskap måste kunna utnyttjas i verksamheten efteråt. Hon hänvisar till en äventyrspedagogik 
kurs som tre av idrottslärarna nyligen har gått, där de fick massor av nya idéer och tankar som 
de ville arbeta vidare med i undervisningen, men tyvärr fanns det inget utrymme till detta i 
undervisningen. Rektorn nämner också att det finns mycket kompetens hos lärarna och att det 
är viktigt att ta vara på den kunskapen först och främst.  
 
Några indirekta nackdelar som kan förknippas med friluftsliv (utomhuspedagogik i helhet) är 
att frånvaron ökar under utomhusperioden. Rektorn tydliggör sin tanke genom att förklara att 
vissa elever och föräldrar har svårt att förstå varför man skall vara ute när det regnar, vilket 
gör att det är viktigt att skapa lust och förståelse hos eleverna. 
 

5.2.2 Idrottslärarnas syn på friluftsliv 

Idrottslärarna anser idag att de arbetar för lite med friluftsliv i sin undervisning, och att det är 
något som de båda vill ändra på. De har själva ett privat intresse till friluftsliv som grundar sig 
från sin uppväxt, och som lett till att det även idag utför friluftslivsaktiviteter på sin fritid.  
 
Friluftsliv handlar enligt idrottslärarna att uppleva naturen genom att vistas i skog och mark 
samt att veta sina rättigheter och skyldigheter till naturen och miljön. Förutom att friluftsliv 
bidrar till utomhusvistelser anser de även att friluftsliv skapar möjligheten för eleverna att 
utveckla sin motorik samt balans, ökar deras kreativitet, lära sig att varva ner samt ta vara 
på/lära sig om vårt svenska arv och vår kultur. Idrottslärarna är överens om att kunskap om 
friluftsliv saknas idag hos många elever. Vissa elever har aldrig satt sin fot i skogen innan de 
börjar skolan, vilket har lett till att ett antal elever uppfattar skogen som något skrämmande. 
Detta tror lärarna kan bero på ett saknat friluftslivs intresse hos elevernas föräldrar samt att 
många elever på skolan härstammar från andra kulturer där friluftsliv är främmande för dem. 
En annan orsak kan även vara saknade erfarenheter från tidigare skolgång, där inställningen 
gällande friluftsliv är annan.  
 
Idrottslärarna ser inga nackdelar med friluftsliv, däremot känner de sig begränsade av 
tidsregleringen som finns inom ämnet. De har dock planer att inför den nya kursplanen se 
över sitt upplägg av de olika momenten inom ämnet för att eventuellt få in lite mer friluftsliv. 
Nuvarande tankesätt har varit att eleverna skall få möjligheten att prova på så många olika 
aktiviteter som möjligt i idrottsämnet exempelvis allt från olika friidrottsgrenar (spjut, kula, 
diskus osv.) till curling, men för att få in mer friluftsliv får något annat moment ta stryk. Det 
uppkommer även under intervjun att idrottslärarna arbetat mer med friluftsliv för 15-20år 
sedan, då de fick 2h/vecka nedsättning i sin tjänst för planering av friluftsaktiviteter men 
tyvärr har detta tagits bort vilket har gjort att friluftsliv inte har lika stor roll i undervisningen 
längre. Idrottsläraren som arbetat en längre tid på skolan berättar att de förr har haft 
friluftsaktiviteter där elever fått lära sig använda tirangakök, byggt vindskydd, ”fångarna på 
fortet”, svamppromenad osv.   
 
De aktiviteter som idag utformar friluftsliv i själva undervisningen är för grundskolan tidigare 
år; olika lekar (ex. sagoäventyr) i skog och mark, promenader/mindre vandringar, 
tipspromenader om allemansrätten, lättare orientring, skridskoåkning (om isen på skolområdet 
finns) och pulkaåkning. På grundskolan senare år präglas friluftsliv med aktiviteter så som 
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orientering, skridskoåkning, livräddning och iskunskap med isvak. Idrottsläraren som 
undervisar de yngre årskurserna anser att det är lättare att vara ute i naturen med de yngre 
eleverna då de är mer samarbetsvilliga samt äger oftast rätt kläder för olika aktiviteter. I 
högstadiet kan eleverna komma med tygskor när de regnar, trots att de har kunskaper om hur 
man klär sig rätt. Idrottslärarna menar att deras årsplanering innefattar en lång uteperiod, 
vilket ger eleverna möjlighet till att vara ute mycket, vilket idrottslärarna anser vara nyttigt. 
En diskussion om att vilja gå in i idrottshallen när vädret är sämre brukar vara vanligt från 
elevernas sida i början av år 7. Anledningen till detta tros vara att de flesta eleverna kommer 
från tre olika skolor i närområdet där deras tidigare idrottslärare har valt att ha undervisningen 
inomhus så fort vädret har varit dåligt. Idrottslärarna menar dock att denna diskussion 
försvinner rätt snabbt när eleverna inser att undervisningen sker ute oavsett väder.  
 
De friluftsdagar som anordnas på skolan innefattar skoljoggen (½-dag), orienteringsdag (½-
dag), en vinterdag (½-dag) samt en klassdag (heldag). Vinterdagen innehåller aktiviteter så 
som utförsåkning, längdåkning, pulkåkning, curling, skridskoåkning och vandring. 
Klassdagen är upp till klassföreståndarna att anordna, detta leder till att aktiviteterna kan 
variera rätt rejält; alltfrån att åka till en sjö för att bada och sola till att gå vandringar eller ut 
och cykla med klassen. Annars är det idrottslärarna på skolan som håller i friluftsdagar, dock 
skall alla lärare och övrig personal vara med och hjälpa till som funktionärer under dessa 
dagar. Denna ”regel” är någorlunda nyskriven då man upplevt att övriga lärarkåren alltför ofta 
haft ursäkter till att inte ställa upp.  
 

5.3 Kommunala skolplaner för de intervjuade skolorna  

5.3.1 Kommunal skolplan i Norrland utifrån ett friluftsperspektiv  

I skolplanen för den skolan som finns i Norrland nämns det att kommunens vision är att bli 
omtalad för deras kunnande om att värna, ta hand om och förmedla värdet av deras 
naturtillgångar. De nämner även att vi människor är en del av naturen och genom våra 
vistelser i naturen finns möjligheten både till rekreation och också avskildhet. Idag arbetar 
kommunens skolor med långsiktiga kunskapsområden kring hälsa och livsstil. Det nämns att 
varje skolväsen har byggt upp strategier och genomför olika aktiviteter för att utveckla goda 
inlärningsmiljöer och stärka hälsan genom fysiska aktiviteter, dock nämns inget konkret om 
friluftsliv eller utomhuspedagogik.  
 

5.3.2 Kommunal skolplan i Götaland utifrån ett friluftsperspektiv 

I kommunens skolplan för skolan i Götaland nämns heller varken friluftsliv, 
utomhuspedagogik eller för den delen något som strävar mot naturupplevelser. Det enda mål 
som var förknippat med hälsa är att kommunens skolor skall sträva mot en hälsofrämjande 
miljö för alla, vilket anses vara en viktig och nödvändig förutsättning för elevernas lärande. 
 

5.3.3 Kommunal skolplan i Norrland utifrån ett progressionsperspektiv   

I den kommunala skolplanen nämns inget direkt uttalat om progression i skolundervisning. 
Det enda som är kopplat till progression är moment hållbar utveckling, som det nämns i 
skolplanen kräver kunskap, insikt och förståelse för att nå framgång samt att arbetet måste 
börja i tidig ålder. Ett samarbete mellan grundskolan och gymnasiet, samt gymnasiet och 
universitet/högskolor anses också vara en viktig grund för att ge eleverna goda förutsättningar 
och stimulera ungdomar till fortsatt utbildning.  
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5.3.4 Kommunal skolplan i Götaland utifrån ett progressionsperspektiv   

Utifrån ett progressionsperspektiv nämns inget om progression, förutom att ett samarbete 
mellan de olika skolformerna är viktigt. 
 

5.4  Intervjuresultat jämfört med kursplanen för Idrott och hälsa 

5.4.1 Vilken betydelse har friluftsliv för eleverna, enligt rektor och 
pedagoger?  

I kursplanen för Idrott och hälsa nämns att friluftsliv har stor betydelse för elevers hälsa; både 
fysiskt och psykiskt. Rektorn i Norrland anger i intervjun att hon tror att det sker något 
positivt i hjärnan när vi är fysiskt aktiva utomhus, eller är aktiva i huvudtaget, vilket i sin tur 
leder till en positiv inlärningsprocess hos eleverna. Hon menar även att friluftsliv har en 
tendens att motverka stress och oro i klassrummen, detta hävdar även idrottslärarna som 
menar att eleverna lära sig att varva ner genom att vistas i naturen. Även rektorn i Götaland 
poängterar att friluftsliv har en positiv påverkan på elevers inlärningsprocess, medan 
idrottslärarna nämner att friluftsliv bidrar till att eleverna utvecklar sin motorik samt balans.  
 
I kursplanen nämns det även att friluftsliv bidrar till kunskaper om svenska kulturella 
traditioner, en aspekt som både rektorerna samt pedagogerna framhöll som en viktig del i 
friluftslivet. 
 
Vidare i kursplanen anges det att eleverna får upplevelser, kunskaper och erfarenheter genom 
att vistas i skog och mark. Dessa faktorer anses stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, 
natur och miljöfrågor. Rektorn i Norrland menar att friluftsliv skapar ett positivt 
förhållningssätt mellan eleverna och naturen, ett förhållningssätt som de kan ha nytta av både 
som barn och vuxen. Även idrottsläraren och fritidspedagogerna i Norrland menar att målet 
med friluftsliv är att skapa en bra relation till naturen, där elever känner sig trygga och vill 
återvända i äldre åldrar. Rektorn i Götaland anser att skolan har möjligheten att skapa lust 
(intresse) hos eleverna genom friluftslivsundervisning. Idrottslärarna i Götaland hävdar att 
friluftsliv bidrar till att elever får genom att vistas i skog och mark uppleva naturen samt få 
kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter till naturen och miljön, samt att eleverna också 
lär sig att skogen inte är något skrämmande. Detta anser dom är viktigt då skolan mestadels 
består av elever med utländsk bakgrund, vars kunskap och erfarenhet om skog och mark är 
ovant för dem. 
 
I intervjuerna framkommer det även andra positiva faktorer av friluftsliv som inte nämns i 
kursplanen. Rektorn i Norrland hävdar bland annat att elever, främst de yngre, lär sig att 
skapa ett kreativt tänkande när de är ute och leker i naturen. Detta instämmer även rektorn och 
idrottslärarna i Götaland som menar att friluftsliv i skolan leder till ökad kreativitet hos 
eleverna. Idrottsläraren i Norrland hävdar att friluftsliv kan skapa en social kontakt samt 
stärka både gruppdynamik samt individens självkänsla. Både rektorn och idrottslärarna i 
Götaland menar att friluftsliv medbringar miljöombyte vilket är bra för eleverna.  
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5.4.2 Genomförs friluftsliv på de två grundskolorna? Uppfyller skolorna 
de mål som anges i kursplanen?  

I kursplanen finns inga detaljerade riktlinjer, detta innebär att idrottslärarna få på egen hand 
utforma idrottslektionerna så att deras elever uppfyller de mål som anges att elever skall klara 
av i slutet av det femte skolåret samt det nionde skolåret.  
 
I tabell nedan sammanfattar jag hur jag upplever att skolorna klarar av de olika målen i 
idrottsämnet gällande friluftsliv. Mer utförlig text finns under tabellen.  
 

 

 
I Norrland hävdar både rektorn och de intervjuade pedagogerna att de yngre eleverna 
utvecklar sina naturupplevelser i närmiljön för att senare i äldre ålder utvidga dessa 
naturområden. På skolområdet har eleverna bland annat möjligheten att utöva skridskoåkning, 
orientering samt olika lekar i skog. I intervjuerna framgår det även att de yngre eleverna har 
en halvdag varje vecka där de har olika gruppövningar samt utför lättare orienteringsövningar. 
Syftet med halvdagarna anges vara att skapa ett naturintresse hos eleverna. Vidare framgår det 
även att eleverna tillsammans med fritidspedagogerna och klassföreståndare får lära sig 
grundläggande kunskaper om allemansrätten samt friluftsliv (klädprincipen och eldsäkerhet). 
Under intervjuerna framgår det även att eleverna erbjuds friluftsupplevelser genom att utöva 

                                                 
1 Mitt ”betyg” gällande ha god vattenvana grundar jag på att eleverna i båda skolorna har simundervisning i 
badhus. Dock har jag valt att inte nämna det i resultatdelen då jag anser att simundervisning inomhus inte har 
något med friluftsliv att göra.  

I slutet av årskurs fem skall 
eleverna; 

Norrland Götaland 

- ha god vattenvana1 JA JA 
- hantera nödsituationer 

vid vatten 
JA NEJ 

- ha grundläggande 
kunskaper om bad-, båt- 
och isvett 

JA NEJ 

- kunna orientera i 
närmiljön 

JA JA 

- ha grundläggande 
kunskaper om friluftsliv 
samt känna till 
allemansrätten 

JA DELVIS 

I slutet av årskurs nio skall 
eleverna; 

Norrland Götaland 

- kunna orientera i okända 
marker 

JA JA 

- planera och genomföra 
vistelse i naturen under 
olika årstider 

JA NEJ 

- hantera nödsituationer i 
och vid vatten 

JA JA 

- ha kunskaper i 
livräddade första hjälp 

FRAM GÅR EJ AV 
RESULTATET 

JA 
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aktiviteter som gå skogspromenader, fiska och tillaga mat utomhus. Under de så kallade 
vinterveckor, är alla eleverna ute hela dagar för att utföra olika aktiviteter så som 
längdskidåkning, utförsåkning, skidorientering, skridskor/långfärdsskridskor och ”en dag på 
isen”. Vidare i grundskolan senare årskurser utövas även samma aktiviteter (längdskidor, 
utförsåkning, skridskor och orientering) dock skiljer sig miljön var eleverna utövar 
aktiviteterna. Rektorn berättar bland annat att det sker en årlig dagsresa till ett av 
skidsystemen i närheten, beroende på ålder varierar avståndet samt vilket skidsystem de 
väljer. Eleverna i årskurs 4-9 får även möjligheten att lära sig om iskunskap; utseende på olika 
typer av is, säkerhetstänk osv. När det gäller heldagarna utomhus så skall eleverna i årskurs 
nio tillsammans med handledare (lärare) anordnar dessa dagar för elever i årskurs 4-8. 
Heldagarna kan bland annat innehålla lägerliv dvs. hantering av eld på ett säkert sätt, 
användning av spritkök, matlagning i muurikkor, slår upp tält samt hur ett vindskydd byggas.  
 
I Götaland utövas det inte lika mycket friluftsliv som i Norrland. De aktiviteter som sker i de 
yngre åldrarna är olika lekar (ex. sagoäventyr) i skog och mark, promenader/mindre 
vandringar, tipspromenader gällande allemansrätten, lättare orientring, skridskoåkning (om 
det finns isen på skolområdet) och pulkaåkning. I intervjun framkommer det också att 
friluftsliv i äldre åldrar präglar idrottsundervisningen med aktiviteter så som orientering, 
skridskoåkning, livräddning och iskunskap med isvak. De friluftsdagar som är förknippade 
med friluftsliv innefattar orientering, val av vinteraktivitet (utförsåkning, längdåkning, 
pulkaåkning, curling, skridskoåkning och vandring) samt i bästa fall utifrån ett 
friluftsperspektiv klassdagen då aktiviteterna kan variera rejält; alltifrån att åka till en sjö för 
att bada och sola till att gå vandringar eller ut och cykla med klassen. 
 

5.4.3 Hur sker kunskapsstegningen mellan årskurserna (år 1-9) inom 
friluftsliv? 

I kursplanen för Idrott och hälsa nämns inte ordet progression, dock börjar varje stävans mål 
med ordet utveckla. För att kunna utveckla och kunna öka sina kunskaper inom olika moment 
så bör en progression finnas.  
  
På skolan i Norrland nämner rektorn att det finns en struktur; där val av område samt aktivitet 
är beroende av elevernas ålder. Hon förtydliggör genom att förklara att de yngre klasserna 
utvecklar sina naturupplevelser i närmiljön, för att i senare ålder utvidgas 
undervisningsområdet. Fritidspedagogerna berättar att de försöker har en röd tråd i sitt arbete, 
men för stunden saknar en genomgående plan. Med den röda tråden menar pedagogerna att de 
försöker förbereda eleverna så att de har goda förutsättningar för att kunna vidareutveckla nya 
kunskaper i äldre åldrar. Idrottsläraren berättar att det inte finns en nedskriven progression i 
friluftsliv, dock har varje aktivitet (moment) inom friluftsliv en befintlig stegring. Hon 
påpekar även, liksom rektorn, att i takt med att eleverna blir äldre vidgas även området att 
bedriva friluftsliv på.  
 
I intervjuerna med skolan i Götaland, anges näst in till inget om progression. Den enda 
progressionen idrottslärarna nämner är att orientering sker på olika svårighetsnivåer under 
grundskolans gång. 
 

5.5 Intervjuresultatet jämfört med kommunernas skolplaner 
Eftersom det inte nämns något konkret om friluftsliv i skolplanerna för de båda kommunerna 
så finns det inga riktlinjer för skolorna att följa. Skolplanen i Norrland har dock en vision som 
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innefattar att värna, ta hand om och förmedla värdet av deras naturtillgångar vilket skolplanen 
i Götaland saknar helt. Gällande progression så är det nästintill obefintlig i kommunernas 
skolplaner, dock nämns det i de båda skolplanerna att det är viktigt att ha ett gott samarbete 
med de olika stadier och skolor som innefattar fortsatta studier. I den kommunala skolplanen 
för Norrland nämns gällande hållbarutveckling att det är viktigt att i ett tidigt stadie bygga upp 
kunskap, insikt och förståelse för att nå framgång. Detta kan ses som en progression.        
 

5.6 Sammanfattning av resultatet 
Båda skolorna anser att friluftsliv bidrar till positiva faktorer för sina elever. Skolan i 
Norrland som har mer utsatt tid för friluftsliv, än skolan i Götaland, menar bland annat att 
friluftsliv bidrar till att eleverna är lugnare och mer koncentrerade när de väl kommer in i 
klassrummen. Syftet med friluftsliv sägs även vara att eleverna skall få ett livslångt intresse 
samt ta vara på kulturella och traditionella kunskaper. Aktiviteter så som orientering, 
skidåkning, skridskoåkning, skogspromenader samt kunskaper om lägerliv; utrustning, kläder, 
säkerhet, eld, allemansrätten och matlagning, anges vara de vanligaste elementen inom 
friluftsliv.  
 
När det gäller progression är den näst obefintlig i skolan i Götaland, det enda som framgås av 
resultatet är att det finns en progression inom orientering. Gällande skolan i Norrland finns en 
progression när det gäller val av områden att utföra friluftsliv på; de yngre är närmare skolan 
och ju äldre eleverna blir desto större blir området. Det framgår även av resultatet att skolan i 
Norrland försöker att arbeta efter en röd tråd i friluftsundervisningen genom årskurserna, dock 
medger både fritidspedagoger och idrottslärare att någon nedskriven progression genom 
årskurserna inte finns men de olika friluftsaktiviteterna har en uttänkt stegring.  
 
I kursplanen för Idrott och hälsa börjar varje strävans mål med ordet utveckla, för att kunna 
uppfylla dessa mål bör därmed en progression finnas inom ämnet. Det som nämns i 
kursplanen gällande friluftsliv är att elever skall få upplevelser, kunskaper och erfarenheter 
genom att vistas i skog och mark. Friluftsliv anges även har stor betydelse för elevers hälsa 
samt ge elever kunskap om svenska kulturella traditioner. Innebörden av friluftsliv enligt 
kursplanen stämmer överens med pedagogernas och rektorernas tankegångar. I skolplanerna 
för Norrland nämns det att kommunens vision är att bli omtalad för deras kunnande om att 
värna, ta hand om och förmedla värdet av deras naturtillgångar. I Götaland nämns varken 
friluftsliv, utomhuspedagogik eller för den delen något som strävar mot naturupplevelser. När 
det gäller progression handlar den enda nämnda progressionen i Norrland om moment hållbar 
utveckling. I Götaland nämns inget om progression. 
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6. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras resultatet utifrån syftet, frågeställningar samt den teoretiska 
bakgrunden.  
 

6.1 Metoddiskussion 
Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod och tycker att mitt val 
av metod har gett svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Då jag inte hade möjlighet att 
vara fysiskt närvarande under intervjuerna med rektorn och pedagogerna i Götaland, kunde 
jag i efterhand skickat mitt sammanställda resultat från intervjuerna för att få det bekräftat att 
jag hade tolkat deras svar korrekt. Dock hade det då funnits en risk att de ändrar sina åsikter 
då det blir tydligare vad de sagt när det står nerskrivet.  
 

6.1.1 Validitet 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod, vilket jag tycker har 
besvarat mitt syfte och min frågeställning väl. I Patel (2003) framgår det att validitet 
(giltighet) i en kvalitativ undersökning skall genomtränga samtliga delar av ens 
forskningsprocess. Jag anser att jag har en god validitet i mitt arbete. I efter hand kan jag 
känna att det hade varit mer korrekt om jag hade varit fysiskt närvarande under alla mina 
intervjuer. Resultatmässigt tror jag inte det spelar någon roll då jag antecknade flitigt samt 
upprepade högt mina anteckningar. Det underlättade även för mig att skolan jag intervjuade 
på telefon inte arbetade så rikligt med friluftsliv samt progression, vilket gjorde att det inte var 
alltför mycket information att anteckna. Trots detta anser jag att det är en fördel att vara 
fysiskt närvarande under intervjutillfällen, då jag tror att det är lättare att skapa en tryggare 
relation mellan mig och intervjupersonen. 
 
Under mina intervjuer upplevde jag, trots att jag använde mig av samma frågeformulär till de 
båda rektorerna, att rektorn i Norrland var mer pratglad och engagerad i detta ämne vilket 
ledde till att det ett tag kändes som rektorn höll en presentation om skolans arbetssätt och 
visioner. Detta gjorde att jag fick under intervjun vägleda rektorn tillbaka till mina frågor för 
att se till att jag fick klara svar på alla frågor, samt kontrollera att jag förstått rektorn rätt då 
det var så mycket information som uppkom under intervjun. Rektorn i Götaland uppfattade 
jag mer försiktig/avhållsam gällande ämnet, men hon svarade uppriktigt men utgick enbart 
utifrån mina frågor. Intervjuerna med idrottslärarna och fritidspedagogerna var väldigt 
snarlika och skedde på mitt direktiv, utifrån frågeställningarna. Dessa intervjuer utgav också 
mycket information om skolans tänkesätt och tillvägagångssätt gällande friluftsliv och 
progression. I Kvale (1997) nämns det att intervjupersonen kanske inte alltid säger sanningen, 
utan förfinar sina svar i jämförelse med verkligheten, detta gör att det finns en risk att 
validiteten i de svar jag fått kan frågesättas. Jag anser dock att mina resultat bör vara korrekta 
med verkligheten då rektorers och pedagogers svar stämde överens med varandra på båda 
skolorna. Jag hoppas även att mina intervjupersoner kände att de kunde berätta sanningen då 
jag vid varje intervjutillfälle nämnde att resultatet skulle redovisas anonymt samt att 
inspelningarna skulle raderas efteråt.  
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6.1.2 Reliabilitet 

Jag har i mitt arbete sammanställt sex stycken intervjuer, från talspråk till skriftspråk. Detta 
gör att risken finns att jag kan ha tolkat de svar jag fått av intervjuerna felaktiga, vilket 
påverkar reliabiliteten (tillförlitlighet) negativt i mitt arbete. Att jag har valt att inrikta mig på 
endast två grundskolor ger bara en inblick i hur det kan se ut i Sverige, dock bör det nämnas 
att majoriteten i de svenska grundskolorna kanske arbetar mer flitigt med progression inom 
friluftsliv. Att resultatet från de olika skolorna skiljde sig åt gällande hur de arbetade med 
progression inom friluftsliv, bör inte ha något att göra med att den en skola är en friskola och 
den andra en kommunal skola. Men bör ändå nämnas som en faktor som kan ha påverkat 
reliabiliteten negativt.     
 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Utifrån ett friluftslivsperspektiv  

Att mängden friluftsliv varierar på grundskolor anade jag innan jag påbörjade mitt 
examensarbete, men att det kunde skilja såhär mycket hade jag ingen aning om. Anledningen 
till skillnaden tror jag beror på rektorns i Götalands inställning till friluftsliv. Detta grundar 
jag på att fritidspedagogerna, idrottslärarna och rektorn i Norrland hävdar att friluftsliv och 
utomhusaktiviteter är något de vill arbeta mer med samt att de anser att friluftsliv bidrar till en 
rad positiva effekter. Rektorn i Götaland anser även hon att friluftsliv är bra för eleverna, men 
trots det verkar det inte som hon brinner för eller prioriterar friluftsliv i skolan. Det framgår 
även av intervjun med henne att det är tack vare de ambitiösa idrottslärarna som gör att 
friluftsliv finns över huvudtaget på skolan. Som nämnt i arbetet finns det, enligt Skolverket 
(2009), bestämmelser i grundskoleförordningen (1994:1194) 2 kap. 5 §, som innefattar att det 
är rektorn som avgör hur stor omfattning friluftsverksamheten som skall bedrivas i 
grundskolan under lärares ledning. Denna lag innebär att mängden friluftsliv kan variera rätt 
rejält från skola till skolan, utan att någon gör något ”fel”. Frågan är om det är rätt att ett 
”intresse” från rektorn kan vara avgörande över vad elever skall/bör lära sig. Är det inte tänkt 
att elever i hela Sverige skall få möjlighet att lära sig liknade kunskaper i grundskolan oavsett 
var de bor eller vem som är rektor?    
 
I skolplanen för skolan i Norrland anges det att kommunens vision är att bli omtalad för deras 
kunnande om att värna, ta hand och förmedla värdet av deras naturtillgångar. Medan det i 
skolplanen för skolan i Götaland inte nämns något om natur eller miljön. Är detta anledningen 
till att skolan i Norrland utövar med friluftsliv än skolan i Götaland? Jag anser att elever runt 
om i Sverige skall ha likvärdiga skolgångar när det gäller friluftsliv. Kanske bör det ligga i 
kommunens intresse att se över sin skolplan. Min tanke är att om friluftsliv eller 
utomhuspedagogik nämns i skolplan bör det leda till att rektorer har en skyldighet att se till att 
friluftsliv bedrivs på deras skola. Friluftsliv i skolplanen kan även medföra att lärare lättare 
kan argumentera för elevernas rätt till friluftsliv då genom att hänvisa till skolplanen.  
 
Att argumentera för friluftsliv bör i och för sig inte vara så svårt. Under mitt arbetes gång har 
fördelarna med friluftsliv varit någorlunda lätta att hitta, dock har det ibland varit svårt att 
hitta olika forskare som stöder fördelarna. De positiva faktorer som framkommit från mina 
intervjuer har varit att elever tränar upp sin motorik, skapar ett positiv förhållningssätt till 
naturen, ökar sitt kreativa tänkande, övar på samarbetsförmågan samt har lättare att 
koncentrera sig på lektionerna inomhus. Vissa av dessa positiva faktorer styrks även av 
tidigare forskning som jag benämnt. Bland annat menar Jagtøien (2002) att barn utvecklar 
grundläggande rörelser, så som hoppa, springa, klättra och hänga, om den fysiska miljön är 
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rik på utmaningar. Jag tror de flesta av oss människor anser att naturen är en miljö som är rik 
på utmaningar och passar därmed perfekt för att uppfylla elevers rörelse behov. I Grahn m.fl. 
(1997) framgår det att barn som vistas i naturrika omgivningar har förutom bättre motorik, 
även lättare att lyssna och är mer koncentrerade än barn som saknar naturrika områden. 
Orsaken till detta tror jag bero på att barn/ungdomar har ett behov av att uttrycka sig fysiskt. 
Begreppet ”myror i benen” har de flesta av oss hört och jag tror att barn och ungdomar 
behöver en miljö som är stimulerande och utmanande för att elever skall kunna koncentrera 
sig på lektioner, oavsett om lektionerna är inomhus eller utomhus. Inspireras eleverna att hitta 
på saker tror jag att de är lugnare och mer koncentrerade på instruktioner och skoluppgifter än 
vad de annars skulle vara. Även Ericsson (2003) hävdar att elever med en god grovmotorik 
har lättare att koncentrera sig i skolan. Hon menar att elever som har motoriska problem 
behöver lägga ner mer energi på att koncentrera sig på att ändra motoriken istället för att 
koncentrera sig på skoluppgiften, vilket jag också anser kan stämma. En annan fördel som 
även framkom av intervjuerna var att friluftsliv i skolan kan medföra att elever skapar ett gott 
förhållningssätt gällande miljöfrågor som de kan ha nytta av i framtiden. Ohlsson (1995) 
hävdar att kärlek till skog och mark måste ske genom fysisk upplevelse. Hon menar att det är 
svårt att lära sig att älska eller värna om miljön om den inte betyder något för oss. Detta håller 
jag med om då jag anser att människan oftast utgår ifrån sig själva när vi väljer att tycka eller 
värnar om något. Jag menar att vi oftast ha en relation till något (eller med någon) för att 
verkligen bry oss om det. Kan det vara så att eleverna i Norrland som utför mer 
friluftsaktiviteter i skolan kommer att fortsätta med det i sitt vuxna liv? Och kommer dessa 
elever ha ett större intresse för att ta vara på vår natur och miljö? 
 
Hur ser då friluftslivsaspekten ut utifrån kursplanen för idrott och hälsa? När det gäller 
kursplanen för Idrott och hälsa har den mer eller mindre alltid innehållit friluftsliv. I intervjun 
med den äldre idrottsläraren i Götaland framkom det att de förr om åren arbetade mer med 
friluftsliv i skolan. Anledningen till detta anger hon vara att dåvarande idrottslärare fick 
2h/vecka nedsättning i sin tjänst för att planera friluftsliv. Denna anledning nämns även i 
Riksidrottsförbundets studie (2007) som en orsak till varför friluftsliv har minskat i 
skolundervisningen. En annan anledning till varför friluftsliv har minskat i skolorna tror jag 
beror på kursplanernas utformning. Kursplanerna gällande Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 innehöll 
en mer detaljerad beskrivning om var friluftsliv skulle innefatta, samt att friluftsdagar var 
obligatoriska för grundskolor. I Lpo 94 blev dock tolkningen av friluftsliv mer fri, vilket 
innebär att även idrottslärare kan välja att bara nudda lite grann på momentet och anse att de 
har gjort tillräckligt för att eleverna skall uppnå målen. Emellertid verkar det inte vara fallet 
för de lärarna jag har intervjuat, då samtliga anser att friluftsliv är viktig och vill arbeta mer 
med momentet än vad de gör idag. En tanke slår mig dock om friluftsliv skulle gynnas om vi 
gick tillbaka till en mer organiserad kursplan, eller kommer det bli bättre i och med den nya 
kursplanen (Lgr 11) då den är mer friluftsinspirerad än Lpo 94. Eller skulle det hjälpa om det 
fanns tids direktiv gällande hur många timmar varje moment i undervisningen skulle 
innehålla? Kanske skulle det hjälpa. 
 

6.2.2 Utifrån ett progressionsperspektiv  

När väl friluftsliv finns i skolor behövs det liksom i andra skolmoment finnas en progression 
inom momentet. Progression utifrån Uppsala universitets pedagogiska uppslagsbok (2011), 
innebär att läraren först behöver vetskapen om elevers befintliga kunskaper för att sedan 
kunna utveckla/bygga vidare på elevernas kunskaper så det leder till en djupare kunskap. För 
att detta skall ske behövs det tydliga kunskapsmål inom momentet och i planeringen av 
undervisningen i de olika årskurserna. Både Silvander (2009) och Zettersten (2007) hävdar att 
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alla elever måste få möjligheten att börja från grunden för att utvecklas, därefter skall målen 
och innehållet fördelas under grundskolan från förskoleklass till år nio. I intervjuerna med 
idrottslärarna i Götaland framgår det att skolan har många elever med utländsk bakgrund vars 
erfarenheter av friluftsliv är ringa eller saknas helt. Idrottslärarna tror att det beror på att 
friluftsliv är främmande för elevernas föräldrar och på grund av det har inte eleverna haft 
möjligheten att vistas i naturen. Är fallet så, vilket jag tycker låter rimligt, anser jag att skolan 
har ett ansvar att erbjuda elever kunskap gällande friluftsliv. Detta hävdar även Helldén m.fl. 
(2010) och Olsson (1995), som nämner att skolan har ett viktigt ansvar när det gäller att 
erbjuda elever kunskaper om att vistas i naturen. När det gäller att introducera friluftsliv för 
elever vars kunskaper är obefintliga anser jag att det är extra viktigt att en progression finns. 
Att låta eleverna ge sig ut i okänd skog och mark och utföra kunskapskrävande aktiviteter de 
aldrig gjort innan, och sen förvänta sig att de ska tycka bra om friluftsliv är nästintill orimligt i 
mina öron.  I Thornell (2009) hävdar han att barn som inte är vana vid naturen upplever 
skogen som något främmande och skrämmande. Jag anser därmed att progression bör starta 
med att skapa en trygghet hos elever till naturen och de aktiviteter som anses att de skall 
utföra. Ericsson (2002) nämner att det är viktigt för elever att vistas på platser som de känner 
sig trygga för att stilla deras frustration för det okända. Genom att utöva friluftsliv i sådana 
miljöer som eleverna känner sig trygga i, förslagsvis utemiljöer som ligger i närheten av 
skolans område, kan en god relation till friluftsliv uppkomma. Jag menar också att om elever 
känner sig trygga vågar de utforska miljön och på så sätt skapar en positiv relation till naturen. 
Olsson (1995) och Thornell (2009) nämner att det är viktigt att eleverna känner sig trygga i 
naturen för att eleverna skall kunna utveckla ett intresse till friluftsliv. Genom att utgå ifrån 
elevernas trygghet till naturen, anser jag att progressionen bör vidareutvecklas genom 
aktiviteter som ger eleverna lagom med utmaning. Genom rimliga utmaningar tror jag att 
eleverna känner glädje, lust och nyfikenhet vilket i sin tur leder till nya kunskaper som 
förhoppningsvis utvecklar ett livslångt intresse för friluftsliv. Viktigt att påpeka, liksom 
Ericsson (2002) gör, är att det inte räcker med enstaka uteaktiviteter lite då och då för att 
skapa ett intresse för friluftsliv. Jag anser att regelbunden vistelse i naturen skapar en god 
relation som kan leda till att naturen blir en del av elevers vardag.  
 
I intervjun med fritidspedagogerna i Norrland framgår att deras tankesätt är att förbereda 
deras elever så att de har goda förutsättningar för att kunna vidareutveckla nya kunskaper i 
äldre åldrar. Detta anges ske genom att eleverna får vistas mycket utomhus samt får 
möjligheten att prova på olika aktiviteter; så som orientering, skidor, skridskor, lekar och 
temadagar med inriktning på lägerliv (allemansrätten, matlagning, säkerhet). Dock framgår 
det av intervjuerna med fritidspedagogerna och idrottsläraren att någon nedskriven 
progression inte finns gällande friluftsundervisningen. Detta är något jag anser bör finnas, för 
att få vetskap och inblick i om elevernas kunskaper utvecklas inom friluftsliv.  
 
Jag anser även att progression är viktigt även i äldre åldrar, som årskurs 7-9. Då forskning har 
varit svårare att hitta för dessa åldrar har jag valt att redogöra mina tankar om progression 
utifrån dessa åldrar. För att klargöra mina tankar gällande progression kan en trappa 
föreställas. Trappans sista steg är ett uppsatt mål, exempelvis kunna planera och genomföra en 
utflykt i naturen vilket är ett mål som eleverna i slutet av årskurs nio skall klara av enligt 
kursplanen. Varje trappsteg där innan är olika förkunskaper; exempelvis kunskap om 
utrustning, säkerhet, kläder och mat, som eleverna bör kunna för att nå slutsteget. Genom att 
jag vet elevers förkunskaper vet jag också vilket trappsteg eleverna står på i sin utveckling för 
att nå det slutgiltiga målet. Följs inte progressionstrappan anser jag att hinder kan uppkomma, 
hinder som göra att eleverna inte når slutresultatet på bästa sätt. Ett hinder kan vara 
upprepning, vilket innefattar att eleverna står och trampar på samma trappsteg och därav sker 
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ingen kunskapsutveckling hos eleverna. I och med detta tror jag risken är stor att eleverna 
tappar intresset för friluftsliv. Ett annat hinder som jag anse kan uppkomma om progression 
inte följs är att lärare hoppar över viktiga trappsteg. Sker en påskyndning av att nå sista 
trappsteget utan att ta alla trappsteg tror jag att det kan leda till att elever missar nödvändig 
kunskap som krävs för att uppnå slutmålet. Vilket även det kan leda till att elever tappar 
intresse för friluftsliv. Som jag tidigare har nämnt så anser jag att progression minskar risken 
för att elever stannar av i sin utveckling eller missa viktiga kunskaper, vilket även påverkar 
deras intresse för friluftsliv.  
 
Hur framhävs progression i de styrdokument som finns? I de skolplaner, läroplaner eller 
kursplaner som jag har studerat nämns inte ordet progression specifikt. Jag anser dock att i de 
gamla kursplaner som jag har studerat finns det en progression. Liksom jag tidigare har nämnt 
så var kursplanerna i Lgr 62 - Lgr 80 mer detaljutformade, vilket jag anser framhävde en 
tydlig progression i ämnet. I Lpo 94 blir inte den progressionen lika utmärkande, men trots det 
anser jag att det finns en. Jag anser nämligen att en progression framkommer i de mål som, 
står angivet i kursplanen för Idrott och hälsa, skolan skall stäva efter att uppnå. Genom att 
utgå ifrån friluftsliv anser jag att alla dessa mål går att uppfyllas samt framhäver en 
progression; 
 

• Friluftsliv kan utveckla elevers fysiska, psykiska och sociala förmåga. 
• Friluftsliv bidrar till att utveckla en god kroppsuppfattning samt kunskap om att se, 

välja och värdera olika former av aktiviteter som stimulerar till ett bestående intresse 
för regelbunden fysisk aktivitet hos eleverna. 

• Friluftsliv utvecklar elevers fantasi, känslor och gemenskap. 
• Friluftsliv utvecklar elevers förmåga att leka, motionera på egen eller tillsammans med 

andra.  
• Friluftsliv kan utveckla kunskap om personliga ställningsstagande i hälsofrågor. 
• Friluftsliv kan utveckla förmågan att organisera och leda aktiviteter. 
• Friluftsliv kan utveckla kunskap om kulturella traditioner. 
• Friluftsliv kan utveckla kunskap och beredskap för agerande i nödsituationer både på 

land, i och vid vatten. 
 
Jag menar att då alla dessa mål innehåller ordet utveckla så bör en progression inom friluftsliv 
finnas i skolundervisningen. Jag anser även att en progression i ämnet bör bli ännu tydligare 
när den nya kursplanen Lgr11 införs. Anledningen till detta grundar jag på att en uppdelning 
av stadier; årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9 återinförs enligt Skolverket (2011b). Jag 
tror att ju fler uppdelade mål det finns i ämnet desto mer utpräglad blir progressionen.   
 
Sammanfattningsvis kan det anges att progression innebär en utveckling utifrån elevernas 
befintliga kunskaper och för att lyckas med detta krävs en trygghet i aktivitet och miljö. Utan 
trygghet och saknad av tidigare kunskap att bygga på stimuleras inte elever till ett fortsatt 
intresse för friluftsliv.   
 

6.3 Avslutande diskussion  
Friluftsliv innebär en rad fördelar för elevers utveckling, men för att få ut det mesta av 
friluftsliv behövs en progression. Progression anser jag skall finnas inom all 
skolundervisningen, inte bara i momentet friluftsliv. Jag hävdar att progression leder till att 
det är lättare för både lärare och elever att nå de mål som eleverna skall sträva efter i sin 
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utbildning. Att äga rätt förkunskaper anser jag vara viktigt för att kunna bygga vidare och 
utvecklas, detta hoppas jag att alla lärare inser. Orsaken till att det inte finns en uttalat eller 
uppskrivet progression i de skolor jag intervjuat tror jag beror på att lärarna inte insett hur 
viktig progression är och vad progression kan medföra för elevernas inlärning.  
 

6.4 Förslag på fortsätt forskning: 

• Värnar elever som är vana att vistas i naturrika miljöer mer om miljön och naturen 
än andra elever? 

• Vad är det som styr innehållet i en kommunal skolplan? Jämför olika skolplaner 
med varandra. 
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Bilaga 1 
 
Frågeformulär till idrottslärarna 
 
Neutrala frågor 
 

• Vilka årskurser undervisar Ni i, gällande ämnet Idrott & Hälsa? 
• Hur många år har Ni arbetat som Idrottslärare? 
• När tog Ni din examen från lärarutbildningen? 
• Har Ni arbetat med olika årskurser? 
• Undervisar Ni i något mer skolämne? 

 
Huvudfrågor   
Vad är friluftsliv för Er? 
– Räcker det att bara gå ut igenom dörren? – Kan friluftsliv ske i ens trädgård? Är det någon 
skillnad mellan friluftsliv och friluftsaktiviteter?  
 
Utför Ni någon regelbunden form av friluftsliv på Er personliga tid?  
– Om ja, vad? (Är Ni även uppvuxen med friluftsliv?). Om nej, varför inte? 
 
Anser Ni att det är viktigt med friluftsliv för eleverna? 
– Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
 
Vilka fysiska effekter tror Ni friluftsliv ger eleverna? 
– Bättre (grov/fin) motoriken?  – Påverkas sinnena (lukt, doft m.fl.)? Är det någon ålder som 
påverkas mer/mindre? 
 
Vilka psykiska effekter tror Ni friluftsliv ger eleverna? 
– Motverkar det stress? – Kan koncentrationen öka? – Utvecklas inställning till att värna om 
naturen/miljön? 
 
Hur arbetar Ni med friluftsliv på Er skola? 
– Varierar arbetet från lärare till lärare? Vad är det som styr Ert val?  
 
Är friluftsliv något Ni skulle vilja arbeta mer med?  
– hur? – varför? 
 
Vilka mål har Er skola när det gäller friluftsliv? 
– Hur har dessa mål uppkommit? Varför har Ni dessa mål? Vad vill Ni uppnå med friluftsliv?  
 
Vilka kunskaper bör eleverna ha för att uppnå kursplanens mål gällande friluftsliv 
(enligt Er)? 
– I vilken ålder anser Ni att eleverna skall lära sig de olika friluftslivsdelarna? 
 
Finns det någon progression (i årskurserna) inom friluftsliv? 
– Hur ser det ut? – Vad styr progressionen? – Vad är anledningen till Er progression? 
– Om inte tanken finns, arbetar Ni på något annat sätt?  
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Hur prioriteras momentet friluftsliv tidsmässigt? 
(Jämfört med andra moment inom Idrott & hälsa) 
 
Vilka hinder för friluftsliv upplever Ni i din roll som lärare? 

- tid 
- ekonomi 
- resurser 

 
Hur många temadagar (friluftsdagar) med inriktning på friluftsliv har Ni per år på er 
skola? 

– Hösttermin vs vårtermin 
– Vad brukar dessa innefatta? 
– Varför har Ni ”friluftsdagar”? 
– Skiljer sig ”friluftsdagarna” från årskurs till årskurs? (syfte/metod) 
– Har progressionen något med ”friluftsdagar” att göra?  
– Vem har ansvaret över temadagar? 
– Vilka lärare är inblandade under temadagarna? 

 
 
Neutrala frågor 

• Är det något Ni vill tillägga? 
• Har Ni några frågor till mig? 
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Bilaga 2 
 
Frågeformulär till rektorer 
 
Neutrala frågor 
 

• Har Ni någon profil på Er skola?  
 
Huvudfrågor  
Vad är friluftsliv för Er? 
 
Hur arbetar Ni med friluftsliv på eran skola? 
– skiljer sig tillvägagångssättet i de olika årskurserna? 
 
Hur går ni tillväga för att uppnå de mål som finns i kursplanen gällande friluftsliv i de 
olika årskurserna? 
 
Tror Ni att det finns några fördelar med friluftsliv när det gäller inlärning hos eleverna? 
– motorik/koncentrationsförmåga ökar – mindre stress/mer harmoniska – samarbetsförmåga  
 
Tror Ni att det finns några nackdelar med friluftsliv när det gäller inlärning hos 
eleverna? 
– elevernas inställning? – undervisningen påverkas av väderförhållande? – 
distraktionsmoment?  
 
Hur skulle Ni vilja arbeta med friluftsliv? 
 
Vilken inställning tror Ni personalen på skolan har till friluftsliv/”friluftsdagar”?  

– vad kan det bero på?  
 
Finns det någon möjlighet för personalen att fortutbilda sig i friluftsliv? 
 
Vem är ansvarig för temadagarna (”friluftsdagarna”)? 
– Finns det någon organisation (på eller utanför skolan)? – skiljer det sig i de olika 
årskurserna?  
 
Vad är det som styr mängden/antalet av ”friluftsdagar” på Er skola? 
– tid, – pengar 
 
 
Neutrala frågor 

• Är det något Ni vill tillägga? 
• Har Ni några frågor till mig? 

 
Dagar innan intervjun sker; Fråga om det finns någon skolplan, och om jag kan få ett 
exemplar.  


