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Abstrakt 
 
Vår studie syftar till att med avseende på friluftsliv och elevers lärande beskriva 
friluftsdagars innehåll ur ett lärarperspektiv. Vidare syftar studien till att beskriva hur 
friluftsdagar i kust-, inlands- och fjällkommuner genomförs och hur väl detta 
överensstämmer med den svenska officiella definitionen av friluftsliv. Vi har genomfört 
vår studie i grundskolans senare år med hjälp av de kvalitativa intervjuerna. Vår 
undersökningsgrupp bestod av nio pedagoger som gav sin uppfattning gällande 
friluftsdagarnas innehåll och mål. Vår undersökning har resulterat i att friluftsliv inte 
förknippas med friluftsdagar, trots närheten till naturen hindrar ekonomin och tiden 
utövandet. Vår slutsats är att friluftsdagarna är en viktig del i skolans verksamhet för att 
öka elevens livskvalité genom naturupplevelser. Med denna studie vill vi förmedla 
kunskap om värdet av friluftsdagar och en förhoppning om ett utökat friluftsliv i skolan. 
 
Nyckelbegrepp: Friluftsdagar, Lärande, Friluftsliv 



Abstract  
 
The purpose of our study is to describe, with consideration to a pupils ability to learn, the 
contents of outdoor activities out of perspective of a teacher. Further more the purpose in 
this study is to describe how the outdoor activities is accomplished in coast-, inland- and 
mountain municipality and how well does it agree with the Swedish official definition of 
open air life. We have accomplished our study at the senior level of the nine-year 
compulsory school applying qualitative interviews. Our investigation group consists of 
nine physical education teachers, who gave us their opinion about contents of outdoor 
activities and its purpose and goal. The results have shown that open air life doesn’t 
associate with outdoor activities, in spite of the nearness to nature, economy and lack of 
time stand in the way for exercising outdoor activities. Our conclusion is that outdoor 
activities are an important part of activity of the compulsory school and thorough nature 
experience increase pupils quality of life. On account of this study our goal is to increase 
knowledge about value of outdoor activities and with hope for an increased open air life in 
school. 
 
Keywords: Outdoor Activities, Learning, Open air life 
 



Förord 
 
Under nästan en termin som har varit fylld med intensivt arbete men även med vanmakt 
och mycket glädje är vi äntligen färdiga med vårt examensarbete. Det är många personer 
som har gjort vårt arbete till vad det är idag. Vi vill framförallt tacka alla berörda 
pedagoger på de skolor i Norrbotten som medverkat i vår studie. Vi vill samtidigt tacka 
Kerstin Stenberg för alla dina ämneskunskaper, som hjälpt och stöttat oss i vårt arbete. Vi 
önskar även tacka Steffan Lind för alla hans vetenskapliga kunskaper och alla andra som 
hjälpt oss på olika sätt. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för att vi tillsammans har 
gjort denna studie möjlig. 
 
Luleå, Maj 2007 
 
Jenny Blomstedt, Linda Jatko och Anneli Mattsson 
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Inledning 
 
Vi är tre studenter som har läst på lärarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet med 
inriktning idrott och hälsa med friluftsprofil, 60 poäng. Att vara ute i naturen är ett intresse 
som vi haft sedan barndomen och som utvecklats under vår studietid på ett positivt sätt. 
Genom utbildningen har vi fått inspiration hur vi kan arbeta med friluftsliv inom ämnet 
idrott och hälsa. Med hjälp av detta brinnande engagemang vill vi ge våra blivande elever 
möjligheten till naturupplevelser. 
 
Vår vision som pedagoger är att inspirera och entusiasmera barn och ungdomar att ta 
ansvar för sin hälsoutveckling i det dagliga livet och här anser vi att friluftslivet är en 
viktig del. Vi vill ge eleverna möjlighet att upptäcka allt som vår närhet till naturen 
erbjuder i form av ett rikt friluftsliv med en tydlig årstidsväxling. Vår förhoppning är att 
friluftsliv i skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett livslångt intresse för vistelse i 
naturen. De ska själva vara säkra och trygga med den kunskap de fått om friluftsliv för att 
ett fortsatt utövande kan bli verklighet.  
 
Syftet med vår undervisning i skolan är bland annat att sprida den glädje som friluftsliv för 
med sig. Friluftsliv ska bli en naturlig del av elevens liv även efter avslutad utbildning. Att 
nå de elever som inte provat på friluftsliv på fritiden ser vi som den stora utmaningen i 
vårt arbete och därför vill vi bedriva en varierad undervisning så att samtliga elever får en 
chans att hitta en aktivitet som passar dem. I naturen finns det många möjligheter till att 
njuta, ladda batterierna och uppleva ett större välmående. Få aktiviteter i vårt samhälle kan 
erbjuda en större fokusering på välbefinnande ur fysisk, psykisk, andlig och social aspekt 
än just friluftsliv. Vi upplever att naturen är en av de allra bästa platser för avkoppling 
samt upplevelser och det är allmänt känt att vi mår både fysiskt och psykiskt bättre när vi 
är ute i naturen. Den svenska allemansrätten ger oss stora möjligheter att året runt uppleva 
vår natur och utöva friluftsliv.  
 
Vårt brinnande friluftsintresse har gjort oss nyfikna på skolans friluftsdagar och hur dessa 
påverkar eleven med avseende på friluftsliv och lärande. Enligt läroplanen för den 
obligatoriska grundskolan 1994, Lpo 94 ska eleven genom friluftsverksamhet och vistelse 
i skog och mark få upplevelser, kunskaper och erfarenheter som stimulerar ett fortsatt 
intresse för friluftsliv Skolverket (2000). Vi ställer oss frågan om skolans nuvarande 
friluftsdagar innehåller ett aktivt friluftsutövande såsom Sveriges officiella definition och 
vår egen definition av friluftsliv lyder vilka vi senare kommer att presentera. I samband 
med vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått uppfattningen att friluftsdagarna i 
dagens skolor främst innehåller aktiviteter med betoning på idrott och inte friluftsliv. Vår 
uppväxt på tre olika orter i norra Sverige har bidragit till en nyfikenhet om genomförandet 
av friluftsdagar i kust-, inlands- och fjällkommuner. 
 
Avslutningsvis refererar vi till Roger Isberg (1998): 
 

Naturligt friluftsliv kan vara svårt för en del, bara för att det är så enkelt. Att 
bara leva i Naturen kan anses som bortkastad tid – men det är det som 
friluftslivet handlar om. Olika miljöer, hav, fjäll, älv, vinter, höst, mm ställer 
olika krav på vårt umgänge med Naturen (s. 111). 
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1 BAKGRUND 
 

1.1 Tidigare forskning 
 
Vi har bearbetat åtta studier som vi finner användbara för vårt arbete vad gäller 
friluftsdagar i skolan. Vi har valt att presentera delar ur dessa rapporter som vi anser har 
beröringspunkter med vårt examensarbete.  
 
Al-Abdi Abdul-Muttalib (1984) har studerat friluftsverksamheten i innerstadens 
gymnasieskolor. Målet med arbetet var att försöka förbättra och utveckla skolors arbete 
med friluftsliv. Både elever och lärare har medverkat i studien. En frågeställning som 
fanns med i undersökningen var huruvida det förekommer lägerliv i verksamheten. Av 
svaren framkommer att 81 % av eleverna inte upplevt lägerliv under friluftsdagarna. 
Samma undersökning visar att en fjärdedel av de tillfrågade tyckte att 
utomhusaktiviteterna dominerade. Badminton, bordtennis, basket, volleyboll och simning 
angavs som de mest frekventa aktiviteterna inomhus. I sin andra studie har författaren Al-
Abdi (1990) gjort motsvarande undersökning gällande friluftsverksamheten i 
landsortsskolor. I denna undersökning svarar 97 % av eleverna att det aldrig förekommer 
lägerverksamhet under friluftsdagarna. Dock skiljer sig resultatet jämfört med föregående 
studie gällande utomhusverksamheten. I landsortsskolorna svarar 64 % av eleverna att 
dessa dominerar friluftsdagarna. I studien gällande innerstadens gymnasieskolor framkom 
att skolans friluftsverksamhet kan ge en pedagogisk möjlighet till lärande i friluftsteknik, 
ekologi och miljö vilket både elever och pedagoger var eniga om. Samma resultat 
bekräftas även i den senare studien gällande landsortsskolor.   
 
I en uppföljningsstudie som omfattat 2000 flickor samt pojkar och pågått sedan slutet av 
1960- talet har Lars-Magnus Engström (1999) studerat olika idrott och motionsvanor. 
Undersökningen visar att det finns ett stort samband mellan motionsvanor och 
bostadsortens storlek där landsbygden har minst antal motionsutövare och storstäder flest. 
En föreställning är att människor på landbygden i högre grad ägnar sig åt aktiviteter 
utomhus i naturen än människor i städerna. Studien visar vidare att de med 
högskoleutbildning ägnar sig åt motion i högre grad och den största skillnaden finns i 
friluftsaktiviteterna där de aktiva med högskoleutbildning var fyra gånger större. Till 
friluftsaktiviteter räknas; att vandra i skogen, skid- och skridskoåkning, fjällvistelse, 
orientering och paddling.  
 
Stephan Svenning (2001) har på uppdrag av Skolverket studerat innehållet i skolans 
friluftsverksamhet för att se om den förändrats sedan den nya läroplanen kom 1994. 
Rapporten grundar sig på studier av bland andra Al-Abdi (1990) och Riksidrottsförbundet 
(2000). Svenning diskuterar problematiken kring begreppet friluftsliv och dess många 
innebörder. Utgår diskussionen från den svenska friluftsgruppens definition på friluftsliv 
visar rapporten att inte mycket i skolans verksamhet kan sammanfogas med friluftsliv. 
Skolans friluftslivsaktiviteter visar sig även kunna bestå av inomhusaktiviteter. Författaren 
skriver att friluftverksamheten i skolan kanske borde benämnas idrotts- eller 
aktivitetsdagar. I rapporten redovisar Svenning vidare från riksidrottsförbundets studie de 
vanligaste aktiviteterna på friluftsdagar i grundskolan: friluftsliv, friidrott, orientering, 
skidåkning, skridskoåkning, bollspel och simning. Studien visar även att friluftsdagarna 
främst i de större städerna håller på att försvinna. Skolor i mindre orter och som har 
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”lämplig” terräng har ofta fler friluftsdagar per läsår jämfört med de skolor som ligger i 
större städer och i ”fel” friluftsmiljöer. Svenning sammanfattar utifrån sitt material att 
friluftsdagarnas omfattning varierar och att det geografiska läget på skolan har inverkan. 
Dock har avståndet till naturen ingen betydelse för förutsättningarna att bedriva friluftsliv 
då skolorna i riksidrottsförbundets studie, där alla bedömer sig ha närhet till 
friluftsterräng. 41 % av eleverna i storstäderna säger sig sällan utöva friluftsliv medan 
motsvarande siffran för landsbygden är 12 % anger Svenning (2001). 
 
Erik Backman (2003) har gjort en studie om ungdomars utövande av friluftsliv på sin 
fritid, Är det inne att vara ute? Rapporten visar att ju längre norrut i landet som ungdomar 
bor desto flera olika friluftsaktiviteter har de testat. Vidare visar studien att det skiljer sig 
åt i landet beroende på vilka friluftsaktiviteter som ungdomar har ägnat sig åt. I Götaland 
är det ovanligt att ha provat friluftsliv, i Svealand är framförallt paddling och 
skridskoåkning vanligt medan sova i tält och vandring i naturen är vanligast i Norrland. 
De aktiviteter som Backman har studerat är: klättra i berg, paddla, cykla i skogen, vandra i 
naturen, sova i tält, åka skridskor utomhus, åka skidor samt rida utomhus. Backman 
redovisar att det är vanligare bland ungdomar i Norrland att ha mer erfarenhet av 
friluftslivsaktiviteter, i synnerhet friluftsliv under vinterhalvåret i jämförelse med 
ungdomar boende i södra och mellersta delarna av Sverige. 
 
Benny Fehrlund och Thomas Ordun (2006) har i sitt examensarbete studerat hur 
grundskolan utnyttjar möjligheten att utöka tiden för idrott och hälsa samt förekomsten av 
friluftsdagar i grundskolan. Studien presenterar i vilken utsträckning som grundskolan har 
friluftsdagar och vilka aktiviteter som är vanligast på dessa. Resultatet visar att alla skolor 
som medverkat i studien hade färre antal friluftsdagar än vad som tidigare läroplaner 
föreskrivit och de vanligaste aktiviteterna var orientering samt friidrott. Även bollspel, 
vinteridrotter och simning var representerade på friluftsdagarna.  
 
Therese Antonsson- Berg (2005) beskriver i sitt examensarbete hur två skolor i år 4 
arbetar med friluftsliv och hur eleverna säger sig uppleva undervisningen. Av de 
tillfrågade eleverna svarade en majoritet att friluftsliv bedrivs utomhus samt att de flesta 
elever upplever friluftsdagarna på skolan som roliga och okey. Orsaker till varför elever 
tyckte friluftsdagarna var tråkiga motiverades med: för det händer ingenting, gillar inte 
friluftsliv, och utflykter samt att eleverna inte tycker om att vara i skogen. Flest elever 
motiverade varför skolans friluftsdagar är roliga med att de trivs och gillar att vistas i 
skogen följt av att de tycker om att röra på sig. En intressant aspekt som Antonsson- Berg 
(2005) redovisar är att en majoritet av de tillfrågade eleverna inte vet eller kan definiera 
varför de tycker friluftsdagar är okey. Aktiviteter som är mest populära bland eleverna på 
friluftsdagarna är: leka, skogen, bada, vandra och cykla.   
 
Robert Grape, Fredrik Uusijärvi och Fredrik Waara (2004) har i sin studie, Elevers och 
lärares attityder till friluftsliv i gymnasieskolan?, frågat idrottslärare vad de har för 
definition på friluftsliv i skolan. De tillfrågade svarade alla att friluftsliv bedrevs ute i 
närområdet med orientering, promenader och andra aktiviteter. Idrottslärarna ansåg att de 
hade en annan definition av friluftsliv på fritiden och nämner aktiviteter som vandring, 
skidturer samt paddling. Samtliga tillfrågade ansåg att friluftslivet ofta blir eftersatt på 
grund av bekvämlighets- och tidsvinster.   
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1.2 Friluftslivets historia 
 
I detta avsnitt presenteras friluftslivets historik från 1700- talets naturromantiker till de 
organisationer som haft stor betydelse för nutida barns inblick i friluftslivet. Vidare 
kommer vi att besvara frågorna: vad innebär allemansrätten och är den unik för Sverige? 
 
Klas Sandell och Sverker Sörlin (2000) skriver att under 1700-talet framställde 
naturromantikern Jean-Jacques Rousseau naturen som en plats för återhämtning av både 
kropp och själ. Rousseau var tidig i sina tankar när han förespråkade barnuppfostran där 
kroppsövningar, lek och friluftsliv skulle vara ledande. Tidigare betraktades naturen som 
någonting främmande men med den stora filosofen började intresset för naturen att sprida 
sig i de högre samhällsskikten. Första gången begreppet friluftsliv använts i skrift är när 
Henrik Ibsen skriver dikten Paa vidderna år 1859 uppger Isberg (1998). I svensk litteratur 
dröjer det ytterligare trettio år innan ordet friluftsliv dyker upp i boken Endymion där 
Verner von Heidenstam beskriver mötet mellan Österlandet och Västerlandet. Isberg 
(1998) skriver vidare att dessa författare såg friluftslivet som en tanke men den som 
praktisk synliggjorde friluftslivet var Fridtjov Nansen. Den norske upptäcktsresaren såg 
friluftslivet som mer än bara rekreation och kritiserade det samhälle han levde i. Nansen 
ansåg att genom friluftslivet skulle människorna komma bort från varandra och få nya 
intryck från de stora vidderna. Tankar som fick en stor genomslagskraft först i vår 
moderna tid.  
 
I Sverige har Carl von Linné haft stort inflytande för upptäckten av friluftsliv men även 
författare som skrivit hemlängtanspoesi och konstnärer med sina målningar av fäbodar och 
fjäll har haft inverkan på nutida friluftsliv uppger Sandell och Sörlin (2000). Friluftslivets 
historia började under slutet av 1800- talet då mindre grupper av människor från 
samhällets övre skikt började med alpinism och stärkande friluftsliv. Det finns en rad 
faktorer som har gett friluftslivet dess förutsättningar skriver författarna. Som exempel 
kan nämnas ett intresse för geografiska upptäckter, en nationell enighet samt vikten av att 
skydda naturen som uppkom i och med industrisamhällets framväxt. Under denna 
tidsperiod urbaniserade människor från landsbygden till städerna och ett nytt behov av 
vistelse i naturen uppkom genom att fritiden ökade. Leif Yttergren (1996) beskriver 
situationen genom de förändringar som skett i befolkningsstrukturen. År 1880 bodde två 
av tio svenskar i tätorter, år 1930 bodde varannan och idag bor åtta av tio i tätorter. Vidare 
skriver Yttergren att friluftslivet var ett medel mot stadslivets påverkan på människors 
hälsa: ”Tillbaka till naturen, ut i det fria, bort från den smutsiga och farliga staden var 
tidens recept” (s. 5). Sandell och Sörlin (2000) beskriver hur friluftslandskapet har 
utvecklats genom tiderna som tog sin början under romantiken då samhällets övre skikt 
började bergsvandra. I Sverige utvecklades friluftslandskapet i början av 1900- talet och 
speciella platser i fjällen och vid kusten blev populära resmål. Friluftslandskapet 
breddades med tiden och kunde innefatta familjeutflykter och helgaktiviteter i närmiljön 
såsom parker och idrottsanläggningar.  
 
Under 1900-talets sekelskift framträdde olika organisationer som främjade friluftslivet 
redogör Sandell och Sörlin (2000). I Sverige har främst Friluftsfrämjandet, Scoutrörelsen 
och 4H- rörelsen betytt mycket för friluftslivets framväxt i sin roll som ungdomsfostrare. 
Friluftslivet var en viktig metod för att förbättra ungdomars hälsa men också för att kunna 
bygga upp rikets militära försvar.  
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Friluftsfrämjandet bildades år 1892 under namnet Föreningen för skidlöpningens 
främjande i Sverige skriver Sandell och Sörlin (2000). Friluftsfrämjandet lyfte fram 
skidåkningen som något värdefullt och genuint nordiskt. Den första styrelsen bestod till 
hälften av militärer och deras bakgrund hade ett stort inflytande i organisationen för att 
mäta krafter mellan länder genom att anordna skidtävlingar. Denna tävlingsform försvann 
dock när friluftslivet fick en större och allt viktigare tyngd i verksamheten. Idag tillhör 
Friluftsfrämjandet inte idrottsrörelsen men vid sin start var det en blandning mellan 
tävlingsidrott och borgerligt friluftsliv. Friluftsfrämjandet ansåg att:  

 
Aktiv vistelse ute i friska, rena vinterluften var bra för hälsan och även fostrande 
/…/ Deras idé och vision var att skapa möjligheter för många människor att 
kunna vistas ute i naturen i den friska och rena luften och att främja folkhälsan 
(www.frilufts.se).  

 
År 1956 startade Friluftsfrämjandet en friluftsskola för barn i åldern 5-7 år. I 
Skogsmulleskolan fick barnen genom sagor och lek ett intresse för friluftsliv skriver 
Sandell och Sörlin (2000). Friluftsfrämjandet skapade aktiviteter för hela familjen i 
närområdet och mottot var att så tidigt som möjligt lära barnen att vistas i naturen och 
tycka att friluftsliv är roligt. I Skogsmulleskolan fick barnen lära sig att själva ta ansvar för 
sin utrustning och viktiga delar var naturvård samt allemansrätten.  
 
Även Scoutrörelsen hade en militär prägel vid sin start år 1907 i England. Scoutförbundet 
såg friluftslivet som en metod för personlig mognad och ansvarstagande uppger Sandell 
och Sörlin (2000). Med mottot var redo fick ungdomar leva vildmarksliv samt träna 
samarbete, ansvarskänsla och orientering. Scoutrörelsens mål var att försöka locka barnen 
från de växande storstäderna till ett liv i friluftslivets och kamratskapets tecken. Dess tro 
att stadslivet hade en negativ inverkan på barn och ungdomar gjorde att friluftslivet skulle 
bli en motpol till detta och ge hälsa, välbefinnande, kondition och andliga värden.  
 
Sandell och Sörlin (2000) skriver om 4H- rörelsen som står för huvud, hand, hjärta och 
hälsa som bildades i USA i början av 1900- talet och hade trots sin inriktning mot 
jordbruket viktiga tankar om friluftslivet. Inom organisationen sågs naturen som en plats 
för lek och friluftsliv och ett utmärkt ställe för ungdomen att fostras och utöva 
idrottsaktiviteter uppger författarna. 
 
Friluftslivets utveckling kan även betraktas i tre gröna vågor helt oberoende av 
industrialiseringen och den ökande befolkningsmängden i städerna skriver Yttergren 
(1996). Omkring slutet av 1700- talet inföll den första gröna vågen då ett litet antal 
välbärgade människor fick uppleva friluftsaktiviteter i bergen. Den andra gröna vågen 
sammanföll med sekelskiftet runt 1900- talet i samband med att en rad föreningar såsom 
Svenska turistföreningen och Friluftsfrämjandet uppstod och aktiviteter som skidåkning, 
cykling och orientering blev populära. Under den här perioden kunde även en liten andel 
människor ur de lägre samhällsklasserna utöva ett friluftsliv där det viktigaste var att 
umgås och vistas i naturen. Under 1970- talet inföll den tredje vågen som präglades av 
äventyrsbetonade och trendiga friluftsaktiviteter som ofta krävde en dyr och speciell 
utrustning. Yttergren (1996) beskriver trenden som en avvikelse från den nordiska 
traditionen till ett amerikanskt friluftsliv. Parallellt med detta har en motrörelse uppstått 
där det centrala bestod av naturfrågor och hur vi ska rädda naturen. 
 
Enligt Sandell och Sörlin (2000) kan friluftslivet i Sverige delas in i fyra olika faser. Den 
första fasen pågick kring 1900- talet med enstaka människor som hade råd att utföra 

http://www.frilufts.se
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expeditioner som vi nämnt ovan. Den andra fasen pågick under mellankrigstiden då det 
blev möjligt även för kvinnor och övriga samhällsklasser att utöva friluftsliv. Författarna 
beskriver den tredje fasen som pågick under 1960- talet som en period då ett 
miljötänkande bildades men också som en konsumtionskultur. Under den sista fasen som 
inträder i nutid finns det alla möjligheter när det gäller friluftslivet både vad gäller 
aktivitet och plats. Sandell och Sörlin (2000) beskriver det som en individuell 
upplevelsemaximering men anser även att vårt miljömedvetande kommer att göra 
närområdena attraktivare till friluftsutövande. Friluftslivet är uppdelat på olika subkulturer 
och gränsen mellan vad som betraktas som sport och friluftsliv har suddats ut.  
 

1.2.1 Allemansrätten 
 
I Sverige innebär allemansrätten att det är tillåtet att färdas till fots i naturen, slå upp tält 
på mark som inte används för jordbruk och göra upp eld om det inte är fara för brand 
skriver Sandell och Sörlin (2000). Allemansrätten beskrivs som det utrymme som finns 
mellan ekonomiska intressen, hemfrid, landskapsförändringar och avgränsningar i olika 
lagar. Det är även tillåtet att bada och färdas på annans vatten liksom att plocka bär och 
svamp. Slogan ”Inte störa, inte förstöra” (s. 86) är huvudregeln i allemansrätten och ger 
utövaren både rättigheter och skyldigheter vid vistelse i naturen. Allemansrätten finns inte 
enbart i Sverige utan har motsvarigheter även i Norge och Finland.  
 
Många faktorer kan i efterhand antas bidragit till den svenska allemansrätten anser Sandell 
och Sörlin (2000). Under medeltiden fanns en nordisk kultur i Europa som kallades 
barbari och hade rötter i feodalismen, påvekyrkan och antiken. Många historiker menar att 
allemansrätten härstammar från den urgermanska rätten att använda marken till fiske, jakt 
och samling. Norden har även genom kamp lyckats bevara en bondefrihet som övriga 
Europa saknar och klassindelningen mellan samhällsgrupper var inte lika stor här. 
Författarna redogör för några punkter som kan förklara varför allemansrätten varit så 
självklar på sent 1800- tal. Friluftslivet var historiskt sett endast till för överklassen som 
inte funderade över sina rättigheter. Resmålen som besöktes var ändå så glesbefolkade och 
slutligen var friluftsutövaren tvungen att gå nära tättbebyggda platser för att klara mat- och 
logibehovet samt få hjälp med vägbeskrivning. Även den Svenska turistföreningen har 
genom sina ledbeskrivningar och övernattningsbostäder gjort den svenska naturen mera 
tillgänglig och viktig. Författarna skriver om Fredrik Svenonius som är Svenska 
turistföreningens grundare som förklarar:  
 

Om ej fosterlandskärlens heliga eld vaknar hos den, som är i tillfälle att med 
egna ögon se sig omkring i vårt härliga fädernesland, då kan intet väcka den till 
lifs, då är den mannen eller kvinnan ej värd att kallas svensk (s. 87). 

 

1.3 Vad är friluftsliv? 
 
Här nedan följer en redogörelse för den svenska och norska officiella definitionen av 
friluftsliv. Vi kommer även att lyfta fram enskilda forskares och författares definitioner 
samt presentera vår egen definition av friluftsliv. Det finns många olika definitioner av 
friluftsliv och friluftsverksamhet. Innehållet ändras med tiden och även privatpersoner, 
föreningar samt organisationer har olika benämningar. I skolan har friluftsliv varierat 
genom åren tillsammans med de olika läroplanerna som ligger till grund för verksamheten. 
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Friluftsliv kan vara en benämning för ett miljötänkande, att människan ska leva ett 
hälsosammare liv samt ett sätt att ta del av vårt svenska kulturarv.  
 
Backman (2003) skriver att redan år 1969 skulle idrotten och friluftslivet gå under en och 
samma definition. Det avsågs att dessa två inte gick att särskilja. Definitionen för dessa 
var att alla skulle få motion och avkoppling eller uppnå tävlingsresultat efter att de haft 
fysisk aktivitet. Många hade starka negativa invändningar till att tävlingsverksamheten 
fanns med i definitionen. På grund av detta skapade Friluftsfrämjandet en egen definition 
på friluftsliv och lämnade all tävlan bakom sig. Denna förklaring har ändrats ett antal 
gånger sedan den blev en egen definition och denna lyder enligt följande: 

 
Friluftsliv är att vistas ute i naturen på ett sådant sätt att det ger 
naturupplevelser, rekreation och motion. Friluftsliv bedrivs i samklang med 
naturen och andra människor enligt allemansrättens grundprincip Inte störa – 
Inte förstöra, och skapar livskvalitet för utövaren (www.frilufts.se).  

 
Friluftsfrämjandet tydliggör i sin definition att friluftsliv ska innehålla moment som ger 
motion och lägger fokus på att utövandet inte ska störa eller förstöra. Det som skiljer 
friluftsfrämjandets definition jämfört med andra vi tagit del av är miljötänkandet. 
Friluftsgruppen inom kulturdepartementet har bearbetat fram Sveriges officiella definition 
av friluftsliv, denna lyder: 
 
”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan 
krav på prestation eller tävling” (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1903). 

 
 Den officiella norska definition beskrivs av Yttergren (1996): 
 
”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus under fritid för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse” (s. 12). 

 
Det som skiljer de båda definitionerna åt är att den svenska inte framhåller att friluftsliv 
enbart behöver bedrivas under fritid samt att de lagt till det utan krav på prestation eller 
tävling. Lars Fält (2001) har arbetat många år inom försvaret med överlevnadsteknik. 
Författaren anser att friluftsliv idag har blivit ett felaktigt namn på olika aktiviteter i 
naturen och beskriver i sin bok Vinterfärden sin definition på friluftsliv:  
 

Ett enkelt liv på färd ute i naturen, där färden är förutsättningen för upptäckter 
och intellektuell stimulans i en naturlig miljö. Därför bör vistelsen vara 
naturnära och så ursprunglig som möjligt, annars missar man upplevelsen (s. 
11). 

 
Fält (2001) värdesätter det naturliga i sin definition. Han anser att människan skall 
stimuleras genom att vistas i naturen precis som vi gjorde förr i tiden. Att förflytta sig är 
en förutsättning för att vi ska kunna uppleva i naturen. 
 
Kerstin Stenberg (2005) beskriver sitt synsätt på friluftsliv: 
 

Mitt synsätt på friluftsliv handlar mycket om att kunna leva i naturen och 
anpassa sig efter dess villkor. Jag vill gärna nämna att friluftsliv för mig är 
livskvalité. Detta har jag inte sett i någon annan definition. Jag anser även att 
friluftsliv innebär miljöombyte för att kropp och själ ska finna en inre ro. (s. 6) 

 
 

http://www.frilufts.se
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1903
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Katarina Ekman, Anna Hederyd och Rickard Olofsson (2006) beskriver sin definition på 
friluftsliv:  
 

Med friluftsliv anser vi fysisk utomhusvistelse och naturupplevelse såväl med 
som utan krav på prestation. Friluftsliv ska kunna utövas av alla människor för 
att öka livskvalitén oavsett social och ekonomisk bakgrund (s. 1). 

 
Utifrån att vi studerat andras definitioner och erhållit kunskap om ämnet friluftsliv har vi 
jämfört skillnader och likheter mellan olika definitioner. Vi har valt att göra vår egen 
definition av friluftsliv, vilken kommer att genomsyra vårt arbete: 
 

Friluftsliv är att vistas utomhus i den fria naturen och utföra en aktivitet utan 
krav på tävlingsinslag för att uppnå naturupplevelse, hälsa, välbefinnande, 
rekreation och livskvalité. 

 

1.4 Fyra begrepp 
 
I detta avsnitt har vi för avsikt att närmare presentera de begrepp som vi baserar vår egen 
definition av friluftsliv på: naturupplevelse, hälsa, välbefinnande- livskvalité och 
rekreation. Vi har valt att presentera välbefinnande och livskvalité som ett begrepp 
eftersom de står varandra nära. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 står det skrivet följande om sambandet mellan 
friluftsliv och de fyra begreppen vi åsyftar:  
 

... friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för 
hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen 
fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig 
till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att 
utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om 
den egna livsstilens betydelse för hälsan (www.skolverket.se).  

 

1.4.1 Naturupplevelser - ger oss mera  
 
Friluftsfrämjandet (1981) skriver att positiva naturupplevelser ger en positiv attityd till 
naturen och friluftslivet samt tillgodoser elevers rörelsebehov utöver de få idrottstimmar 
som finns på skolan. Naturupplevelsen och friluftslivet stimulerar skaparglädjen hos 
eleverna och det som upplevts i naturen kan uttryckas på olika sätt, genom att använda 
skogens resurser. Gemensamma upplevelser i naturen skapar ett gott samarbete och 
gemenskap elever och lärare emellan vilket stärker självförtroendet samt självkänslan. 
Friluftsfrämjandet anser vidare att utevistelse framförallt ger naturupplevelse och genom 
att vara ute ofta kan ett intresse skapas hos eleverna och ett ansvar för natur- och 
miljöfrågor. Utevistelsen ger motivation till att utveckla basfärdigheter och ger eleven 
tillfälle att kunna beskriva med ord det man sett, hört, känt och upplevt. Friluftsfrämjandet 
(1981) skriver ”friluftsliv öppnar våra sinnen för naturen. När du går ut, lyssnar, känner, 
luktar och upplever naturen med dina sinnen går du verkligen in i naturen” (s. 2). 
 
Enligt den amerikanska neurofysiologen Carla Hannaford (1997) sker inlärning inte enbart 
i hjärnan utan i hela kroppen.  Känslor, rörelser, förnimmelser är grundlagda i hela 
människans kropp och därför måste hela kroppen vara med vid inlärning. Med hjälp av 
våra rörelser ställs våra sinnesorgan in för att ta emot information från vår omgivning. Det 

http://www.skolverket.se
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är sinnena som förser hjärnan med information genom upplevelser om omgivningen som 
hjälper oss att få en uppfattning om världen runt omkring oss. 
 
Det går inte att studera och uppmärksamma naturfenomen utan att gå ut och vara i 
direktkontakt med naturen i verkligheten enligt Ammi Kullander och Pia Videgren (1997). 
I kontakten med naturen kan upplevelse och utförande väcka ett intresse och ge en naturlig 
känsla för natur, historia och ekologi. Detta kallas utomhuspedagogik och handlar om 
direktupplevelser i autentisk miljö. Britta Brügge, Mats Glantz och Klas Sandell (2002) 
beskriver utomhuspedagogik som en tyst kunskap som inte kan skrivas i ord utan som 
måste upplevas med känslor. De anser genom att komplettera det vanliga klassrummet 
med det utvidgade klassrummet (uterummet), tar man fasta på möjligheten att öka 
nyfikenheten och motivationen hos eleverna. De skriver vidare att det är den fysiska natur- 
och kulturmiljön som inspirerar till kunskapsupplevelser. 
 

1.4.2 Hälsa 
 
Under 1800-talet gjordes nya medicinska upptäckter och hälsobegreppet fick en allt större 
betydelse i samhället enligt Sandell och Sörlin (2000). Hälsa uppkom genom att 
människan utövade en måttlig aktivitet som var anpassad till könet och åldern. Hälsa 
relateras ofta till välbefinnande och livskvalité. Björn Ekblom och Jonny Nilsson (2001) 
anser att det finns många olika definitioner av ordet hälsa och dess innebörd kan variera 
för varje människa. Traditionellt har hälsa beskrivits som frånvaro av sjukdom men idag 
är begreppet hälsa ett medel för att uppnå en god funktion på många olika sätt och att 
förverkliga sina mål i livet, ett holistiskt perspektiv. Brügge, Glantz och Sandell (1999) 
anger att beskrivningarna om vad som är hälsa alltid skett utifrån olika grundläggande 
idéer om hur vår värld bör se ut. Både religiösa och vetenskapliga perspektiv har påverkat 
innehållet. Hälsa är inget bestående begrepp utan förändras med kulturen. Ofta har hälsa 
förknippats med drömmen om det goda livet.  
 
I FN- deklarationen 1946 om mänskliga rättigheter fastställdes att hälsa är en mänsklig 
rättighet (http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.htm). Världshälsoorganisationen WHO 
grundades år 1948 och har följande definition av hälsa: ”Högst möjliga välbefinnande hos 
den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt och ej enbart i frånvaro av 
sjukdom” (http://sv.wpikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa). 

 
Den nationella folkhälokommittéen definierar hälsobefrämjande arbete som: 
 

...den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och 
befrämja den. /.../ För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges 
förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa 
möjligheter /.../ den process som hjälper människor att uppleva en känsla av 
sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa).  

 
Statens folkhälsoinstitution har arbetat fram elva mål som ska uppfylla Sveriges 
folkhälsopolitik (www.fhi.se). I målen nämns en önskan om en ökad fysisk aktivitet på 
fritiden bland befolkningen men även att tillgången till frisk luft är en viktig naturresurs 
som har betydelse för vår hälsa. Att vistas ute i naturen nämns också som viktigt för 
människors rekreation. 
 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.htm
http://sv.wpikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa
http://www.fhi.se
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I skolans styrdokument, i den allmänna delen och i kursplanen, har synen på hälsa ändrats 
i takt med samhällsutvecklingen. 1960- talets kursplaner, Lgr 62 och Lgr 69 bestod i att 
använda friluftslivet som en metod för att öka barnens hälsa utifrån det fysiologiska 
perspektivet skriver Sandell och Sörlin (2000). Författarna påpekar att det var först i Lgr 
80 som skolan började se på hälsobegreppet från andra perspektiv. Friluftsliv blev ett sätt 
att uppnå bättre hälsa och välbefinnande. Begrepp som välbefinnande utvecklades genom 
att skolan såg på hälsa ur ett upplevelseperspektiv jämfört med dåtidens mediciniska 
synsätt. I Lpo 94 blir hälsobegreppet ännu tydligare och det står att skolan ansvarar för att 
varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om 
förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för 
hälsan. 
 
Brügge, Glantz och Sandell (1999) lyfter fram att i naturen upplever vi stillhet samt 
tystnad, detta tillsammans med en känsla av frihet och gemenskap med andra människor 
ger friluftslivet ett hälsoperspektiv. Vi får tid att lära känna oss själva vilket skapar 
meningsfullhet.  
 

1.4.3 Välbefinnande och livskvalité 
 
Definitionen på livskvalité är enligt World Health Organisation: 
  

The individual’s perception of their position in life in the context of culture and 
value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 
standards and concerns. It is a broad ranging concept incorporating in a complex 
way the person’s physical health, physiological state, and level of independence, 
social relationships and their relationship to salient features of the environment 
(http://depts.washington.edu/yqol/docs/WHOQOL_Bibliography.pdf). 
 

Kortfattat innebär detta att livskvalitet är ett mått på livsvärden, om hur individens 
föreställning om deras liv, värderingar, mål, förväntningar, psykisk och fysisk 
hälsotillstånd har påverkan på hur graden av livskvalitet upplevs utav individen. 
 
Aktiviteter i naturen kan främja hälsan på två olika sätt, dels genom den fysiska hälsan 
med muskeltillväxt och bättre kondition där naturen är en miljö som vi använder för 
träning skriver Brügge, Glantz och Sandell (1999). Det mest betydande är dock enligt 
författarna att se naturen som ett mål i sig, som en livskvalité för att främja vår hälsa. 
Uppfattningen utgår från att friluftslivet ger upplevelser som är unika och har ett 
egenvärde. Friluftslivet erbjuder alla en ökad livskvalité. I en studie som är gjord i Halland 
tillfrågades vuxna människor i friluftsorganisationerna Friluftsfrämjandet, 4H- rörelsen, 
Svenska Scoutförbundet och Fältbiologerna varför de ägnade sig åt friluftsliv uppger 
Sandell och Sörlin (2000). Av studien framgår att friluftsliv är viktig för den själsliga 
hälsan som en mental tillflyktsort vilket har betydelse för vårt välbefinnande. 
 

1.4.4 Rekreation  
 
Kullander och Videgren (1997) anser att: ”Rekreation är lika med att återhämta krafter 
genom vistelse i avkopplande miljö” (s. 87). Friluftsliv har ofta påtalats i sammanhang för 
att stärka och rekreera den utarbetade och urbaniserade människan skriver Sandell och 
Sörlin (2000). Rekreation som begrepp kom in i kursplanen år 1955 och blev viktigt att 

http://depts.washington.edu/yqol/docs/WHOQOL_Bibliography.pdf
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uppnå i idrottsämnet som då hette Gymnastik med lek och idrott. Det var betydelsefullt att 
eleverna skulle lära sig aktiviteter som de senare i livet kunde använda under fritiden för 
att rekreera sig. Under denna tid arbetade myndigheterna medvetet för att skapa friluftsliv 
som gav rekreation och återhämtning för arbetarna. Engström (1999) har valt att nämna 
rekreation i samband med lek och förklarar att leken inte har någon mening men ska vara 
rolig. Fortsättningsvis skriver författaren att även vuxna kan leka genom att söka 
aktiviteter som är ett nöje, ger spänning och avkoppling vilket benämns som rekreation. 
Engström menar att många aktiviteter som är kopplade till friluftsliv är lek och rekreation 
eftersom färdigheten, resultatet och den fysiska prestationen har underordnad betydelse. 
Författaren ger även exempel på att samma kroppsövning kan utföras på olika sätt och 
med skilda syften som t.ex. skidåkning vilket kan innebära tävling eller att enbart i 
rekreationssyfte glida fram på en sjö. 
 

1.5 Värdet av friluftsliv 
 
I detta avsnitt beskrivs vilka värden som friluftsliv tillför utövaren. Ofta används friluftsliv 
som metod för att uppnå en högre hälsa, ett större miljötänk och förmåga att arbeta i 
grupp.  
 
Det finns två motiv till varför vi ska tillbringa vår tid i naturen enligt Brügge, Glantz och 
Sandell (1999). Friluftsliv kan antingen vara en metod för olika syften eller ett mål i sig. 
När friluftsliv används som en metod är det många gånger för att uppnå hälsa, mognad 
samt samarbete vilket ofta används av skolans pedagoger. Författarna poängterar att det är 
viktigt att lyfta fram friluftslivet som ett mål i sig vilket är en livskvalitet som det jäktade 
samhället inte kan tillgodose. Isberg (1998) menar att friluftsliv ofta används som en 
metod för samhället att uppnå en större miljömedvetenhet och beskriver att vår längtan till 
ett aktivt friluftsliv uppstår eftersom de flesta av oss lever trångbodda i städerna långt ifrån 
naturen. Genom att vistas i naturen får människans tankar, känslor och kropp fritt 
utrymme vilket enligt Isberg inte är möjligt i vår annars stressade vardag. 
 
Kullander och Videgren (1997) redogör för vilka skäl som det finns för ett aktivt friluftsliv 
och nämner att det är fysiskt nyttigt, samarbetsförmågan tränas och människan mår bättre 
av att vara ute i friska luften samt får en större förståelse för naturens samband vilket leder 
till ett mer globalt miljötänkande.  
 
Engström (1999) beskriver vikten av att utöva friluftsliv: ”friluftsliv ger möjligheter till 
social samvaro, avkoppling och livsglädje och är därmed av stor betydelse för många 
människors livskvalité” (s. 14). Friluftsliv ger utmaningar för barn och är ett tillfälle där 
de får använda sin kreativitet, alla sinnen och problemlösningsförmåga skriver Brügge, 
Glantz och Sandell (1999). Vidare nämner författarna att friluftsliv har positiva effekter på 
barns motoriska utveckling, hälsa, koncentrationsförmåga och lekbeteende. Svenning 
(2001) redogör för vad han anser motiverar friluftsliv i skolan och nämner att friluftsliv 
engagerar, är upplevelse av frihet och samhörighet med naturen, kräver ett aktivt 
deltagande samt ger möjlighet till eftertanke.  
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1.6 Geografiska förutsättningar och möjligheter 
 
I avsnittet nedan presenteras information om geografiska skillnader och dess möjligheter 
till ett rikare friluftsliv. Vi beskriver även landskapets olikheter, möjligheter och 
förutsättningar för ett rikare friluftsliv. Detta gör vi för att knyta an till de områden vi valt 
att arbeta med.  
 
Enligt Sandell och Sörlin (2000) finns två avgörande faktorer som påverkar utnyttjandet 
av friluftslivsområden. Dels beror det på naturområdets tillgänglighet och dels rätten att 
beträda dessa naturområden. Kullander och Videgren (1997) beskriver de olika årstidernas 
växlingar som en fascinerande förvandling där djur och växter ändrar färg och form. Detta 
bör tas till vara på enligt författarna, som anser att Sverige har speciella förutsättningar för 
att bedriva friluftsliv. Alla de olika årstiderna har sina unika möjligheter som kan upplevas 
på nära håll. På våren när solen börjar värma kan t ex paddling, vandring och isfiske 
bedrivas. Under sommaren ges tillfälle att vandra och fiska i älvar med klara vattendrag. 
På hösten förvandlas landskapen till vackra färger i skog och mark då möjligheten att 
vistas ute är ypperligt. Med vintern kommer snön och möjlighet att åka skidor, skridskor 
och utförsåkning i fjällen uppger Kullander och Videgren (1997). 
 
I pedagogiskt syfte kan det vara mycket värt att bedriva undervisning i närliggande 
områden men också i andra miljöer längre bort menar Kullander och Videgren (1997). Ur 
kostnadssynpunkt kan det vara svårt att få ihop det till en längre resa med eleverna och 
författarna anser vidare att vi som pedagoger måste se det vi har nära, de områden som 
ligger i närmiljön och ta vara på de förutsättningar som finns i närområdet. Detta påpekar 
även Sven-Olov Eskilsson, Ninel Magnusson och Ebba Carlqvist (1981) som skriver att 
friluftsverksamheten främst ska förläggas till områden inom skolans närområde för att 
eleven ska lära känna sin egen närmiljö. De hävdar vidare att friluftsverksamheten måste 
anpassas efter de lokala förhållanden som finns kring skolområdet. Kullander och 
Videgren (1997) menar att det är pedagogerna som sätter gränserna och gör det 
omständigare än vad det i verkligheten är. För att komma ut i naturen behövs det bara att 
öppna dörren och kliva ut eftersom naturen finns överallt skriver författarna. Eskilsson, 
Magnusson och Carlqvist (1981) anser att friluftslivsverksamhet kan bedrivas året runt 
och ger eleverna möjlighet att prova på annorlunda aktiviteter av olika slag, i alla slags 
väder, i skog och mark samt på vatten. 
 
Eskilsson, Magnusson och Carlqvist (1981) uppger vidare att genom syn- och 
hörselintryck bjuds individen på färgrika skiftningar och ljudupplevelser i olika 
naturmiljöer. Författarna menar att de blandade intrycken som uppkommer vid vistelse i 
skog och mark, leder till kännedom om och förtrogenhet med naturen i dess olika 
växlingar. Denna känsla är av stor vikt i barns och ungdomars emotionella utveckling och 
sociala mognad. Genom dessa gemensamma upplevelser och samarbete i olika former 
skapar individen en naturkänsla, och ett ansvar för både det egna och kamraternas 
agerande samt för att naturen utvecklas. Detta ansvar förmedlar vi till nästkommande 
generation skriver Eskilsson, Magnusson och Carlqvist. 
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1.6.1 Kust-, inlands- och fjällområde 
 
Kullander och Videgren (1997) anser att tillgången på vatten är stor i Sverige och 
uppfattas som en riklig resurs i vårt land. Människor har alltid bosatt sig vid kusterna och 
vattnet har använts som bland annat färdväg och gränsbevakning. Eskilsson, Magnusson 
och Carlqvist (1981) anser att de barn och ungdomar som bor nära vattendrag har stora 
möjligheter att bedriva livräddning och erhåller grundläggande färdighet i simning, båtvett 
och badvett i en naturlig miljö. På vintern är aktiviteter på is en oumbärlig möjlighet till att 
bedriva friluftsliv tillsammans med iskunskaper och islivräddning. Författarna skriver 
vidare att under vinterhalvåret finns det möjlighet att ägna sig åt exempelvis skridskor 
samt uppleva naturen, få motion och vara tillsammans. 
 
Landskapet i inlandet består till mesta delen av barrskog och har i alla tider varit en 
betydelsefull naturkälla för människan skriver Kullander och Videgren (1997). Skogen är 
oersättlig för människan och har verkat som resurs, både som inkomstkälla och som ett 
viktigt område för friluftsliv och rekreation. Eskilsson, Magnusson och Carlqvist (1981) 
anser genom att bedriva lägerskola erhålls ett naturligt sätt att samverka skolans 
verksamhet i en naturlig miljö. 
 
Fjällvärlden fascinerar och lockar alltfler människor till upplevelser under samtliga 
årstider. Fjällvistelse till fots eller på skidor ger spänning, motion, skönhetsupplevelser, 
upptäckarlust, ro och stillhet. Upplevelser som är väsentliga för vår livskvalité är en 
omväxling till dagens vardagsliv för välbehövlig rekreation och uppladdning. 
Friluftsfrämjandet arbetar för att människor genom kunskap, färdigheter och erfarenheter 
ska få positiva upplevelser av fjällen (www.frilufts.se).  
 
Kullander och Videgren (1997) beskriver fjällområden som ett speciellt klimat med 
intensiva årsväxlingar och under vinterhalvåret finns det tillgång till mycket snö. Under 
sekelskiftet har turismen ökat lavinartat. Detta har lett till att fler fjällanläggningar har 
byggts upp med tillgång till slalombackar, liftar, stugbyar och vandringsleder. Författarna 
anser vidare att tillgängligheten till fjällen har ökat och det finns nu möjligheter att bedriva 
friluftslivsaktiviteter som inte funnits tidigare. 
 

1.7 Teoretisk ansats 
 
I nedanstående avsnitt kommer vi att deklarera den konstruktivistiska och den 
fenomenologiska ansatsen i vårt arbete. Vi avser även att närmare beskriva Jean Piagets 
och Lev Vygotskijs uppfattning om lärande eftersom dessa två teorier ligger till grund för 
Lpo 94. 
 
Konstruktivismen har på senare år vuxit fram som ett alternativ till idealismen, 
materialismen, rationalismen och empirismen skriver Lars-Magnus Engström och Karin 
Redelius (2002). Vad kunskap är beror på hur människan uppfattar, tolkar och förstår 
verkligheten skriver författarna vidare. I vår studie har vi som syfte att bearbeta 
friluftsdagar ur ett lärandeperspektiv, i nedanstående avsnitt redogör vi för 
konstruktivismens grundare och ett fenomenologiskt perspektiv.   
 

http://www.frilufts.se
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1.7.1 Jean Piaget 
 
Gunn Imsen (2000) skriver om Jean Piaget, den schweiziske filosofen och psykologen. 
Jean Piaget var intresserad av barns förmåga till problemlösning samt förmåga till att 
utveckla förståelse genom nya upplevelser och erfarenheter skriver Ole-Fredrik Lillemyr 
(2002). Genom ett aktivt samspel med omvärlden konstruerar barn sin kunskap vilket 
kallas konstruktivistisk syn på lärande.  
 
Piaget beskriver att det vi lär och upplever inte är någon spegelbild av en yttre värld. Det 
som vi upplever tolkas efter våra tidigare erfarenheter och upplevelser. Vid inlärning 
väljer människan själv ut, anpassar och tolkar till sitt eget tänkande som är ett resultat av 
vad stimuleringen gör med människan redogör Imsen (2000). Piaget inspirerades 
framförallt av biologin var han hämtade idén om samspelet mellan individen och miljön. 
Vidare ansåg han att människan omvärderar sin uppfattning efter tidigare kunskap som då 
inte längre blir hållbar utan måste omstruktureras och förnyas. Piaget teori är mest känd 
som mental utveckling, hur ett barns tänkande ändras från födseln till dess att den blivit 
vuxen. När det gäller undervisningen handlar det om att anpassa nivån efter individens 
egen förmåga.  
 

1.7.2 Lev Vygotskij 
 
Vygotskij ansåg att barns lärande börjar långt innan skolstarten sker och att all 
undervisning därför har en förhistoria skriver Lillemyr (2002). Särskilt betonar Vygotskij 
kulturens överföring av kunskaper till eleven och menar att barn behöver utmanande 
uppgifter. Imsen (2000) beskriver hur Vygotskij ser på inlärning och utveckling som ett 
resultat av socialt samspel och anser att barnet genom övning kan tillägna sig de redskap 
som finns i språket. 

 
Undervisningen är bra endast när den kommer före utvecklingen, hävdade han. 
Då väcker den till liv de funktioner i den proximala zonen som är i färd med att 
mogna (s. 191). 

 
Vygotskijs teori fokuserar på betydelsen för utmaningar för eleven. Det är viktigt att 
undervisningen sker inom den proximala zonen och att de oändliga möjligheterna 
används uppger Imsen (2000). Elevens mognadsnivå fungerar som en begränsning men 
det som är oerhört viktigt är att eleven möter nya utmaningar så att denne kan använda 
sina möjligheter på bästa sätt. Det är inte frågan om vad eleven kan utan istället vilka 
möjligheter eleven har för att klara av nya saker med hjälp och stöd från någon som kan 
mer.  
 

1.7.3 Konstruktivistiskt perspektiv  
 
I rapporten Bildning och kunskap av Skolverket (1997) beskrivs konstruktiva aspekter där 
det handlar om att kunskaper utvecklas ur ett växelspel av vad som vill uppnås och 
kunskapen som redan finns, erfarenheter samt problem som kan upplevas. Vidare skriver 
Skolverket att kontextuella aspekter är att kunskapen är bunden till sammanhanget som 
blir avgörande för vilken kunskap som bli begriplig. Den tredje och sista aspekten är den 
funktionella där kunskap uppfattas som ett redskap. Skolverket skriver vidare om 
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inlärningen och diskuterar just utveckling – inlärning. Inlärningen påverkar till stor del 
utvecklingen. Elevens tankemässiga utveckling sätts i fokus genom det sociala 
sammanhangets betydelse. Elevens lärande sker i ett kollektivt sammanhang. 
 
I sin rapport ställer sig Skolverket frågan, vad är egentligen kunskap? Filosofer har många 
olika svar, dessa kan indelas i rationalistiska, empiristiska och konstruktivistiska 
perspektiv. Kunskap utvecklas hela tiden och har en funktion, löser problem och 
underlättar i undervisningen och kan jämföras med ett redskap där våra erfarenheter 
vidgas samt vår förståelse växer. Skolverket beskriver vidare att det hela tiden måste 
finnas en balans mellan de praktiska och teoretiska kunskapsformerna. Genom reflektion 
över praktiska och teoretiska erfarenheter läggs en grund för ett vetenskapligt 
förhållningssätt.  
 
Kunskap är inte alltid sann eller osann och kan alltid diskuteras uppger Skolverket (1997). 
För att eleverna skall få rätt kunskapsuppfattning krävs att kunskapen ges ur ett historiskt 
perspektiv. Kunskap skall inte bara läras ut som färdiga svar utan de skall alltid ha svar 
som härrör i särskilda sammanhang, omständigheter och på speciella sätt. Skolans uppdrag 
är att förmedla kunskap som är beständiga. I skolverksamheten belyses kunskaper som 
nödvändiga för alla att förstå, medverka i samt påverka. Det är alltså viktigt att 
kunskaperna införlivas i vardagen och strävan är att eleverna måste utveckla mönster och 
teorier där alla faktakunskaper sätts in i ett sammanhang skriver Skolverket (1997). 
 

1.7.4 Fenomenologi  
 
Pedagogisk fenomenologi betyder att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevens 
livsvärld, dvs. i den av dem erfarna världen. Utifrån detta perspektiv ska undervisningen 
läggas upp efter individens upplevelser och uppfattningar (www.ne.se). Engström och 
Redelius (2002) skriver om fenomenologi där forskaren utgår från människans sätt att 
uppfatta och tolka världen i tanken. I kvalitativa studier, ur fenomenologisk synvinkel, 
beskrivs processen i en intervju genom att studera individens perspektiv på dennes värld 
och försöka skildra individens upplevelse för något, utan att ta hänsyn till upplevelsens 
ursprung eller orsak. Intresset är att klargöra den mening som framträder hos individen 
och på vilket sätt som den framträder enligt Steinar Kvale (1997).   
 
Joakim Molander (2003) beskriver den fenomenologiska metoden som ”ett hus i sju 
våningar”. På den första våningen använder forskaren sin omedelbara objektiva intuition 
och känner av omgivningen. På den andra våningen försöker forskaren bortse från sina 
egna förkunskaper och sitt eget tänkande i tolkandet av människor. I husets tredje våning 
ska forskaren leta efter något gemensamt för olika fenomen och i den fjärde våningen ska 
det unika i fenomenet hittas. På den femte våningen bestämmer forskaren hur problemet 
ska angripas genom iakttagelser och språkligt kunnande. På den följande våningen ska 
forskaren beskriva fenomenet genom att granska sina egna fördomar och förutfattade 
meningar. Den sista våningen är en självkritisk reflektion som kan vara svår att genomföra 
eftersom forskaren måste vara helt fördomsfri.   
  

http://www.ne.se
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1.8 Styrdokument 
 
I skolan har friluftsliv varierat genom åren tillsammans med de olika läroplanerna som 
ligger till grund för verksamheten. Yttergren (1996) skriver att från och med 1940 var 
friluftsdagarna obligatoriska och var till antalet fyra till sex dagar per år. Vi har valt att 
titta på friluftslivets utveckling och friluftsdagarna i skolan från år 1962 då grundskolan 
instiftades och fram till vad som styr skolan idag. Denna rubrik kommer att innefatta 
läroplaner och kursplaner från år 1962 till 1994.  
 

1.8.1 Läroplan för grundskolan 1962, (Lgr 62) 
 
I den allmänna delen av läroplanen Lgr 62, står följande att läsa om friluftsdagarna med 
avseende på syfte och mål:  
 

Syftet med friluftsdagarna är att bereda rekreation och omväxling i det dagliga 
skolarbetet och ge en möjlighet till vistelse i naturen. Eleverna bör genom denna 
verksamhet lära sig inse värdet av friluftsliv och bli förtrogna med 
motionsformer och idrottsgrenar, som de även kan ägna sig åt under sin fritid. 
Genom friluftsverksamheten kan de lära sig att uppskatta och känna ansvar för 
naturen och dess skönhetsvärden (s. 42-43). 

 
Skolöverstyrelsen (SÖ) gav, i en separat skrivelse anvisningar om planeringen av 
friluftsdagarna och enligt denna ska dessa vara av omväxlande karaktär utomhus, till 
skillnad från det vardagliga arbetet i klassrummet. Friluftsdagarna utfördes i en idyllisk 
miljö med fokus på gemenskap och samverkan under lugna omständigheter mellan elever 
samt lärare och integrerat med andra ämnen. I kursplanen, som ingår i läroplanen från 
samma år, står det att antalet friluftsdagar i grundskolan ska vara 6-12 heldagar eller 12-24 
halvdagar och att en friluftstimme omfattar 60 minuter. Friluftsdagarna innefattas av olika 
övningar i lägerliv, terränglekar, skidåkning, utförsåkning, turteknik, skridskor, is och 
fjällkunskap samt naturvård och var en inledande del inför gymnastiklektionerna som 
innehöll bland annat orientering och simning skriver Skolöverstyrelsen (1962). 
 
SÖ hade även allmänna synpunkter gällande undervisningen och skriver att eleven 
motiveras av den mening som studierna ger. Om eleven förstår sammanhang med ny 
kunskap leder det till att eleven lär sig lättare och bibehåller det inlärda bättre. Lärarens 
ansvar är att lägga upp undervisningen på så sätt att inlärningssituationen blir allsidig dvs. 
främja den fysiska, intellektuella, emotionella och sociala utvecklingen skriver 
Skolöverstyrelsen (1962). 
 

1.8.2 Läroplan för grundskolan 1969, (Lgr 69) 
 
Enligt läroplanen Lgr 69, i den allmänna delen, för detta år ska eleven få tillgång till 
rekreation och omväxling från det dagliga skolarbetet och genom friluftsverksamheten, att 
vistas ute i naturen, utvecklas elevens estetiska kunskaper. Verksamheten ska stimulera 
eleverna till att fortsätta utveckla ett intresse för utevistelse även på fritiden. I kursplanen 
för Lgr 69 minskas friluftsdagarna i skolan till 4-8 heldagar och friluftstimmen reduceras 
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till 50 minuter. Eleven ska erhålla kunskap i friluftslivsverksamhet genom att få tillgång 
till att utöva olika motionsformer och idrottsgrenar av olika slag. Lärarna som arbetar med 
de yngre eleverna fick rådet att det är lämpligt att ta ut halvdagar eller friluftstimmar 
medan de äldre eleverna gärna kan ha heldagar för att göra längre turer, speciellt för dem 
som bor i tätort. Detta gjordes för att erbjuda dem en möjlighet att uppleva naturen på nära 
håll skriver Skolöverstyrelsen (1969). 
 
I den allmänna delen i Lgr 69, ses motivation som en allmän regel för elevers inlärning, 
om den ska ge ett bestående resultat. Undervisningsform och arbetssätt bör anpassas efter 
elevens mognadsnivå. Undervisningen skall göras meningsfull för eleven genom att knyta 
an till egna erfarenheter med det stoff som presenteras. Eleven får en större förståelse för 
ämnet och ser sammanhanget. I läroplanen Lgr 69, i supplementdelen anser skolan att 
eleven redan äger de kunskaper och erfarenheter som de har inhämtat från sin omgivning 
innan de kommer till skolan. Varje enskilt barn skall mötas på ett sätt som utvecklar 
barnet i en positiv anda uppger Skolöverstyrelsen (1969). 
 

1.8.3 Läroplan för grundskolan 1980, (Lgr 80) 
 
Den allmänna delen i läroplanen för grundskolan 1980 är oförändrad, gällande syfte och 
mål. Enligt kursplanen för Lgr 80 byter ämnet gymnastik namn till idrott. En annan 
förändring från tidigare kursplan är att eleverna ska få djupare kunskap och förståelse för 
friluftsliv och den ekologiska balansen som råder i naturen. Vikten av att vistas i naturen 
betonas tillsammans med fysisk aktivitet vilket stärker hälsan och välbefinnandet 
beskriver Skolöverstyrelsen (1980). Eleverna får möjlighet att uppleva rörelseglädje, 
rekreation och gemenskap. Inga förändringar i antalet friluftsdagar sker. Om 
friluftstimmarna finns att läsa under mål och riktlinjer: 

 
Friluftstimmarna skall disponeras för aktiviteter utomhus. Speciellt bör de 
huvudmoment inom idrott, som inte kan bedrivas på vanliga lektioner, 
behandlas. Under friluftverksamhet kan också ges en naturlig tillämpning av 
sådana moment som allemansrätt, naturvård och naturskydd (s. 47). 

 
Skolöverstyrelsen (SÖ) ger ut en ny skrift, Friluftsverksamhet för alla, där friluftslivets 
betydelse lyfts fram för hela verksamheten i skolan och särskiljer på friluftsliv och 
friluftsverksamhet. Friluftsliv anses vara aktiviteter som utövas i naturen medan i 
friluftsverksamhet bedrivs skolarbete som utförs inomhus till aktiviteter utomhus. Vidare 
står det att samundervisning och integration mellan andra ämnen och friluftsliv bör 
genomföras så ofta det går att verkställas, anser Skolöverstyrelsen (1981). 
 
Skolöverstyrelsen (1980) skriver i den allmänna delen i Lgr 80, under rubriken mål och 
riktlinjer att skolans huvuduppgift är att eleven får god kunskap och färdighet i olika 
ämnen, även på fritiden utanför skolan. Skolan ser eleven som en vetgirig och nyfiken 
människa som kommer till skolan med egna erfarenheter och kunskaper. Skolans uppgift 
är att vidga perspektiv på elevens erfarenheter och fördjupa deras kunskaper. 
Kunskapsinhämtandet ses som ”en aktiv och skapande process och innebär ett träget 
arbete som syftar till ett bestämt mål” (s. 14). 
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1.8.4 Läroplan för den obligatoriska grundskolan 1994, (Lpo 94) 
 
Friluftsliv eller friluftsverksamhet finns inte beskrivet i den allmänna delen av Lpo 94. 
Idrottsämnets namn förändras i kursplanen med en tydligare hälsoaspekt till idrott och 
hälsa. I kursplanen, Lpo 94, får friluftsliv, natur och miljö en mer betydande karaktär än 
tidigare och eleven ska ges möjlighet att utveckla ett varaktigt intresse för friluftsliv. I 
kursplanen står vidare att läsa om mål för elever i slutet av femte skolåret. Eleven ska ha 
uppnått grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till riktlinjerna i 
allemansrätten. För elever i slutet av år 9 beskrivs vidare att målet som eleven skall ha 
uppnått är att kunna orientera sig i okända marker och använda sig av olika verktyg samt 
kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika klimatförutsättningar. Antalet 
friluftsdagar i grundskolan för Lpo 94 beslutas vara 4 heldagar eller 8 halvdagar uppger 
Utbildningsdepartementet (1994). 
 
Skolverket (2000) skriver en komplettering till den tidigare kursplanen Lpo 94, där 
friluftslivets betydelse för hälsan är förstärkt. Eleven ska få inblick i idrottens och 
friluftslivets historia, enligt målbeskrivningen i kursplanen. Eleven ska vidare fördjupa 
sina kunskaper om idrott och friluftsliv samt lära sig ta ansvar och nyttja naturen för 
rekreation och friluftsliv. Det står inget skrivet om friluftsdagarnas antal bara att tid till 
friluftsdagarna ska tas från alla ämnen.  I kursplanens komplettering till Lpo 94, för idrott 
och hälsa, står följande att läsa gällande ämnets karaktär och uppbyggnad:  
 

Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när 
det gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och 
mark får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett 
fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till 
att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö   
(s. 24). 

 
I den allmänna delen i Lpo 94 påtalas att eleven själv ska inhämta kunskaper och ett 
skapande arbete är grundläggande för det aktiva lärandet. Det är viktigt att eleven får se 
sammanhang och självständigt samt i grupp lära sig lösa problem. ”Kunskap kommer till 
uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet – som 
förutsätter och samspelar med varandra” (s. 6). Skolan ska verka för lusten att lära och i 
omgivningen finns många utrymmen för lärande. 
 

1.9 Friluftsdagar i skolan 
 
Under denna rubrik presenteras friluftsdagarnas utveckling från sitt genombrott i början av 
förra seklet fram till idag. Friluftsdagarnas antal och avsikt har förändrats i takt med 
samhällets utveckling.  
 
Vid sekelskiftet 1900 började tankarna om att friluftsliv skulle införas i skolans 
obligatoriska undervisning att ta form skriver Yttergren (1996). En bakomliggande orsak 
till detta var tanken om att eleverna skulle bli goda samhällsmedborgare och det 
hälsotänkande som hade utvecklats i samhället. Friluftslivet skulle utövas två till tre 
gånger per termin och vara ett komplement till gymnastiklektionerna i läroverken. Med 
den nya läroverksstadgan år 1928 fick friluftslivet foga över 15 heldagar vilket var nästan 
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lika mycket som gymnastiken. Fyra år senare minskade dock friluftsdagarna till 10-12 per 
år. I folkskolan som idag är ersatt av grundskolan dröjde det till år 1942 innan 
friluftsdagarna blev obligatoriska. I samband med att friluftslivet blev en metod för att 
försöka bevara en stark arbetskraft och stärka människornas hälsa visade även 
kursplanerna att friluftsliv var viktigt för barn i speciellt städerna anger Sandell och Sörlin 
(2000).  
 
Friluftsdagarna på landet skulle vara 6-10 till antalet medan städerna behövde 8-12 
heldagar per år. Friluftsdagarna på våren var fler än på hösten då barnen ansågs behöva 
utomhusaktiviteter efter vintern. Målet med friluftsdagarna var att eleverna skulle 
färdighetsmässigt behärska olika friluftsaktiviteter. Begreppen naturupplevelse samt 
naturvård betonades inte. Sandell och Sörlin (2000) skriver vidare att alla aktiviteter som 
bedrevs utomhus räknades till friluftsverksamhet och friluftsdagarna användes ofta för att 
bedriva olika tävlingar. Under 1950- talet började kursplanerna skilja idrotten från 
friluftslivet och friluftsliv var inte bara idrotter utomhus utan aktiviteter i lägerliv och 
vandringar. Med detta fick friluftslivet egna värden där speciellt naturupplevelse och vårda 
naturen fick stort utrymme. Yttergren (1996) beskriver målet för friluftsverksamheten 
genom Lgr 80, då 4-8 dagar var avsatt till friluftsverksamhet:   

 
- …ge omväxling i det dagliga skolarbetet 
- stimulera till fysik aktivitet och bidra till goda motions- och friluftsvanor, 
- ge eleverna möjlighet att bli förtrogna med sådana former av idrott och 

friluftsliv som de både under sin uppväxt och som vuxna kan ägna sig åt på sin 
fritid, 

- stimulera eleverna till att under vistelse i naturen skaffa sig kunskap om 
friluftsliv under olika årstider och skiftande väderlek, 

- ge eleverna möjlighet till naturupplevelser. 
- vidga deras kunskap om miljövård samt öka deras respekt och ansvar för vår 

natur (s. 20). 
 
I Lpo 94, står inget bestämt när det gäller antal dagar för friluftsverksamheten. Det 
beskrivs dock att friluftslivet ska bidra till att eleverna blir miljöengagerade genom att 
uppleva och få erfarenhet i naturen, anger Utbildningsdepartementet (1994). I Skolverkets 
rapport (2003) redogörs för att antalet friluftsdagar per år i grundskolan är 3,75 heldagar 
och 2,34 halvdagar. Friluftsdagarnas antal och innehåll är varierade bland skolorna men 
aktiviteter som orientering, friluftsliv, skidor och nämns som de vanligaste momenten.  
 

1.10 Sammanfattning av bakgrund 
 
Bakgrunden av denna studie som belyser friluftsdagars innehåll och lärande grundar sig på 
forskning inom det aktuella området. Det finns en mängd olika definitioner av friluftsliv 
och utifrån dem har vi valt att formulera en egen definition. Friluftslivets historia sträcker 
sig från 1700- talets naturromantiker till de organisationer som i nutid har banat väg för 
dagens friluftsutövande. Det finns många värden för den moderna, urbana människan med 
ett rikt friluftsliv. Ökad livskvalité, högre grad av miljötänkande, naturupplevelse, 
rekreation, social samvaro och bättre hälsa är några effekter. I skolan har friluftsliv 
varierat genom åren tillsammans med de olika läroplanerna som ligger till grund för 
verksamheten. Friluftsdagarnas antal och utformning i skolan har skiftat och förändrats i 
takt med samhällets utveckling och blev obligatoriska år 1942. Klimatet har stor påverkan 
för utformningen av friluftsliv och alla årstider har sina speciella förutsättningar som kan 
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bidra till friluftsupplevelser. Den svenska allemansrätten har haft stor betydelse för 
möjligheten att utöva friluftsliv. Studien bygger på ett konstruktivistiskt perspektiv där vi 
utgår från elevens tankemässiga utveckling och sätter in det i friluftslivets perspektiv 
genom det sociala sammanhangets betydelse. Elevens lärande sker på detta sätt i ett 
kollektivt sammanhang.  
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2. SYFTE 
 
Syftet med vår studie är att med avseende på friluftsliv och elevers lärande beskriva 
friluftsdagarnas innehåll ur ett lärarperspektiv. 
 

2.1 Frågeställningar 
 
Vi har för avsikt att studera följande frågeställningar: 

• Hur genomförs friluftsdagar i kust-, inlands- och fjällkommuner? 
• Överrensstämmer friluftsdagarnas innehåll med den svenska definitionen av 

friluftsliv? 
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3. METOD 
 

3.1 Val av kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Här diskuterar vi de två olika forskningsmetoderna, kvalitativ och kvantitativ metod samt 
vad de representerar. 
 
Kvale (1997) uppger att kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg och användningen 
av dem beror på vilka forskningsfrågor som ställs. Författaren skriver vidare att kvalitet 
syftar på arten, på beskaffenheten av något och att kvantitet syftar på hur mycket, hur 
stort, mängden av något. Kvalitativa intervjuer är inte progressiva eller repressiva i sig, 
utan värdet av den nya kunskap som fås beror på vilket sammanhang som denna kunskap 
ingår i och hur den används. Karin Widerberg (2002) beskriver skillnader mellan 
kvantitativ och kvalitativ forskning på detta lättbegripliga sätt: 
 

Kvalitet handlar om karaktären eller egenskapen hos någonting, medan kvantitet 
handlar om den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper. 
Kvalitativ forskning syftar alltså till att klargöra ett fenomens karaktär eller 
egenskaper, medan en kvantitativ forskning handlar om att fastställa mängder  
(s. 15). 

 
Runa Patel och Bo Davidsson (2003) anser att med kvalitativt inriktad forskning menas att 
få svar på hur en specifik grupp människor tänker och hur deras förhållningssätt inför 
ämnet påverkar deras sätt att svara. Inom den kvalitativa forskningen används ofta 
fallstudier, intervjuer, enkätundersökningar och observationer. Vi har valt den kvalitativa 
forskningsmetoden för att kunna erhålla en djupare beskrivning utifrån idrottslärarnas 
uppfattning kring friluftsdagarna. 
 

3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
 
Vi har valt att använda den kvalitativa forskningsmetoden som inriktar sig mot verbala 
analysmetoder som beskrivs av Patel och Davidsson (2003). Genom denna metod ville vi 
skapa en uppfattning om pedagogernas tankar, förhållningssätt och mål kring 
friluftsdagarna.  
 
Kvale (1997) tar upp samtal som en kunskapskälla för forskning. Den kvalitativa 
forskningsintervjuaren försöker förstå världen ur de intervjuades perspektiv där kunskap 
byggs upp mellan två parter i ett samspel med utbyte av synpunkter av ett gemensamt 
intresse.  Författaren menar att det professionella samtalet har sitt särskilda syfte och sin 
särskilda struktur med systematiska frågetekniker. Den kvalitativa forskningsintervjun har 
som mål att få nya beskrivningar av olika kvalitativa perspektiv av den som blir 
intervjuad. Kvale skriver vidare att den kvalitativa forskningsintervjun framställer 
specifika situationer och handlingsförlopp ur den intervjuades värld, det är därför av stor 
vikt att ställa rätt frågor. 
 
Jarl Backman (1998) beskriver ett kvalitativt synsätt och anser att intresset ska rikta sig 
mot individen och hur individen tolkar och formar sin verklighet. Med detta menar han att 
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den kvalitativa forskningen vill skaffa sig kunskap om hur individen upplever, tolkar och 
strukturerar sin verklighet i förhållande till sina tidigare erfarenheter och kunskaper. 
 
3.2.1 Intervjuteknik   
 
Patel och Davidsson (2003) anser att det är en fördel om den som intervjuar är förberedd 
och har förkunskaper i ämnet som ska behandlas, för att erhålla så mycket som möjligt 
utifrån intervjun. Vidare ska intervjuaren använda ett lättförståeligt språk, behärska gester 
och kroppsspråk på ett tillförlitligt sätt. Patel och Davidsson skriver vidare att om 
intervjuaren ska kunna genomföra intervjun krävs att denne i möjligaste mån är medveten 
om sin egen förförståelse och att dessa förkunskaper inte påverkar den kvalitativa 
intervjun. Backman (1998) anser att intervjuer ställer höga krav på den som genomför 
undersökningen. Med intervjuer menar han en direktkontakt mellan forskare och 
intervjuperson där personliga tankar, känslor och attityder berörs. Intervjuaren måste ha ett 
neutralt förhållningssätt och inte använda ledande frågor, vilka kan påverka resultatet. 
Kvale (1997) menar att frågorna bör vara enkla samt korta och att intervjun ska fortskrida 
som en normal konversation men med ett underliggande specifikt syfte och en specifik 
struktur.  
 
Dessa olika tillvägagångssätt har vi som intervjuare tagit fasta på och haft i åtanke när vi 
förberedde och genomförde våra intervjuer. För att få en bild av den intervjuades mål med 
friluftsdagars lärande behövde vi ta reda på den intervjuades tankar kring friluftsliv och 
hur friluftsliv uppfattades utav den som blev intervjuad. Kvale (1997) skriver om den 
intervjuades ”livsvärld” och för att kunna komma i kontakt med denna måste intervjuaren 
erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades ”livsvärld”, i avsikt att tolka och 
analysera deras mening och detta är syftet med en kvalitativ forskningsintervju. Med 
livsvärld menar författaren att ”ämnet för den kvalitativa intervjun är den intervjuades 
livsvärld och hennes relation till den” (s. 35).  
 
Enligt James Spradley (1979) bör intervjuaren ha ett öppet fenomenologiskt 
förhållningssätt inför intervjutillfället, detta uttrycks på följande sätt: 
 

Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som 
du vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva 
tingen som du upplever dem, förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli 
min lärare och hjälpa mig att förstå? (s. 34) 

 

3.3 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till att omfatta nio idrottslärare i grundskolans senare år, 
7-9 i kust-, inlands- och fjällkommuner i norra Sverige.  
 

3.4 Undersökningsgrupp 
 
Vår studie grundar sig på intervjuer i kust-, inlands- och fjällkommuner i norra Sverige. I 
studien deltog idrottslärare i grundskolans senare år, 7-9. Sammanlagt har vi intervjuat nio 
utvalda idrottslärare varav sex manliga och tre kvinnliga pedagoger. Jan Hartman (2004) 
beskriver bekvämlighetsprincipen, detta innebär att vi använt oss av de pedagoger som 



23 

fanns tillgängliga. Vi nyttjar oss av denna princip för att underlätta vårt arbete med 
genomförande och sammanställning av intervjuerna. Vi hade inget bortfall, alla tillfrågade 
informanter var närvarande vid sitt intervjutillfälle. 
 

3.5 Genomförande 
 
Under denna rubrik beskriver vi vårt tillvägagångssätt och genomförande av intervjuerna. 
 
Efter att vi skrivit klart vår bakgrund och erhållit kunskap i ämnet konstruerade vi för vår 
undersökning lämpliga intervjufrågor. Vi kontaktade de berörda idrottslärarna som enligt 
bekvämlighetsprincipen valdes ut av oss via mail och telefon. Informanterna fick en vecka 
i förväg ett informationsbrev (bilaga 1) som innehöll information om vilka vi är, vad syftet 
med undersökningen är, konfidentialitet, informerat samtycke och det etiska regler som 
gäller vid ett informationsbrev (www.vr.se). I samband med informationsbrevet skickade 
vi även ut intervjufrågorna (bilaga 2).  
 
Av informanterna fick vi tillåtelse att använda materialet officiellt och av integritetsskäl 
har vi fingerat namnen av de intervjuade pedagogerna. Intervjuerna genomfördes under en 
två veckors period av praktiska skäl och vi valde att intervjua tre informanter vardera. Vi 
avsatte 90 minuter till varje informant. Intervjutillfället genomfördes på idrottslärararnas 
respektive arbetsplatser, till informanternas fördel för att kunna genomföra intervjuerna i 
kända, lugna och avspända förhållanden. Jan Trost (2005) skriver att miljön där 
intervjuerna sker ska vara en trygg och ostörd plats där den intervjuade inte blir 
distraherad av några andra människor i lokalen.  
 
Vid intervjuerna användes en bandspelare för dokumentation av samtalet. Trost (2005) tar 
upp för- och nackdelar med inspelade intervjuer och menar att det kan vara bra att spela in 
samtalen för minnets skull, du slipper anteckna, kan koncentrera dig på den intervjuades 
kroppsspråk och mimik samt på frågorna och svaren. Till nackdelar kan räknas att det är 
tidskrävande och att den intervjuade blir hämmad och besvärade av bandspelaren. Trost 
tar även upp att det är en fördel om bearbetning av intervjun görs direkt efter avslutad 
intervju för att minnet är en avgörande del vid tolkning och analys. Kvale (1997) anser att 
det är värt att intervjuaren reflekterar över samtalet och skriver ner väsentliga 
observationer om det mänskliga samspelet, vilket kan leda till en värdefull bakgrund i 
resultatet. Patel och Davidsson (2003) anser vidare att kvalitativa metoder har fördelen att 
den insamlade informationen kan bearbetas direkt, allt eftersom de utförs, medan i 
kvantitativa metoder måste all material ha insamlats innan bearbetning och analys av 
materialet kan verkställas.  
 

3.6 Bearbetning, analys och tolkning av insamlat material  
 
I avsnittet nedan beskrivs hur vi bearbetat, analyserat och tolkat intervjuerna och vilken 
metod vi använt oss av när vi arbetat med den insamlade informationen.  
 
Hartman (2004) anser att under forskningsprocessen kommer forskaren så småningom att 
upptäcka att någon ny kunskap inte erhålles. Vid den punkten har forskaren uppnått en 
mättnad av materialet då ytterligare intervjuer av informanter inte tillför studien något. 
När vi genomfört våra intervjuer och renskrivit dessa läste vi igenom samtliga för att få en 

http://www.vr.se
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helhetsbild av råmaterialet och efter detta upplevde vi en mättnad av det insamlade 
materialet. Via mail skickade vi därefter ut det nedskrivna intervjuerna för ett 
godkännande. Informanterna fick möjlighet att ändra och lägga till i sina svar. Ingen av 
informanterna gjorde något tillägg utan godkände sina tidigare angivna svar. Vi använde 
oss av meningskoncentrering som beskrivs av Kvale (1997). Meningskoncentrering 
innebär att vi tog ut det väsentligaste som informanterna sagt gällande varje fråga. Genom 
denna metod reducerades intervjutexten till kortare formuleringar. Därefter kodade vi 
interjvuerna i det som Kvale benämner meningskategorisering. Kategorierna växte fram 
under analysen av intervjuerna och bildade fyra olika teman: begreppet friluftsliv, 
möjligheter och hinder med friluftsliv, friluftsdagar i skolan och lärande under 
friluftsdagar.  
 
Nästa steg var att bearbeta svaren enligt samstämmighets och olikhetsmetoden som 
beskrivs av Conny Svenning (2003). Vi valde denna metod för att erhålla en tydligare 
överblick av det berörda syftet samt för att få en uppfattning om hur olika områden 
genomförde sina friluftsdagar och se eventuella variationer mellan dessa. John Stuart Mill 
är grundaren för begreppet analytisk jämförelse som innebär att söka efter sociala mönster 
och regelbundenhet. Analytiska jämförelser kan bearbetas på två olika sätt; 
samstämmighets- och olikhetsmetoden. När forskaren söker efter likheter i annars olika 
fall kallas det för samstämmighetsmetoden. Detta kan innebära att söka efter likheter hos 
två personer med exempelvis olika bakgrunder. Motsatsen till detta är olikhetsmetoden 
vilket innebär att forskaren söker efter olikheter i annars likartat material. Det kan 
innebära att söka efter olikheter hos två personer med liknande bakgrund redogör 
Svenning (2003). Vi presenterar analysen av vårt material i resultatdelen. Med tolkning 
avser vi att resultatet sätts i relation till bakgrunden vilket vi presenterar i diskussionen. 
 

3.7 Tidsplan 
 
V. 3  Informationsträff om examensarbete 
V. 4-5 Färdigställande och inlämning av PM 
V. 6-9 Träff med handledare 
V. 9-12 Utformning av bakgrund, genomförande av intervjuer 
V. 12 Träff med handledare 
V. 12-16 Utformning av metod, sammanställning av intervjuer 
V. 17 Träff med handledare 
V. 18 Utformning av resultat och diskussion 
V. 19 Färdigställande och inlämning av examensarbete 
V. 22 Slutseminarium  
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4. RESULTAT 
 

4.1 Analys av intervju 
 
Vi har analyserat intervjuerna och belyst svaren utifrån följande teman: begreppet 
friluftsliv, möjligheter och hinder med friluftsdagar, friluftsdagar i skolan samt lärande 
under friluftsdagar. Genom att ta ut vissa citat poängterar vi för denna undersökning 
viktiga påståenden som illustrerar informanternas förhållningssätt till ovanstående teman.  
 
Här följer en presentation av de intervjuade informanterna, där namnen är fingerade av 
konfidentiella skäl: 
 

• Daniel: utbildad lärare i idrott och svenska/tyska/engelska, har arbetat fyra år i en 
kustkommun. 

 
• Erik: utbildad idrottslärare och har arbetat sex år i en kustkommun. 

 
• Anna: utbildad idrottslärare och har arbetat i nio år i en kustkommun. 

 
• Markus: utbildad lärare inom idrott och samhällskunskap, arbetar sitt första år som 

idrottslärare i en inlandskommun. 
 
• Sofia: utbildad idrottslärare och har arbetat 13 år i en inlandskommun. 

 
• Tomas: utbildad idrottslärare och har arbetat 26 år i en inlandskommun. 

 
• Lisa: utbildad lärare inom idrott och psykologi, arbetar sitt första år som 

idrottslärare i en fjällkommun 
 
• Peter: utbildad idrottslärare och har arbetat åtta år i en fjällkommun 

 
• Conny: utbildad idrottslärare och har arbetat 20 år i en fjällkommun. 

 

4.1.1 Tema: Begreppet friluftsliv 
 
Kustkommuner 
Friluftsliv för informanterna Erik, Daniel och Anna är när de är utomhus i naturen. För 
Daniel innebär friluftsliv att:  
 
”Man har betydligt mer fokus på upplevelsen än på tiden som man är ute” (Daniel). 
 
 Alla informanter har både måttliga och stora erfarenheter av friluftsliv. 
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Inlandskommuner 
Friluftsliv för informanterna Markus, Sofia och Tomas är att vara utomhus i naturen. 
Informanterna nämner till exempel vandring, skidåkning, fjällturer, paddling, lägerliv och 
övernattning utomhus som aktiviteter som kan utföras i samband med friluftsliv. 
  
”Man har ju lättare att planera och påverka eftersom man vet vad man kan göra inom 
vissa områden” (Markus).  
 
Tidigare erfarenheter är stora och består i jakt, fjällturer, fiske och att vara utomhus i 
naturen.  
 
Fjällkommuner 
Friluftsliv för informanterna Lisa, Peter och Conny är att vara ute i naturen. Två 
informanter anser att friluftsliv inte enbart är en aktivitet utan även kan innebära vistelse i 
naturen som avkoppling och rekreation. Vandra i fjällen, paddla kajak, skidåkning, 
orientering och löpning nämns som exempel på friluftsliv.  
 
”Allt som man gör i naturen är nog friluftsliv för mig” (Peter).  
 
Alla informanter har måttliga erfarenheter av friluftsliv. 
 
Sammanfattande kommentar   
Utifrån ovanstående kan utläsas en påfallande samstämmighet gällande uppfattningen av 
begreppet friluftsliv. Informanterna förknippar friluftsliv med att vara utomhus i naturen. 
Det som skiljer fjällkommuner från övriga tillfrågade kommuner är att avkoppling och 
rekreation förknippas med begreppet friluftsliv. Inlands- och fjällkommunernas 
informanter nämner flera olika aktiviteter i samband med friluftsliv vilket inte 
kustkommunerna gör. Inlands- och fjällkommunerna är samstämmiga gällande att 
skidåkning, vandring och paddling förknippas med friluftsaktiviteter. Den enda avvikelsen 
gällande inlands- och fjällkommunerna är att fjällkommunerna tar upp orientering och 
löpning som aktiviteter inom friluftsliv. Inlandskommunerna nämner lägerliv med 
övernattning som exempel.  Alla informanter är samstämmiga gällande egna erfarenheter 
av friluftsliv. 
 

4.1.2 Tema: Möjligheter och hinder med friluftsdagar 
 
Kustkommuner 
Informanterna i kustkommunerna är oeniga om vilka möjligheter och hinder som finns 
med friluftsliv på friluftsdagarna. Erik och Anna ser goda möjligheter i närområden med 
att utöva friluftsliv, det finns närhet till vatten och skog medan Daniel enbart ser hinder 
med friluftsdagar.  
 
”Det finns ju alla möjligheter till det, egentligen” (Erik) 
 
”Vi har ju väldigt begränsad utrustning, spritkök och sånt där annat som man behöver 
för, vi har egentligen ingenting åt det hållet, det har inte varit prioriterat” (Daniel) 
 
Det som uppfattas som ett hinder hos samtliga är skolans otillräckliga utrustning och 
ekonomi samt att tiden är begränsad.  
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Inlandskommuner 
Sofia och Tomas uppfattar stora möjligheter med att träffa eleverna utanför klassrummet 
där de anser att bilden av eleven förändras. Det menar att pedagogerna ser andra kvalitéer 
hos eleven i andra miljöer än vad de ser i klassrummet. Markus ser närheten till naturen 
som en stor möjlighet med att bedriva friluftsdagar.  
 
”Jag ser ju speciellt när man jobbar i ett mindre samhälle så har man närmare till 
naturen och då har man lättare att bedriva friluftsliv” (Markus). 
 
Informanterna i inlandskommunerna är överens om att ekonomin är ett hinder för att 
bedriva friluftsliv. 
 
Fjällkommuner 
I fjällkommunerna anser samtliga informanter att möjligheten med att bedriva friluftsliv 
på friluftsdagarna är stora, med närheten till naturen. De manliga informanterna tycker det 
är viktigt att övrig personal är intresserade och delaktiga i friluftsdagarna.  
 
”Ledaren måste brinna för sitt uppdrag då blir det mycket lättare att motivera eleverna 
till friluftsliv” (Peter).  
 
Lisa ser allemansrätten som en möjlighet för att bedriva friluftsliv och anser att 
friluftsdagar kan användas för att bedriva friluftsliv, som av tidsbrist inte är genomförbara, 
på idrottslektionen.  
 
”Det är ju bra att använda friluftsdagarna till att vara utomhus så att eleverna får vara 
utomhus, vi har ju stora möjligheter här uppe” (Lisa).  
 
Conny och Peter anger kostnaden som ett hinder för att bedriva friluftsliv på 
friluftsdagarna.  
 
Sammanfattande kommentar 
Utifrån ovanstående kan utläsas en påfallande samstämmighet gällande möjligheten med 
friluftsdagar då närheten till naturen anges som fördelaktig. Det är även en påfallande 
samstämmighet gällande hinder då ekonomin anges som orsak för att bedriva friluftsliv på 
friluftsdagarna. Både kust- samt fjällkommunernas informanter anger även att bristen på 
tid är ett hinder. En avvikelse gällande inlandskommunerna är att de uppfattar eleven ur ett 
annat perspektiv under friluftsdagarna vilket ses som en positiv. En annan avvikelse, 
gällande fjällkommunerna, som uppfattas som ett hinder av idrottslärarna är det bristande 
engagemanget hos övrig personal, som ses som en svårighet med att bedriva friluftsdagar.  
 

4.1.3 Tema: Friluftsdagar i skolan 
 
Kustkommuner 
I kustkommunerna varierar antalet friluftsdagar på de berörda informanternas skolor 
mellan fyra till sex dagar per läsår. Vissa av friluftsdagarna på skolorna benämns under 
andra namn som exempelvis temadagar, vinterdagar med innehåll av längdskidor, slalom, 
skridskor, promenader, innebandy och basket. 
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”Vi brukar ha dagar då vi hittar på olika aktiviteter som bad, pingis, gym, 
boxning”/…/”friluftsdagar är ju inte att man är ute i naturen egentligen” (Erik). 
 
Daniel och Erik anordnar en årlig orienteringsdag och samtliga informanter anordnar 
skidlopp som en friluftsdag. När det gäller planeringen av friluftsdagar anser Daniel att:   
 
”Det är svårt att hinna planera det så att de skulle bli riktigt bra, såsom jag vill ha det, 
givetvis siktar jag mot de, men än så länge har det inte blivit av” (Daniel).  
 
Alla informanterna tycker att tidigare erfarenheter till viss del påverkar planeringen av 
friluftsdagarna. 
 
Inlandskommuner 
Informanterna i inlandskommunerna har fyra till sex friluftsdagar per läsår men detta 
varierar något mellan olika klasser och olika informanter. Två av informanterna har olika 
teman som innehåller olika aktiviteter i skogen, vattnet och fjällen. Skidåkning är en årlig 
förekommande aktivitet av samtliga informanter. Alla informanter anordnar bland annat 
fotbollsturneringar, innebandyturneringar, promenader, orientering och friidrott på sina 
friluftsdagar. Markus och Tomas anser att deras egna erfarenheter påverkar deras 
planering inför friluftsdagarna, de har större kännedom om området och vad som kan 
bedrivas där. Sofia tror inte att hennes egna erfarenheter har någon påverkan av 
planeringen inför friluftsdagarna:  
 
”Friluftsdagarna är inte lika med friluftsliv på det viset, det finns vissa delar som man kan 
klassa som friluftsliv men friluftsdagar och friluftsliv är inte samma sak”/…/”det är nog 
synd att man inte har mer friluftsliv på friluftsdagarna” (Sofia).  
 
Fjällkommuner 
Informanterna i fjällkommunerna har fyra till sex friluftsdagar per läsår. Samtliga 
informanter nämner innebandyturnering, skidåkning, isfiske, orientering, promenad, 
fotbollsturnering, äventyrsdag samt vintersporter på sina friluftsdagar.  
 
”Finns ju alltid elever som inte vill göra någonting och dessa elever får gå på en 
promenad” (Peter). 
 
Alla informanterna tycker att tidigare erfarenheter påverkar planeringen av friluftsdagarna 
genom trygghet och kännedom av naturen.  
 
Sammanfattande kommentar 
Av ovanstående kan utläsas en påfallande samstämmighet gällande friluftsdagarnas antal 
per läsår som består av fyra till sex stycken. Likaså har samtliga kommuner både inom- 
och utomhusaktiviteter på sina friluftsdagar. Det påvisas en märkbar samstämmighet i 
innehållet av friluftsdagar hos inlands- och fjällkommunerna. Friluftsdagarna innehåller 
bland annat innebandyturnering, fotbollsturnering, orientering, skidåkning och promenad.  
Kustkommunerna har också dessa aktiviteter med avvikelsen på fotbollsturnering. 
Friluftsdagarna i kustkommunerna visar på ett större utbud av inomhusaktiviteter. Den 
övervägande majoriteten säger att egna erfarenheten av friluftsliv påverkar planeringen av 
friluftsdagarna. 
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4.1.4 Tema: Lärande under friluftsdagar  
 
Kustkommuner 
Informanterna i kustkommuner anser att målet med friluftsdagarna är att uppleva naturen 
samt lära sig se att det finns saker att göra i närområdet. De manliga informanterna tar upp 
vikten om rätt kläder och utrustning vid utomhusvistelse. Erik tycker att de övriga i 
arbetsslagen som planerar friluftsdagarna tillsammans med idrottsläraren att de: 
 
”ofta tar den enkla vägen när de ska planera friluftsdagarna”/…/”jag vill planera 
friluftsdagarna själv eftersom det då får ett syfte och ett mål”. 
 
Anna delger att målet i första hand är gemenskapen och att stärka samarbetsförmågan hos 
eleverna.  
 
Inlandskommuner 
Informanterna i inlandskommuner anser att målet med friluftsdagar är att få en positiv 
upplevelse av naturen, träna samarbetsförmågan och ledarskap. Att ta vara på de 
möjligheter och förutsättningar som finns i Norrbotten anges som ett mål för 
friluftsdagarna. Det är viktigt att eleverna får en positiv bild av naturupplevelsen och ett 
fortsatt bestående intresse. 
 
Fjällkommuner 
Informanterna i fjällkommuner anser att eleverna lär sig vara ute i naturen och trivas där 
under friluftsdagarna. De nämner alla betydelsen av rörelse, göra upp eld och vikten av att 
klä sig rätt samt hitta med hjälp av karta och kompass. Lisa nämner även samarbete. 
Conny uppger att det är viktigt att eleverna lär sig att upptäcka och se naturen i ett större 
perspektiv samt: 
 
”Som en källa för rekreation”/…/”sen tycker jag att när man lever här uppe så ska eleven 
lära sig hur man är klädd ute och hur man gör upp eld” (Conny).  
 
Peter säger att ett mål är att introducera eleverna till något som de vill fortsätta med i 
framtiden.  
 
Sammanfattande kommentar 
Av ovanstående kan utläsas en påfallande samstämmighet gällande lärande under 
friluftsdagar i samtliga kommuner vilket är att få en upplevelse av naturen. Inlands- och 
fjällkommunerna anser att friluftsdagarna ska bidra till ett framtida intresse och att 
samarbetsförmågan tränas. Kust- och fjällkommunerna vill att eleven ska lära sig klä sig 
rätt. En tydlig avvikelse är att fjällkommunerna tar upp vikten av rörelse, välbefinnande, 
att lära sig göra upp eld samt att lokalisera sig.  
 

4.2 Sammanfattning av resultat 
 
Resultatet av denna studie grundar sig på intervjuer av nio stycken aktiva idrottslärare 
verksamma i år 7-9. Pedagogerna arbetar i olika kust-, inlands- och fjällkommuner. Vi har 
valt att fokusera redovisningen utifrån kärnan i informanternas svar och använt oss av 
samstämmighets- och olikhetsmetoden för att se förändringar. Vi har belyst svaren utifrån 
fyra teman: begreppet friluftsliv, möjligheter och hinder med friluftsdagar, friluftsdagar i 
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skolan samt lärande under friluftsdagar. Under temat friluftsliv visar studien att samtliga 
informanter förknippar friluftsliv med att vara utomhus i naturen. En avvikelse är att 
informanterna från fjällkommunerna nämner avkoppling och rekreation synonymt med 
begreppet friluftsliv vilket övriga inte gör. Temat möjligheter och hinder visar en 
samstämmighet hos informanterna gällande brist på ekonomiska förutsättningar för att 
bedriva friluftsdagar. Närheten till naturen nämns dock som en tillgång av alla intervjuade. 
Under temat friluftsdagar visar studien att samtliga undersökta skolor har mellan fyra till 
sex stycken friluftsdagar. Friluftsdagarna innehåller bland annat innebandyturnering, 
orientering, skidåkning och promenad. Samtliga informanter anger upplevelse av naturen 
som ett viktigt lärande vid friluftsdagarna som presenteras i studiens sista tema. Andra 
faktorer för lärande som nämns är att samarbetsförmågan tränas och eleverna får kunskap i 
rätt klädsel.    
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5. DISKUSSION 
 

5.1 Undersökningens validitet och reliabilitet 
 
I detta avsnitt behandlar vi begreppen reliabilitet och validitet. Vi granskar kritiskt vårt 
eget arbete och de metoder vi tillämpat. Syftet med vår studie var att beskriva innehållet 
av friluftsdagar med avseende på friluftsliv och elevers lärande ur ett lärarperspektiv med 
hjälp av intervjuer av idrottslärare.  
 
Reliabiliteten mäter uppsatsens tillförlitlighet och syftar till att studien är korrekt 
genomförd menar Torsten Thurén (1991). Validiteten visar att vi undersökt det vi ville 
undersöka och ingenting annat. Intersubjektivitet innebär att olika personer kommer fram 
till samma resultat, om forskarna använder sig av samma metod. Traditionellt utgick 
forskaren från ett synsätt som förutsatte ett statiskt förhållande vilket innebar att alla 
intervjuare frågade på samma sätt samt hade en likartad situation för alla att bli intervjuad 
i.  
 
 I vårt arbete skickade vi ut intervjufrågorna en vecka i förväg till informanterna vilket gav 
möjlighet för dem att tänka igenom sina svar vilket ger en hög realibilitet. Nackdelen med 
detta är dock att informanternas svar inte kommer spontant utan kan vara påverkade av 
studiens syfte. Vi upplever att intervjufrågorna var lätta att förstå och risken att 
informanterna skulle missuppfatta frågorna bedömer vi som liten vilket ökar validiteten. 
Vi använde samma ordningsföljd på intervjufrågorna och de frågor vi ställde var alla 
förutbestämda. Samtliga informanter är utbildade idrottslärare och verksamma inom 
skolan vilket har en positiv inverkan på tillförlitligheten. Intervjuerna genomfördes på en 
plats som informanten valt vilket vi anser ökade deras känsla av trygghet inför 
intervjusituationen.  
 
Dokumentationen av intervjuerna genomfördes med hjälp av en bandspelare. Det faktum 
att samtalet spelades in kan inverka begränsande på informanternas svar uppger Rolf 
Ejvegård (2003). Det finns en risk att svaren inte blir lika utförliga eftersom användandet 
av bandspelare kan upplevas hämmande. Det är viktigt att den som intervjuar 
uppmärksammar inte bara det som sägs utan även kroppssignaler, rörelser samt 
ansiktsskriftningar- och uttryck anger Trost (2005). Eftersom vi var tre personer som 
utförde intervjuerna finns det en risk att vi tolkat informanternas signaler olika vilket kan 
ha påverkat utfallet av reliabiliteten. 
 
Vi valde att genomföra intervjuerna med de berörda idrottslärarna utan att i förväg provat 
frågorna på någon fokusgrupp. Detta kan ha medfört att vi inte uppmärksammat eventuella 
felaktiga frågeställningar i förhållande till vårt syfte. Ytterligare en faktor som kan ha 
påverkat resultatet är att ingen av oss har genomfört intervjuer tidigare. Detta innebar att 
vi kände oss nervösa inför intervjuerna och att vi eventuellt kan ha haft en bristfällig 
intervjuteknik vilket kan påverka både reliabiliteten och validiteten.  
 
De intervjuade idrottslärarna arbetar i kust-, inlands- och fjällkommuner. Skolorna är 
utvalda efter tillgänglighet och vi kan inte dra slutsatsen att de är representativa för sin typ 
av kommun vilket kan påverka reliabiliteten. Alla utvalda idrottslärare var villiga att ställa 



32 

upp i intervjuerna och närvarade vid det aktuella tillfället vilket ger en hög tillförlitlighet 
och validitet.  
 
En brist i vår undersökning kan vara att informanternas antal i respektive kommuner 
endast var tre till antalet. Vi kan därför inte dra alltför långtgående slutsatser utifrån vårt 
material. Vid en fortsatt forskning i ämnet föreslås därför att informanternas antal utökas. 
Efter att ha uppnått kunskaper i ämnet ser vi även brister i frågeformuläret som borde 
utökas med fler frågor angående elevers lärande i samband med friluftsdagarna. För en 
fortsatt studie skulle det rekommenderas att använda mer djupgående intervjuer utifrån 
pedagogernas perspektiv på lärande och hur detta förmedlas och påverkar eleverna.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt tolkar och diskuterar vi resultatet av vår studie. Vi avser bearbeta följande 
teman; begreppet friluftsliv, möjligheter och hinder med friluftsdagar, friluftsdagar i 
skolan samt friluftsdagars lärande. Syftet med vår studie var att med avseende på 
friluftsliv och elevers lärande beskriva friluftsdagarnas innehåll ur ett lärarperspektiv. 
Vidare syftade studien till att beskriva hur friluftsdagar i kust-, inlands- och 
fjällkommuner genomförs och hur väl detta överensstämmer med den svenska officiella 
definitionen av friluftsliv. 
 
I inledningen av vår studie refererar vi till Isberg (1998) som ger sitt synsätt på friluftsliv 
vilket vi finner väldigt påtalande eftersom att uppleva naturen genom dess enkelhet är 
något som vi finner viktigt och eftersträvansvärt. Att befinna sig utomhus förknippas med 
friluftsliv av samtliga informanter och detta överensstämmer med de definitioner vi tagit 
del av. Däremot benämner informanterna friluftsaktiviteter med tävlingsinslag såsom 
löpning och orientering. Den svenska officiella definitionen klargör tydligt att krav på 
tävling inte härrör till friluftsliv, vilket även vi betonar i vår definition och vilket vi anser 
är syftet med friluftsliv. Friluftsliv för oss är aktiviteter som utförs i naturen och som inte 
innehåller krav på tävling, vilket vi upplever är viktigt för en ökad livskvalité.  
 
Redan på 1700-talet ansåg Jean-Jacques Rousseau att naturen var en plats för 
återhämtning och rekreation. Resultatet från vår studie visar att det endast var 
informanterna i fjällkommunerna som förknippade friluftsliv med rekreation. Vår tolkning 
av ovanstående är att människor i fjällområden har mer erfarenhet och större 
lättillgänglighet till naturen. De har kanske även en högre grad av kulturell tradition att 
utöva friluftsliv jämfört med människor boende vid kusten, där tätorterna har ökat i 
omfång. Urbaniseringen har bidragit till att kuststäderna har blivit större och landsbygden 
avfolkats. Fler människor på samma yta ger mindre plats för naturliga miljöer vilket vi tror 
kan leda till mindre friluftsliv pga. färre ytor av natur i närheten och längre avstånd till 
naturlig miljö.  
 
Jämför vi svaren över vad informanterna upplever som friluftsliv med aktiviteterna på 
friluftsdagarna kan vi se tendenser till att friluftsliv på skolan inte är detsamma som på 
fritiden vilket även Grape, Uusijärvi och Waara (2004) betonar. Vår egen tolkning utfaller 
i att informanternas tidigare erfarenheter i friluftsliv påverkar planeringen inför 
friluftsdagarna. Vi anser att pedagogen, i sin profession har egna erfarenheter av friluftsliv 
och tillämpar dessa på den egna fritiden, vilket kommer att spegla undervisningen på 
skolan.  
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Vi ser ett tydligt samband mellan vår studie och Svennings (2001) som påvisar att mycket 
i skolans verksamhet inte kan sammanfogas med friluftsliv. Även våra informanter ansåg 
att friluftsdagarna i skolan inte innebar friluftsliv utan hade mer betoning på aktivitet både 
inom- och utomhus. Vi har precis som Svenning (2001) funnit att friluftsdagarna i skolan 
främst borde benämnas idrotts- eller aktivitetsdagar under förutsättning att friluftsliv 
benämns efter den svenska officiella definitionen.  
 
Varför bedriver skolan inte friluftsliv på friluftsdagarna i större omfattning? Kullander och 
Videgren (1997) menar att Sverige har speciella förutsättningar för att bedriva friluftsliv, 
alla årstider har sina unika möjligheter. Norra Norrland har fyra varierande årstider med 
exklusiva möjligheter som kan upplevas på nära håll. Allemansrätten gör det möjligt att 
bedriva friluftsliv i fria former. Enligt vår tolkning är detta en möjlighet som alla skolor 
bör ta till vara på. Samtliga skolor som vi undersökt ligger nära skogsområden och/eller 
vattendrag och därför frågar vi oss varför denna möjlighet inte används i högre 
utsträckning i alla kommuner än vad som tillämpas? Det som finns i närmiljön är viktigt 
att ta vara på och friluftsverksamhet kan bedrivas året runt anser också Eskilsson, 
Magnusson och Carlqvist (1981). Vi kan dra paralleller till egna erfarenheter där elever i 
de lägre skolåldrarna ofta är ute i naturen. Vi frågar oss om äldre elever ställer högre krav 
på att friluftsliv ska innehålla så mycket mer än att ”bara vara” ute i naturen? 

 
Friluftsliv anses vara kostsamt i både tid och pengar, vilket vi finner stöd hos Kullander 
och Videgren (1997). Detta uppgavs av samtliga informanter vara orsaker till varför de 
inte bedrev friluftsliv på friluftsdagarna. Vi anser att utövandet av friluftsliv inte behöver 
vara kostsamt. Vi finner även stöd för detta påstående genom Kullander och Videgren 
(1997) som menar att det är pedagogerna som sätter gränserna och gör det omständigare 
än vad det i verkligheten är. Vi tror att det ofta är pedagogens eget intresse för friluftsliv 
som utgör hinder för friluftsverksamheten på skolan. Genom positiva attityder till 
friluftsliv får eleverna positiva upplevelser i naturen och elevens tidigare erfarenheter ger 
motivation till nya upplevelser i naturen. Ett hinder som vi uppfattar med friluftsdagarnas 
utformning är att andra ämnen anses viktigare i skolan och därför får större utrymme.  
 
I vår studie gällande friluftsdagar i skolan har vi sett en tydlig dominans av både inom- 
och utomhus aktiviteter på skolorna i områdena. Gällande aktiviteter på friluftsdagarna har 
vi kommit fram till att det oftast inte bedrivs friluftsliv under friluftsdagar utan det kan 
vara aktiviteter som innebandy, basket, orientering, simning för att nämna några vilket 
även Al-Abdi (1984) påvisar. Det som skiljer våra undersökningsområden är att 
kustkommunerna hade fler inomhusaktiviteter än inlands-, och fjällkommunerna. 
Orientering, friidrott, bollspel, vinteridrotter och simning var vanligt representerade på 
friluftsdagarna enligt en studie gjord av Fehrland och Ordun (2006). Denna studie 
stämmer väl med vad vår studie visar. I kursplanen för Lpo 94 står att läsa att friluftsliv, 
natur och miljö får en mer betydande karaktär än tidigare och eleverna ska ges möjlighet 
att utveckla ett varaktigt intresse för friluftsliv. Detta tror vi skapas om eleverna redan från 
tidig ålder till äldre ålder får tillgång och möjlighet att vara ute i naturen. Vi vill här 
poängtera att det är viktigt att pedagogerna har egna erfarenheter av friluftsliv, 
engagemang, tillräckligt med tid och resurser samt kunskap om natur och miljö. Vidare 
tror vi även att traditionerna på skolan kan ha en påverkan över vilka aktiviteter som 
bedrivs på friluftsdagarna. 
 
Vi kan utifrån vårt resultat utläsa att informanterna har en samstämmig syn på 
friluftsdagarnas antal och resultatet visar att samtliga skolor har färre friluftsdagar än vad 
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tidigare läroplaner föreskrivit. Orsakerna till detta är antagligen flera, det kan bero på att 
skolans ämnen har utökats och att förändringar har skett gällande ekonomi, tid och 
resurser. Det finns helt enkelt inte något utrymme för friluftsdagar i lika stor utsträckning 
som tidigare. Vi upplever dock att behovet idag knappast är mindre än förut då allt fler 
människor idag bor i städer långt ifrån naturen. Detta var från början en bakomliggande 
orsak till varför friluftsliv infördes i skolan vilket Sandell och Sörlin (2000) påvisar.  
 
Friluftsliv i ett historiskt perspektiv använts som metod för att uppnå andra syften vilket 
även våra informanter ansåg. Precis som Scoutrörelsen används friluftsdagarna i skolan 
till att träna samarbetsförmågan. Särskilt viktigt har friluftsliv varit för att upprätthålla 
människans hälsa genom rörelse, vilket redogörs av Sandell och Sörlin (2000) och därför 
är vi förvånade över att endast fjällkommunerna nämnt detta som ett lärande på 
friluftsdagarna. Vad orsaken till detta kan vara är svårt att spekulera i. En möjlig 
förklaring kan vara att övriga informanter anser att rörelse är något som alltid 
kännetecknar friluftsdagarna och därför glömt att nämna det. Vidare kan en orsak vara att 
målet för friluftsdagarna inte varit att förbättra elevernas fysiska hälsa utan istället den 
själsliga hälsan genom naturupplevelser. Ett intressant faktum som framkom i vår studie 
var att miljöperspektivet saknades i samverkan med friluftsliv. Vår senaste läroplan, Lpo 
94 anser att friluftslivet skall bidra till att eleven får ett eget miljöengagemang. Vad detta 
kan bero på är svårt att ha vetskap om men en tanke är att eleverna får ett 
miljöengagemang genom friluftsliv under andra förhållanden än just friluftsdagarna. Vi 
blir dock konfunderade över att pedagogerna inte nämner fler lärandemoment under 
friluftsdagarna.  
 
Vi anser att eleven genom friluftsliv tränar samarbete, social samvaro, förmåga att lösa 
problem, koncentrationsförmåga, uppnår hälsa, mognad och välbefinnande, får 
avkoppling, frihet och livsglädje och skapar ett intresse för natur och miljöfrågor. Här ser 
vi tydliga samband mellan vår uppfattning och Al-Abdi (1984) samt Kullander och 
Videgren (1997). Det går inte att ta miste på att friluftsliv samverkar med en mängd andra 
positiva lärandesituationer som skapas men att det även är viktigt att lyfta fram friluftslivet 
som ett mål i sig. Piaget och Vygotskijs tankar om att individen och dess sociala 
omgivning ger tillfälle för lärande anser vi uppnås i utövandet av friluftsliv tillsammans  
med andra, enligt det konstruktivistiska synsättet som ligger till grund för Lpo 94 samt 
verksamheten i skolan. Genom att hela kroppen måste vara med vid inlärning anser vi att 
friluftsliv är ett ypperligt tillfälle för lärande. Vi upplever att friluftsdagar är en balans 
mellan skolans teoretiska och praktiska ämnen vilket är viktigt att uppnå i det 
konstruktivistiska perspektivet.  
 
Ur ett fenomenologiskt pedagogiskt perspektiv ska undervisningen utgå från elevens 
livsvärld och det är av stor vikt att pedagogerna har insikt i hur eleven uppfattar och 
upplever lärandesituationen. Med stöd av detta kan vi se likheter i vårt arbete, eftersom 
skolan ska vara individanpassad och ha varierade undervisningsmetoder samt 
lärandesituationer. Vissa elever kanske lär sig bäst i trygga, kända miljöer, där inte 
koncentrationen ligger på annat håll än det som ska vara i fokus. 
 
Vi anser att friluftsdagars användningsområde är obegränsat bara pedagogerna på skolan 
är kreativa och utformar ett konkret mål med dagen. Genom att arbeta fram vilka moment 
som ska presenteras och syftet med dessa blir friluftsdagarnas lärande fördjupat och mera 
kvalitativt för både elev och pedagog. Vid intervjuerna med informanterna upplevde vi en 
osäkerhet i svaren på frågan om friluftsdagars lärande vilket vi tyder som att många 
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friluftsdagar kanske genomförs utan att ha ett uttalat syfte och mål. När vi jämför svaren 
gällande friluftsdagarnas innehåll och dess lärande är svaren inte helt överensstämmande. 
Informanterna nämner främst att friluftsdagars lärande är att ge eleverna en upplevelse i 
naturen vilket kan vara svårt när många av friluftsdagarna bedrivs inomhus.  
 

5.3 Erfarenheter till framtida yrkesroll 
 
Vi vill under denna rubrik diskutera vår studie i jämförelse med vår kommande yrkesroll 
som idrottslärare. 
 
Resultatet av vår studie visar att friluftsdagar innehåller en mindre del av friluftsliv än vad 
namnet antyder. Vår uppfattning är att friluftsdagarna i större uträckning ska omfatta 
friluftsliv. Friluftslivet skall vara en naturlig del i skolans värld eftersom skolan ses som 
en bärare av kulturarvet. Dagens skolor ser ofta ekonomin och tiden som ett hinder för att 
utöva friluftsliv. Vår uppfattning är dock att ett innehållsrikt friluftsliv inte behöver vara 
kostsamt. Vi anser liksom Kullander och Videgren (1997) att det ofta är fantasin, 
kreativiteten samt det egna intresset som begränsar utövandet av friluftsliv under 
friluftsdagar. Vi vill i vår framtida yrkesroll motivera eleven till att skapa en lust att lära 
och ta del av vad naturens tillgångar har att erbjuda. Att vistas utomhus är inte enbart 
viktigt för den egna hälsan och välbefinnandet utan även sett ur ett miljöperspektiv. 
Genom att vara ute och känna ansvar samt visa respekt för naturens möjligheter skapar vi 
även förutsättningar för framtida generationers möjligheter till friluftsliv vilket vi finner 
stöd hos Sandell och Sörlin (2000).  
 
Vi ser en fara med att skolan ersätter friluftsdagarnas innehåll med idrottsaktiviteter 
istället för friluftsliv. Enligt vår uppfattning innehåller skolans friluftsdagar en obetydlig 
del friluftsliv utifrån vår definition samt Sveriges officiella definition. Vi ser stora 
möjligheter med att skapa olika lärandesituationer för eleven genom friluftsliv på 
friluftsdagarna vilket även Kullander och Videgren (1997) uppger. För att möjliggöra 
detta tror vi att det är en förutsättning att vi involverar öviga pedagoger i arbetet och att vi 
delar med oss av vår kunskap till dem.  
 
För många barn och ungdomar är vistelse i skog och mark inte en del av vardagen och då 
kan steget till friluftsliv vara förenat med otrygghet och ovilja. Detta innebär att många 
barn och ungdomar står främmande inför den pedagogiska utevistelsen vilket vi finner 
stöd hos Brügge, Glantz och Sandell (1999). Att ge dessa barn och ungdomar kunskap och 
erfarenheten av att vistas utomhus är viktigt. Vi upplever att lärande utanför fyra väggar 
kan innebära en stärkt identitet för eleven och då är det en förutsättning att pedagogen 
erbjuder aktiviteter som främjar nyfikenheten och eget upptäckande framför prestation och 
konkurrens. Det är därför viktigt att inte göra aktiviteter till en tävling. Vi anser liksom 
Brügge, Glantz och Sandell (1999) att alla elever ska känna sig trygga och välkomna i en 
lärandesituation. Att sätta prestation och konkurrens före nyfikenhet, vetgirighet och eget 
upptäckande bidrar inte till ökad måluppfyllelse för eleverna utan ställer mer krav på 
eleven vilket kan bli hämmande för elevens utveckling.  
 
Vi anser att friluftsdagar utomhus inte bara stärker elevens självförtroende och identitet 
utan också gruppens samarbete och vårt förhållningssätt till våra medmänniskor. I naturen 
får människans olika kompetenser komma fram, egenskaper som inte alltid framträder 
inomhus. Vi lär känna varandra på ett nytt och djupare sätt och med övningar och 
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uppgifter som stimulerar samarbete och gemenskap vilket motverkar utanförskap och 
mobbning. Det är därför vår förhoppning att vi med vår kunskap kan bidra till en 
förändring gällande friluftslivets utrymme i skolan. Genom att även hämta stöd från 
kursplanen för idrott och hälsa där det anges att ämnet ska anknyta till de kulturella 
traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen tror vi att möjligheterna att 
lyckas är goda. 
  
Vi ser här ett tydligt samband med vår uppfattning och Brügge, Glantz och Sandell (1999) 
som visar att undervisningen utomhus ställer, utav pedagogen, krav på flexibilitet och att 
det i förväg uppgjorda programmet kanske inte alltid håller utan måste förändras efter 
andra förutsättningar. Utomhus kan allt hända på en gång och pedagogen har inte 
fullständigt kontroll över vad som sker. Detta anser vi gör friluftsliv roligt och spännande 
för både pedagog och elev. Vår erfarenhet säger att pedagogen har ett stort ansvar för att 
eleven får positiva erfarenheter av friluftslivet. Det är viktigt att utevistelsen blir lagom, 
det ska vara en upplevelse men också tryggt, behagligt och rogivande. Att börja smått för 
att sedan utöka äventyret är ett bra sätt att låta eleverna bli van det okända.  
 

5.4 Sammanfattning av diskussion 
 
Vår studie bygger på kvalitativa intervjuer vilket innebär att vi är intresserade av 
förändringar. Reliabiliteten mäter uppsatsens tillförlitlighet och validiteten visar att vi 
undersökt det vi åsyftade att undersöka. Friluftsliv för oss är aktiviteter som utförs i 
naturen och som inte innehåller krav på tävling. Informanterna nämner friluftsaktiviteter 
med tävlingsinslag såsom löpning och orientering. De sammanfogade inte friluftsliv med 
aktiviteter på friluftsdagarna och vi kan se tendenser till att friluftsliv på skolan inte är 
detsamma som på fritiden. Informanterna ansåg att friluftsdagarna i skolan inte innebär 
friluftsliv utan hade mer betoning på aktivitet både inom- och utomhus. Vi har funnit i vår 
studie att friluftsdagarna i skolan främst borde benämnas idrotts- eller aktivitetsdagar 
under förutsättning att friluftsliv benämns efter den svenska officiella definitionen. 
Friluftsliv anses vara kostsamt och tidskrävande. Detta uppgavs av samtliga informanter 
vara orsaker till varför de inte bedrev friluftsliv på friluftsdagarna. Vi anser att utövandet 
av friluftsliv inte behöver vara kostsamt utan det är pedagogerna som sätter gränserna och 
gör det omständigare än vad det är i verkligheten. Utifrån vårt resultat kan vi se att 
samtliga skolor har färre friluftsdagar än vad tidigare läroplaner föreskrivit. Vi anser att 
eleven genom friluftsliv utvecklar förmågor i problemlösning och koncentration, social 
samvaro, uppnår hälsa, mognad och välbefinnande, avkoppling, frihet och livsglädje samt 
skapar ett intresse för natur och miljöfrågor. För många barn och ungdomar är vistelse i 
skog och mark inte en del av vardagen och då kan steget till friluftsliv vara förenat med 
otrygghet och ovilja. Det är viktigt att utevistelsen blir lagom, det ska vara en upplevelse 
men också tryggt, behagligt och rogivande. 
 
Vår slutsats är att friluftsdagarna är en viktig del i skolans verksamhet för att öka elevens 
livskvalité genom naturupplevelser och vi vill förmedla kunskap om värdet av 
friluftsdagar med en förhoppning om ett utökat friluftsliv i skolan. 
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5.5 Fortsatt forskning 
 
Efter att vi under tio veckors tid fördjupat oss i friluftsdagars lärande har vi upptäckt nya 
intressanta områden för fortsatt forskning i ämnet. Vi har upplevt en brist i nuvarande 
befintlig forskning gällande elevers syn på lärande med avseende på friluftsdagar. Vilket 
lärande upplever eleverna att de får genom friluftsdagar? Har yngre barn en större 
nyfikenhet för friluftsliv och har detta något att göra med undervisningsmetoden i yngre 
åldrar? 
 
Vidare skulle det vara intressant att studera likheter och eventuella skillnader inom detta 
område i de övriga nordiska länderna. Ytterligare en intressant frågeställning att belysa 
vore om elevers lärande förändras om friluftsdagar genomförs som en del av ett 
temaarbete i integration med övriga ämnen.  
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BILAGA 
 
Bilaga 1 Informationsbrev till informanter 
 
Hej! 
Vi är tre idrottslärarstudenter från Luleå Tekniska Universitet som ska göra en 
undersökning om friluftsdagarna i skolan i vårt examensarbete. Vi skulle vara mycket 
tacksamma om Ni ville medverka i denna undersökning och svara på några intervjufrågor 
angående friluftsdagarna i skolan. Vi kommer naturligtvis att hantera dina svar ytterst 
varsamt och ingen utomstående kommer att finna information om att just Ni har svarat på 
frågorna. Vi kommer att hantera uppgifterna med största möjliga konfidentialitet och 
enbart använda Era svar i denna undersökning. Intervjun är helt frivillig och Ni har rätt att 
när som helst avbryta Er medverkan. Vi vill med detta brev ge Dig tillfälle att i förväg 
fundera hur Ni ser på friluftsliv i skolan. Frågorna bifogas på separat papper. 
 
Tack på förhand 
  
Med vänliga hälsningar Anneli, Jenny och Linda 
 
 
 



 

Bilaga 2 Intervjufrågor  
 

1. Vilken utbildningsbakgrund har du? 
2. Hur många år har du arbetat som idrottslärare? 
3. Vad lägger du in i begreppet friluftsliv? 
4. Har du några egna erfarenheter av friluftsliv på fritiden? Har dessa erfarenheter 

någon påverkan på din planering av friluftsdagar? 
5. Vilka möjligheter ser du med att bedriva friluftsliv på friluftsdagarna? Ser du några 

hinder? 
6. Berätta om utförandet av skolans senaste friluftsdag under barmarksperioden 

respektive vinterperioden?  
7. Vad vill du att eleverna ska lära sig av friluftsdagarna? 
8. Hur många friluftsdagar har ni per läsår? 
9. Har du något du vill tillägga? 

 


