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Förord 

 
Vi vill inrikta ett stort tack till de lärare och elever som deltagit i vår studie. Tack vare ert 

engagemang och intresse har ni gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår 

handledare Inger Karlefors, som har varit till stor hjälp under studiens gång. 
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Abstrakt 

 
Syftet med studien var att utifrån ett genusperspektiv ta reda på hur idrottslärare bedriver 

och planerar friluftslivsundervisningen vid tre olika gymnasieskolor i Norrbotten. Vår 

studie var av vetenskaplig karaktär och byggde på kvalitativa intervjuer med lärare och 

elever. Vid redovisningen av resultaten av intervjuerna har vi använt oss av 

meningskoncentration enligt Kvale (2009). I bakgrunden framgår det att friluftsliv ses 

som något könsneutralt, samtidigt det finns kritiker som menar att även friluftsliv är 

könsmärkt. Resultaten visar att lärare anser att flickor och pojkar har samma 

förutsättningar i bedrivandet av friluftsliv. Både lärare och elever nämner däremot 

pojkarnas fysiska egenskaper som överlägsna flickornas och menar då att de till viss del 

kan dra fördel av dessa i friluftslivundervisningen. Detta sker främst i de 

friluftsaktiviteter som kräver högre fysik, vilket gynnar pojkarna. Resultaten visar också 

på att lärare och elever har föreställningar om vilka aktiveter som är manliga respektive 

kvinnliga. Av resultatet framgår det även att lärarna är medvetna om att det finns ett 

genusproblem i friluftslivsundervisningen i och med pojkars högre fysiska förmåga och 

trots detta visar det sig att alla lärare inte tänker på detta i planeringen vid valet av 

aktiviteter. De intervjuade lärarna säger att friluftslivsundervisningen är enklare att 

anpassa än övrig idrottsundervisning, som till exempel bollsporter, och att de faktorer 

som eventuellt kan begränsa en god undervisning är snarare närmiljö, tid och skolans 

ekonomi 

 

Nyckelord: Friluftsliv, friluftslivsundervisning, friluftsaktivitet, genus  
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1 Inledning 
 

Vi har i samband med vår lärarutbildning i Idrott och hälsa vid Luleå tekniska universitet 

i allt större utsträckning börjat fundera kring friluftslivsundervisningen och hur lärarna 

jobbar med friluftsliv ute i skolorna. Under lärarutbildningen har vi fått prova på alla 

olika tänkbara former av friluftsliv och det har varit mycket lärorikt för oss. Eftersom vi 

båda är väldigt friluftsintresserade, kändes examensarbetets ämne självklart och extra 

inspirerande. Vi vet av egen erfarenhet att känslor och upplevelser bidrar till inlärning 

och livslånga minnen. Vem glömmer sin första öring som sedan fritt får simma iväg i det 

klara spegelblanka vattnet i fjällvärlden? Den tre timmars långa promenaden tillbaks till 

lägret blir då helt plötsligt mycket enklare. Friheten av att stå på ett fjäll och njuta av 

utsikten och den tysthet som råder, detta är enligt oss något som alla människor bör få 

uppleva.  Naturen ger oss upplevelser och känslor som vi kommer ihåg – hela livet. 

 

Roger Isberg skriver i sin bok Färd: möte – människa – natur (1998): 

 
Friluftsliv är liv i naturen på naturens villkor. Om det regnar måste man hålla sig torr. Om 

det är kallt måste man hålla värmen. Om man är hungrig måste man äta och om man är 

trött krävs vila. Situationen lär oss något om oss själva och om naturen (sid. 84). 

 

Dessa meningar visar på hur viktigt det är med bra kläder och utrustning för positiva 

upplevelser av friluftsliv. När vi bedriver friluftsliv i naturen kan vi inte styra väder och 

vind, utan vi måste anpassa oss till den. Friluftsliv bidrar till nya erfarenheter, 

samhörighet och kamratskap, oavsett vilket kön man tillhör. 

 

Ofta har det i ämnet Idrott och hälsa diskuterats mycket om flickor och pojkars fysiska 

förutsättningar. En del tankar har då uppstått hos oss gällande om det görs skillnader även 

i planeringen i friluftslivsundervisningen beroende på kön? Vi vill därför titta närmare på 

hur idrottslärarna bedriver och planerar friluftslivsundervisningen utifrån ett 

genusperspektiv. I detta skulle vi även vilja få en överblick av elevernas syn på 

idrottslärarens friluftslivsundervisning och göra intressanta kopplingar utifrån det.  

 

Vi har under våra praktikperioder på lärarutbildningen märkt att friluftslivet ibland har 

kommit lite i skymundan i idrottsundervisningen. Vi tycker det är synd eftersom vi har så 

pass bra förutsättningar i Norrbotten för att bedriva friluftsliv i olika former. Samtidigt är 

friluftsliv viktigt för människan både fysiskt och psykiskt genom ansträngning och 

naturupplevelser. Därför är det viktigt för oss som blivande gymnasielärare i idrott att 

förmedla kunskaper som ligger till grund för positiva upplevelser av friluftsliv, som 

förhoppningsvis bidrar till ett livslångt utövande och intresse för friluftsliv. 
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2 Bakgrund 

 
2.1 Tidigare forskning 
 

Det har forskats en del om friluftsliv generellt. Vi har hittat mycket forskning om 

friluftslivets historia, friluftsliv i skolan och överlevnad i samband med friluftsliv. Dock 

är forskningen om friluftsliv och genus mer begränsad och svår att hitta. Vi har inte hittat 

speciellt mycket om friluftsliv och genus som genomsyrar en hel avhandling, utan 

mestadels har det rört sig om mindre kapitel eller stycken. Den forskning vi kommer att 

presentera nedan är den vi anser är mest relevant för oss i vår studie.  

 

2.1.2 Forskning om friluftsliv 
 

Friluftsliv i förändring är ett forskningsprogram och består av 18 forskare från sju olika 

universitet runt om i Sverige. De arbetar med att studera friluftsliv och naturbaserad 

turism i Sverige. Syftet är att belysa friluftslivets förändring, bredd och dynamik i 

samhället. Det resultat de arbetar fram ska ligga till grund för naturvårdsverkets arbete, 

som går ut på att bevara och utveckla förutsättningarna för bedrivandet av friluftsliv i 

Sverige. Men Friluftsliv i förändring vill även nå ut till kommuner, länsstyrelser, frilufts- 

och turistorganisationer. Friluftsliv i förändring är indelat i sex olika forskningsprojekt, 

som har en ledare per projekt. Dessa program samarbetar genom en gemensam studie av 

Sveriges friluftsliv. Informationen samlar de in nationellt och regionalt. De sex 

programmen är; studie av svenskt friluftsliv, friluftslivets utövande och mönster, 

tätortsnära friluftsliv, fysisk planering för friluftsliv, friluftsliv och naturvård, samt 

friluftsliv, naturism och regional utveckling (www.friluftsforskning.se). 

 

Friluftshistoria: från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik (2008) är en 

antologi skriven av Klas Sandell och Sverker Sörlin. Antologin handlar i stora drag om 

friluftslivets historia i Sverige under 1900-talet, vilken är indelad i fyra tidsperioder; 

mellankrigstiden, efterkrigstiden, ett nutids- och framtidsperspektiv. 

Förutom den historiska överblicken visar de hur friluftslivet har utvecklats och 

moderniserats. Boken belyser även friluftsliv med koppling mot skolan och idrottsämnet, 

men också organisationer kring friluftslivet, bland annat friluftsfrämjandet. De berättar att 

friluftsfrämjandets inriktning i mitten av 1900-talet bidrog till ett mer familjeanpassat 

friluftsliv, vilket innebar mer aktiviteter i närmiljön för hela familjen. Det var då med 

hjälp av Gösta Frohm, som en friluftsskola för barn skapades, den så kallade 

skogsmulleskolan, vilket berättas ytterligare om i boken. Avslutningsvis konstaterar 

författarna att friluftslivet idag, för dem som har pengar, ger större möjligheter om vad 

man kan göra för friluftsaktiviteter och betydligt färre begränsningar när det kommer till 

frågan var man kan bedriva friluftsliv. 

 

Friluftsliv in Swedish Physical Education - a struggle of values (2010) är en avhandling 

skriven av Erik Backman. Syftet med avhandlingen är att undersöka de pedagogiska och 

sociala villkoren som ligger till grund för att undervisa friluftsliv i idrottsundervisningen i 
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den svenska grundskolan. Genom att granska analyser av intervjuer med idrottslärare och 

idrottslärarutbildare samt med användning av läroplaner, undersöker Backman de 

underliggande uttrycken av att lära ut friluftsliv i den svenska idrottsundervisningen. Till 

detta har han även använt sig av teoretikerna Basil Bernstein och Pierre Bordieu’s teorier. 

 

2.1.3 Forskning om friluftsliv och genus 
 

Kirsti Pedersen har skrivit en avhandling som heter "Det har bare vaert naturlig" 

Friluftsliv, kjonn og kulturelle brytninger (1999). Avhandlingens utgångspunkt är 

erfarenheter och upplevelser. Genom detta försöker Pedersen hitta kulturella och sociala 

skillnader som kan kopplas till skillnader mellan kön, livsformer och regional 

tillhörighet. Hon utgår från en etnografisk studie av könsrelationer i friluftsliv vilket är 

baserat på ett fältarbete i Alta i finnmark, som ligger i nord Norge. Utifrån detta vill 

Pedersen undersöka om det är meningsfullt att prata om ett enhetligt friluftsliv, eller om 

det rör sig om kulturell mångfald eller variation i det norska friluftslivet samt om 

friluftslivet är genuspåverkat. En stor del av arbetet är utfört under en intensiv period 

kring åren 1990-92. Pedersens förståelse av friluftsliv som hon har utvecklat baseras även 

på tidigare erfarenheter från bland annat uppväxt och studier i Oslo. I avhandlingen vill 

hon även se skillnad mellan lands- och stadsbygds naturförståelse och friluftsliv, med 

män och kvinnors handlingar och reflektioner i centrum. Pedersen såg att friluftsliv har 

olika betydelse för hur kvinnor och mäns liv organiseras med utgångspunkt i arbets- och 

ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor i familje- och vardagslivet. Hon såg även 

att manligt och kvinnligt symboliseras olika i friluftsliv. 

 

Kerstin Stenberg har skrivit ett examensarbete som heter Ett fritt liv (2005). Utifrån en 

kurs i friluftsliv för kvinnor har hon analyserat deras reflektioner om deras förmåga, 

kropp och ledarskap. Kursen utgavs av Luleå Tekniska Universitet. Kvinnornas 

reflektioner fick Stenberg in genom att vid tre olika tillfällen be kvinnorna skriva ned sina 

reflektioner. Resultatet visade sedan att kvinnorna i framtiden kommer att ha en vilja att 

ta initiativ till nya aktiviteter både i det privata- eller yrkeslivet. Stenberg såg även att 

kvinnorna hade fått en ökad insikt om vad de är kapabla till. 

 

2.2 Definition av friluftslivsundervisning 
 

Friluftsliv ses ofta som ett något svårdefinierat begrepp eftersom innebörden av det 

skiljer sig mycket från person till person. Ändå ser många definitioner av friluftsliv 

nästan likadana ut eller har samma innebörd och i vissa fall är ordvalet det enda som 

skiljer dem åt. Vi ska här visa på olika vanliga definitioner av friluftsliv för att sedan 

definiera friluftslivsundervisning, som är en viktig del av vårt arbete. 

 

Det har debatterats friskt runt definitionen av friluftsliv. Erik Backman skriver i sin 

avhandling Är det inne att vara ute? (2004) att man i den statliga utredningen 1969 ville 

att idrott och friluftsliv skulle gå under samma definition. Anledningen till detta var att de 

sågs som svåra att skiljas åt. Definitionen av idrott och friluftsliv som den statliga 

utredningen kom fram till då var; ”Fysisk aktivitet som människor utför för att få motion 
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eller rekreation eller uppnå tävlingsresultat” (sid. 12). Backman (2004) menar att 

friluftsrörelsen och framförallt Friluftsfrämjandet hade invändningar mot denna definition 

på grund av den tävlingsprägeln som definitionen fick. Idag lyder Friluftsfrämjandets 

definition av friluftsliv enligt följande: 
 

Friluftsliv är att vistas 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.friluftsframjandet.se). 

 

En känd definition av friluftsliv är den som Friluftsgruppen har gjort på uppdrag av 

Regeringskansliet (1999) och framgår nu som Sveriges officiella definition av friluftsliv. 

Utifrån deras slutsatser och förslag kom de fram till denna definition av friluftsliv: 

”vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan 

krav på prestation eller tävling” (sid. 9). 

 

Lars Emmelin framhåller i Turism – friluftsliv - naturvård (1996) att många svenska 

definitioner av friluftsliv inte tar upp innehållet i friluftslivet eller vilken betydelse det har 

för individen och att det ofta är det samma sak som att utöva en aktivitet. Emmelin 

(1996) skriver att själva uppfattningen om friluftslivet är viktig och förhåller sig därför 

till den officiella norska definitionen av friluftsliv som lyder: ”Vistelse och fysisk aktivitet 

utomhus under fritid för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse” (sid. 2). 

 

Det är viktigt att kunna skilja på friluftsliv och friluftsaktivitet, detta belyser Johan 

Öhman, forskare vid Örebro universitet, i Miljöfostran i naturen (1999). Öhman 

framhåller här en skillnad av att se på friluftsliv och friluftssaktivitet: 

 
Med friluftsaktiviteter avser jag fysiska aktiviteter som lekar, spel och övningar av 

idrottskaraktär som bedrivs ute i naturen. Med friluftsliv avser jag aktivitet som innebär 

att man lever ute i naturen (sid. 6). 

 

Lars-Magnus Engström visar i Smak för motion (2010) att det är viktigt att prata om 

naturmöte i samband med friluftsliv. Engström (2010) beskriver naturmöten som en 

verksamhet där avsikten är att med egen kraft förflytta sig och samtidigt kunna läsa av 

och iaktta naturens olika skiftningar i form av väder- och vindförhållanden. Naturmöten 

ska inte vara formbestämda men erbjuder människan naturupplevelser. 
 

Det finns många olika definitioner av friluftsliv, friluftsaktivitet och naturmöte. Vi har 

valt de definitioner som beskriver begreppen på ett bra och utförligt sätt. 
 

Vi har valt att definiera friluftslivsundervisning, eftersom det är ett viktigt centralt 

begrepp för oss i vår studie, samt att det är nödvändigt för att vi skall kunna genomföra 

detta arbete på ett så bra sätt som möjligt. Så här lyder vår definition av begreppet: 

 
Friluftsundervisning är den lärandeprocess som sker utomhus under skoltid med koppling 

mot naturen, vilket sker både praktiskt och teoretiskt. Friluftslivsundervisningens innehåll 

skall bidra till naturmöten, vara oberoende av kön samt vara utan krav på prestation. 
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2.3 Friluftslivets betydelse för individen 
 

Eftersom innebörd och uppfattning av friluftsliv skiljer sig från person till person, 

varierar givetvis även detta hos lärare vilket även sätter sina spår i 

friluftslivsundervisningen utifrån val av innehåll och aktiviteter. I kursplanen för 

gymnasieskolan i ämnet Idrott och hälsa A framgår det att eleven skall: ”ha kunskap om 

samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv” (www.skolverket.se). 

 

Det framgår inte särskilt ingående vad som menas med detta mål i undervisningen, utan 

det är relativt öppet för olika tolkningar. Men varför är friluftslivsundervisningen så 

viktig i skolan? Vad har friluftslivet för inverkan på varje enskild individ? Gösta From, 

Bo Rosén och Torsten Söderhorn berättar i Friluftsliv: handbok för friluftsledare (2005) 

att läkarvetenskapen framhåller hur viktigt det är med en lätt och spänstig kropp för att 

kunna motstå infektioner samt förslitningar på hjärta och lungor. Den fysiska spänsten 

kan människan hålla igång genom olika turer ute i naturen. Samtidigt får sinnet den 

stimulans och vila som behövs för att stå ut med den press och alla de krav som uppstår i 

vardagen. Författarna framhåller friluftslivet som en obegränsad källa och ett livsbehov 

som bidrar till avkoppling, en förtrogenhet med naturen och en trivsam social samvaro. 

En liknande beskrivning av friluftslivets inverkan hos människan finner vi hos Lars-

Magnus Engström i Idrott som social markör (2000) där han framhäver att: "... friluftsliv 

ger möjligheter till social samvaro, avkoppling och livsglädje och är därmed av stor 

betydelse för många människors livskvalitet" (sid. 14). 
 

Roger Isberg (1998) beskriver utförligt friluftslivets innebörd och inverkan för 

människan: 

 
Naturligt friluftsliv är ett möte med fri natur. I mötet med fri natur lär vi känna den och 

oss själva. Kännskap öppnar för vänskap: vänskap förpliktar! Med friluftsliv som metod i 

miljöundervisningen har vi en omedelbar väg till ändring av levnadssätt med glädje. Inget 

annat sätt att förbättra relationen mellan kultur och natur eller människor emellan, är 

starkare än glädje (sid. 78). 

 

Det framgår att friluftsliv har positiv inverkan på människans fysiska och psykiska 

välmående. Men framkommer det skillnader mellan flickor och pojkar i friluftslivet? För 

att kunna ta reda på det ska vi i nästa kapitel först gå in på genus, jämställdhet samt vad 

manligt och kvinnligt innebär. 

 

2.4 Genus  
 

Eva Gannerud beskriver i sin bok Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv (2001) att 

begreppet genus i engelskans gender har använts i samhällsvetenskaplig forskning när 

man vill beskriva socialt, kulturellt och historiskt förankrande uppträdanden eller 

föreställningar och riktlinjer som har med människors kön att göra. Det kan enligt 

Gannerud (2001) förklaras både stort och litet, allting från vilka färger vi har på våra 

kläder, vilka slags leksaker vi ger till våra barn och därtill ekonomiska förhållanden och 
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politiska värderingar. Det finns även variationer kring definitioner av genus och kön, 

genom att genus i varje samband samspelar med andra omständigheter hos både individ, 

omgivning och samhälle. Därför sägs det att ett genusperspektiv kan beskrivas som ett 

sociokulturellt perspektiv. I Nationalencyklopedin definieras genus utifrån det latinska 

språket "härkomst, släkt, stam, kön, art, slag" (NE 1992, sid. 403).   

 

I sin avhandling har kvinnor en sportslig chans beskriver Eva Olofsson (1989) begreppen 

likhet och särart och hur dessa kan vara av betydelse när det handlar om att försöka förstå 

kvinnors villkor inom idrotten. För att beskriva begreppen likhet och särart så ser man till 

olika jämförelser mellan kvinnor och män, där män är normen, vilken kvinnan är lik- 

likhet- eller olik- särart. Ser man till dessa två synsätt bidrar det till en varierad syn på 

följderna för vad kvinnor kan och får göra samt hur kvinnor skall värderas. ”Likhets och 

särartstbegreppen hjälper oss att förstå motståndet mot kvinnors deltagande i idrott. Kan 

de också bidra till förståelsen av varför dörrarna överhuvudtaget öppnas” (sid. 188).  

 

Målet i skolans verksamhet är enligt Gannerud (2001) först och främst att ge eleven 

kunskap och färdigheter inför vuxenlivet. I klassrummet framgår även en genusrelaterad 

makt- och arbetsfördelning, som visar sig i att pojkar i grupp oftast framträder starkast 

samt får mer tid och uppmärksamhet än vad flickorna får. Bedömningen av skolan som 

en genusneutral inrättning är vanligt förekommande av framförallt lärarna själva. Det 

förekommer också kritik mot att skolan skulle vara en genusneutral inrättning. Detta visar 

Gannerud (2001) i en undersökning som gjorts i Finland, där resultatet visar att lärarna 

såg individuella skillnader som viktigare än skillnader mellan flickor och pojkar. 

 

2.4.1 Genusforskning 
 

Yvonne Hirdman är professor i samtidshistoria samt adjungerad professor i historia vid 

Stockholms universitet. I boken Genus om de stabilas föränderliga former (2003) 

framhåller hon genus som ett latinskt ord och det betyder slag, sort, släkte eller kön. I 

Sverige har genusbegreppet använts inom språkläran fram till 1980-talet för att visa att 

substantiv är av olika sort där inriktningen främst skedde mot han, hon, den och det. 

Hirdman (2003) framhäver att det är viktigt att begreppet genus ska förstås och användas 

på ett sätt som gör det möjligt att se saker som inte sågs tidigare. Genusbegreppet ska 

bidra till att ge en inblick i hur människor formas och hur de formar sig till man eller 

kvinna.  

 

Tillsammans med andra kvinnoforskare framhåller Hirdman (2003) att de stal ordet 

genus från lingvistiken som en översättning av engelskans gender, vilket präglade den 

feministiska forskningen i början av 1980-talet.  I engelskan betyder gender även slag, 

sort och kön. Anledningen till att de stal ordet var att de behövde ett ord för att kunna se 

bakom de fasta formerna, ”kvinnor” och ”män”. Bakom dessa döljer sig fostran, tvång 

och underordning. Genusbegreppet var även nödvändigt för en analys av kvinnornas 

underordning, samt för att kunna förstå män och kvinnors delaktighet i denna 

underordning. 
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Genusbegreppet hamnade enligt Hirdman (2003) under 1980-talet i konflikt med 

könsrollsbegreppet. Vid denna tid hade könsrollsbegreppet tappat lite av sin ställning då 

begreppet ofta användes på ett liknande sätt som genustänkandet. I detta begrepp 

handlade tankarna också om män, kvinnor samt sociala processer. Det uppkom kritik från 

politiker mot begreppet och de framhöll att det var ”rollerna” som var orsaken till 

ojämlikheten i samhället mellan män och kvinnor. De ansåg att problemet var att rollerna 

inte längre var funktionella som de tidigare hade varit. Hirdman (2003) framhåller en 

tanke i den sociologiska rollteorin, där människan spelar sin könsroll eftersom det 

biologiska könet leder fram till det och detta sker för att det är nödvändigt. Kritiken mot 

könsrollsbegreppet upphörde något under 1980-talet. Begreppet könsroll belyser det 

osynliga bindestrecket mellan kön och roll. Uppdelningen mellan kön, biologi, natur och 

roll blir enligt Hirdman (2003) mer eller mindre ofrånkomlig. Begreppet leder samtidigt 

till frågan om könet eller rollen har störst betydelse för hur människans uppträder och 

handlar. I och med detta är det biologin som är avgörande för hur könsrollen formas. I 

den biologiska synen finns även en förståelse av kultur som något enkelt och 

oproblematiskt. Hirdman (2003) menar därför att ordet genus inte ska ses som ett verktyg 

för att komma ifrån denna uppspaltning, som finns i grunden i genustänkandet. Att förstå 

tankar och föreställningar om människor och kön som en mänsklig uppfinning, menar 

Hirdman (2003) bidrar till att radera den hårda uppdelningen som existerade, det ger en 

förståelse som glider undan uppdelningen av kön och kropp.  

 

Genus är enligt Hirdman (2003) ett begrepp som är praktiskt att använda när det gäller att 

förstå och kunna diskutera svårigheter och förståelse mellan könen och könsrollerna. 

Genus är något som inte bara innefattar kroppar, utan allt. Tankarna om manligt och 

kvinnligt är något som sätter sin prägel på världen vi lever i och fyller platser, situationer, 

mat, politik och arbete. Här blir begreppet genus tydligare och lämnar mindre utrymme 

för osäkerhet och dubbla budskap vilket begreppet oftare leder till. 
 

Något som växt sig allt tydligare är att institutioner, centrum och forum som tidigare 

betecknades genom sammansättningar med kvinno, kvinnoforskning, kvinnovetenskap 

etcetera som i vår tid mer eller mindre bytt namn. Nina Lykke, professor vid Tema Genus 

vid Linköping universitet, beskriver detta i sin bok Genusforskning en guide till 

feministisk teori, metodologi och skrift (2009), där hon säger att just detta namnbyte från 

kvinno- till genus kan styrkas av en önskan om att understryka ett fokus på 

genusrelationer och att studiet av kvinnor också innefattar studiet av män. Detta har 

resulterat i att kritiska studier av män och maskuliniteter har integrerats i forskningsfältet. 

I Sverige existerar genus som ett kunskapsfält inom många olika områden och fungerar 

samtidigt och som ett träd med flera olika grenar för en stor mängd av öppna, kritiska och 

ständigt förändringsorienterade sätt att förstå hur man teoretiserar genus/kön. Det är alltid 

”… resenärens nyfikenhet, intressen, passioner och kunskapssökande som bestämmer 

vad hon eller han fäster sig vid i guidens berättelser och utpekande av sevärdheter” (sid. 

22). 
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2.4.2 Jämställdhet 
 

Håkan Larsson skriver i boken Iscensättning av kön och idrott (2001) att ett mål med att 

sprida kunskap om kvinnors villkor när det gäller idrotten, har varit att försöka framställa 

den kvinnliga identiteten och hur den formas. Identitet är något som formas under barnets 

uppväxt, genom barnets förbindelse till språket och den sociala omgivningen. Den 

identitetssökande når sin höjdpunkt i puberteten. Men Larsson (2001) är tydlig med att 

säga att identiteten är redan när vi föds bindande i det kön som individen både har och är, 

det är biologiskt bestämt och därmed underordnad de krafter som kulturen inte kan rå på. 

Den kvinnliga könsidentiteten framställs som mer passiv till karaktären. Man blir kvinna, 

mognar till kvinna, vare sig man vill det eller inte. Den manliga könsidentiteten skildras 

som en aktiv kraft, man gör sig till man och denna kraft nämns ligga som grund för 

kulturskapandet. 

 

I enlighet med svenska riksidrottsförbundet så är en jämställd idrott en självklar 

förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling. Inte enbart av demokratiska orsaker 

utan att det också är det mest effektiva och mest utvecklande för både kvinnor som män. 

”Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer inom alla områden” 

(http://www.rf.se). 

 

Under 1970-talets arbete för jämställdhet berättar Larsson (2001) att det utvecklades en 

likhetsstrategi vilket innebar att jämställdhet i grunden konstruerades som ett kvantitativt 

företag där lika många kvinnor som män var slutmålet för jämställdheten. Idrotten 

uppfattades som en levande och verksam kraft som gav sina deltagare hälsa och 

välmående oavsett kön. Påföljden av detta var att kvinnor och män gjorde samma idrott 

och av samma anledning, men deras aktiviteter bedrevs i huvudsak könsåtskilt. 

Sett till vad det är för övergripande mål kring idrottens jämställdhetsarbete visas det att 

kvinnor och män ska ges samma möjligheter att utöva idrott. Att deras idrottsutövande 

värdesätts och prioriteras på ett likvärdigt sätt, även när det gäller inflytande och att 

kunna vara med och påverka på ett organisationsmässigt plan. Detta förändrades under 

1989 års jämställdhetsprogram, likhetsstrategin ersattes av särartsstrategi vilket innebar 

att konstruktionen av kön visade sig allt tydligare flytta in i människors kroppar, som 

skilda erfarenheter, kunskaper, intressen och värderingar.  

 

Larsson (2001) visar på likhetsstrategin och särartsstrategin som två tänkbara sätt att se 

på kön och jämställdhet, är beroende på omständigheter och avsikter. Under 1990- talets 

senare hälft blev man tydligare med att sträva efter att synliggöra kvinnor inom idrotten 

genom att förändra bilden av de problematiska förhållandena mellan flickor/kvinnor och 

idrott. Detta synsätt handlar inte speciellt mycket om att förändra vår syn på kön, kropp 

och sexualitet, vilket var tanken under 1970-talet, utan snarare om en förändrad syn på 

idrotten. Det är idrotten som ska förändras inte kvinnan.  
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2.4.3 Manligt och kvinnligt 
 

Enligt Gannerud (2001) finns ofta föreställningar om kön som förmedlar en bild av hur 

män kvinnor är och bör vara. Det som definieras som manligt kontra kvinnligt beskrivs 

som gemensamt uteslutande och i motsats till varandra. Larsson (2001) beskriver att tittar 

man på kvinnor och män, flickor och pojkar, i huvudsak som motsatta eller individuellt i 

förhållande till varandra kan detta leda till en ännu större skiljaktighet mellan de två även 

när det gäller förståelse för varandra. 
 

En man t.ex. en manlig tränare kan därför aldrig riktigt förstå en kvinna åtminstone inte 

på ett kroppsligt, intuitivt och spontant plan och de har därtill svårt att kommunicera med 

varandra. Denna förskjutning från yttre i den fysiska och sociala världen existerande 

typer av åtskillnad till inre i den mentala och kroppsligt- erfarenhetsmässiga världen 

existerande typer av åtskillnad, egenskaper utgör, som jag ser det, en övergripande 

förskjutning i konstruktionen av kön under de senaste decennierna (sid. 202). 

 

Detta är något Larsson (2001) beskriver som något som kan ses som ett mönster till 

manlighet och kvinnlighet. Kunskapen om hur flickor respektive pojkar är, ska ligga som 

grund för hur man pedagogiskt skapar goda förutsättningar menar Larsson (2001), även 

när det gäller såväl flickor som pojkar inom ett visst socialt sammanhang, som idrott. 

Kunskapsbildning om flickor och pojkar, deras kroppar, beteenden, attityder, känslor, 

intressen och även tidigare erfarenheter ska ligga till grund för vad som är bra verksamhet 

och även bra pedagogiskt ledarskap inom Idrott och hälsa. 

 

I boken Föreställningar om kroppen (2010) skriver Birgitta Fagrell och Håkan Larsson 

att idrottslärare idag har helt andra problem att ta itu med än vad tidigare idrottslärare har 

tampats med, framförallt hur synen på kroppen har förändrats i dagens mångkulturella 

samhälle. Fagrell och Larsson (2010) berättar att: 

 
Från att ha varit påklädd och förvisad till privatsfären är kroppen idag en oblyg aktör i 

offentligheten. Många föräldrar och elever kommer från kulturer där synen på kroppen 

och på hur kvinnor och män ska vara och uppträda och klä sig skiljer sig från det svenska 

jämställdhetsidealet (sid. 98-99). 

 

Fagrell och Larsson (2010) berättar vidare att idrottsläraren måste noggrant bemöta 

läroplansuppdraget att kunna motverka traditionella könsroller och arbeta för 

jämställdhet. Dagens samundervisning i idrott och hälsa kan bidra med oönskade effekter 

om inte idrottsläraren har en egen tydlig föreställning om manligt och kvinnligt, samt att 

vara beredd på att granska sin egen undervisning utifrån genusforskning och utifrån 

läroplanens mål om flickor och pojkars lika villkor. 

   

Birgitta Fagrell visar i sin avhandling De små konstruktörerna (2000) på att kvinnliga 

och manliga kroppar är obalanserade och anpassbara, därför måste i stor utsträckning ett 

upprepningsarbete genomföras inom och på den formbara kroppen, för att den ska kunna 

hålla sig inom de sociala idealtyperna kvinnligt och manligt. I denna process är 

framförallt kroppens sinnen väldigt aktiva. Den viktiga helheten i detta är att utan sociala 
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skillnader mellan könen skulle kategorierna kvinnligt och manligt vara onödiga och utan 

kategorierna kvinnligt och manligt, skulle inga genusperspektiv finnas. Fagrell (2000) 

menar att utan genus är vi endast människor. Men genusperspektivet befinner sig i en 

ständig förändringsfas. Kategorierna kvinnligt och manligt måste därför ständigt omsättas 

i handlingar för att kunna bevaras intakta. Kvinnligt och manligt måste därför ses som en 

riktig kvinnlig och manlig kropp ur ett fysiskt, socialt men även mentalt synsätt. 

 

Kön iscensätts enligt Fagrell (2000) på flera olika sätt i idrottsundervisningen. Detta kan 

ske genom att flickor och pojkar väljer de aktiviteter de tycker bäst om själva. Den 

traditionella genusideologin genomsyrar idrottsaktiviteter som indelas i flick- och 

pojkaktiviteter. De båda könen är lämpade för olika idrotter. Flickor och pojkar väljer att 

vara tillsammans med det egna könet eftersom det är roligare. Fagrell (2000) berättar 

vidare att flickor och pojkar väljer att tävla mot sitt eget kön eftersom de på så sätt får 

ägna sig åt de det som flickor och pojkar vanligtvis gör. Eleverna får en uppfattning av 

vad som är flick- och pojkaktiviteter i vardagen genom olika medier.  

 

2.5 Manligt och kvinnligt i friluftslivets historia 
 

Lena Eskilsson (2008), universitetslektor i idéhistoria, berättar att under 1930-talet då 

arbetarrörelsen strävade efter kortare arbetstid och semestern eftertraktades så framstod 

den aktiva fritiden som det viktigaste för människans ledighet. Inom denna aktiva fritid 

framstod bildningsverksamhet och friluftsliv som exemplariska fritidssysselsättningar 

och det var dessa folket kämpade för. Eskilsson (2008) menar att människan alltid haft 

begränsat med egen fritid, dock har den varit ojämnt fördelad när det gäller klass och 

kön. 

 

I och med industrialiseringen av samhället under 1900-talet visade sig även olika 

fritidseffekter. Eskilsson (2008) visar på att fokus blev större på uppdelningen mellan 

hemmets och arbetets tid. Den arbetande människans dag delades upp i fritids- och 

arbetstimmar. I och med detta sågs hemmet som familjens fasta punkt och den plats där 

de kunde återhämta sig efter en tung arbetsdag. Till följd av detta fick kvinnan ansvaret 

för skapandet av detta hem, där en av hennes uppgifter var att skapa trivsel så att inte 

mannen eller barnen valde andra fritidsarenor istället. Kvinnan förknippades med det 

privata rummet, till exempel hem och trädgård medan mannen sammankopplades med de 

offentliga platserna, så som arbetsplatsen men också friluftslivets arena. 

Industrialiseringen bidrog med en ojämn fördelning av fritid och olika erfarenheter av 

fritidsaktiviteter mellan de båda könen. 

 

Vidare beskrivs fritid och friluftsliv av Eskilsson (2008) på följande sätt: 

 
Frågan om fritid och friluftsliv har alltså ofta tett sig problematiskt ifråga om dubbel- 

eller helt hemarbetande kvinnor som inte helt passat in i det reglerade lönearbetets 

mönster. Utgångspunkten för detta resonemang är vad som anses manligt respektive 

kvinnligt formas i sociala och kulturella processer, vilka påverkar attityder t.ex. ifråga om 

arbetsfördelning mellan könen och föreställningar om lämpliga fritidsaktiviteter (sid. 73). 
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Kvinnor har enligt Eskilsson (2008) i större grad än män haft begränsningar angående tid 

och rum. Detta beror till stor del på kulturella, strukturella och materiella orsaker. I den 

tidiga naturismen var det mer tidskrävande friluftslivet bland fjäll och i vildmarken mer 

eller mindre männens revir både i idé och i praktik. Fritiden och friluftslivet breddades 

och demokratiserades sedan under 1930-talet, vilket i sig gjorde det mer närbelägna 

friluftslivet i hemområdet lämpligt även för kvinnorna.  

 

2.6 Friluftsliv och genus 
 

Erik Backman (2010) berättar att det ofta hävdats att friluftsliv eller äventyrliga 

utomhusaktiviteter kompenserar för effekterna av genusordningen i den resterande delen 

av idrottsundervisningen. Liknande tanke kan vi även se hos Lena Larsson i Idrott- och 

helst lite mer idrott (2009), som menar att det i friluftsliv inte finns något som gör det 

möjligt att skapa skillnader mellan könen. Det finns könsmönster som av tradition 

upprätthålls genom symboliskt våld, som till exempel vid olika friluftsmoment kan vara 

att kvinnliga elever tar hand om disken och de manliga om uppbyggnaden av vindskydd. 

Sådana könsmönster uteblir om läraren planerar undervisningen så att eleverna inser att 

det är bättre att lösa en uppgift genom att samarbeta än en individuell lösning, eller som 

Larsson (2009) säger: ”inser att det inte finns några anledningar att skicka fram en stark 

när det är bättre att fem svaga går ihop” (sid. 163). Det räcker inte att läraren enbart 

utformar uppgifterna på ett sådant sätt att eleverna förstår dess innebörd, utan läraren bör 

istället aktivt reflektera för att föreställningar om könsroller ska kunna förändras. 

  

Denna tanke att utomhusundervisning skulle vara genusneutral har dock ifrågasatts. 

Barbara Humberstone (1993) är en av dem och hon framhåller att: 

 
The majority of providers of outdoor adventure activities are men, particularly at the 

more prestigious and influential positions such as in teacher education... whereas, at the 

grass roots... where the interpersonal and holistic approach is valued and less emphasis is 

placed upon technical skills, there is a higher percentage of women utilizing these 

activities safely and competently ( sid. 222). 

 

Det framgår i en studie av Engström (2010) att det finns högutbildade medelålders 

kvinnor och män som motionerar, samtidigt som det är färre lågutbildade som ägnar sig 

åt motion. Den kategori som vi finner särskilt intressant är de med låg utbildning som har 

ett tydligt intresse för de aktiviteter som bygger på naturmöteslogiken. Engström (2010) 

menar att individens intresse för motion inte har någon betydelse beroende av vilken 

socialgrupp den tillhör. De människor med låg utbildning som tidigt skaffar sig 

erfarenheter av utomhusvistelser och naturmöten, återfinns ofta som aktiva 

motionsutövare även i medelåldern. Studien var en 40 år lång uppföljningsstudie där 

cirka 2000 flickor och pojkar i tonår till medelålder deltog. 

 

I en rapport av SCB, Statistiska centralbyrån (2004), som handlar om fritid mellan åren 

1976-2002, har de gjort en undersökning om friluftsliv och dess utövandefrekvens. Där 

framgår det att friluftsliv i form av att ströva i skog och mark förekommer i betydligt 
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högre grad hos kvinnor upp till 45-54 år än hos män i samma ålder, dock utgör männen 

majoriteten av detta utövande i högre ålder. SCB (2004) menar att en bidragande orsak 

till detta kan vara att männens jaktintresse sätter sitt avtryck eller att kvinnor i högre ålder 

kan få sämre rörelseförmåga vilket gör att utövandet av aktiviteten kan minska. 

Däremot är det en väldigt jämn fördelning mellan män och kvinnor när det gäller att njuta 

av naturen i form av att plocka svamp eller bär. Där hade 79% av kvinnorna och 77% av 

männen någon gång gjort detta under ett år. Det går dock att se en markant skillnad vid 

män och kvinnors nöjespromenerande, där kvinnorna har ett kraftigt övertag i utövandet. 

 

När det rör sig om friluftsaktiviteter som jakt och fiske har SCB (2004) kommit fram till 

att det finns stora könsskillnader. Mer än dubbelt så många män fritidsfiskar någon gång 

under ett år och tre gånger så många män fritidsfiskar mer än fem gånger på ett år. När 

det kommer till att vandra i fjällen är det en väldigt jämn fördelning mellan män och 

kvinnor vid utövandet. Eskilsson (2008) menar att det är svårare för kvinnor att utöva 

friluftsaktiviteter på mer avlägsna platser vilket kräver mer tid, till dessa hör bland annat 

sportfiske, jakt och fjällvandring. Hon menar att orsaken till detta är att kvinnors fria tid 

inte ses likvärdig med männens, eftersom att kvinnor än idag ägnar sig mer åt olika 

former av hushållsarbete än vad männen gör. Ett något liknande resultat finner vi hos 

norskan Kristi Pedersen (1999) som visar på kvinnligt deltagande i friluftsliv utifrån den 

norska landsomfattande semester-, fritids och levnadsundersökningen från 1970- och 

1980-talet. Enligt Pedersen (1999) framgår det att kvinnor utövar mindre friluftsliv än 

män ifråga om turer och längden på turerna. Kvinnornas deltagande på turer är mindre 

och turerna är i regel kortare. Kvinnor deltar sällan eller aldrig på jakt men något oftare 

på fisketurer. 

 

Vi har sett att friluftsliv och fritid har stor betydelse för varandra och att det finns 

könsskillnader i utövandet av olika friluftsaktiviteter. Men vad står det egentligen om 

friluftsliv och genus i gymnasiets läro- och kursplaner? I nästa kapitel kommer vi att titta 

närmare på detta och om begreppens betydelse har förändrats under de senaste 

årtiondena. 

 

2.7 Friluftsliv och genus i de senaste läro- och kursplanerna  

 
I kapitlet nedan beskrivs friluftsliv och genus med utgångspunkt i skolans styrdokument. 

 
2.7.1 Läroplanen för gymnasieskolan 1970 (LGY-70) 
 

Det tas inte upp speciellt mycket om jämställdhet och könsrollsfrågor i läroplanen för 

gymnasieskolan år 1970. I den allmänna delen har vi funnit att skolan bör arbeta för 

jämställdhet mellan män och kvinnor i familjen, på arbetsmarknaden och i det övriga 

samhällslivet. Skolan bör även orientera om könsrollsfrågan och stimulera eleverna att 

diskutera och ifrågasätta de förhållanden som finns. När vi kommer till friluftsliv inom 

idrottmomentet i LGY-70 nämns inte friluftsliv överhuvudtaget. Utan det är mestadels 

tolkningar som får göras utifrån de olika huvudmomenten. Där finner vi bland annat 
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orientering, skridsko- och skidåkning, vilka skulle kunna vara moment som ingår i en 

eventuell friluftslivsundervisning. 

 

I den utarbetade versionen av LGY-70 och kursplanen för idrott som kom 1987 har 

friluftslivet kommit till uttryck och blivit tydligare klargjort som en punkt i de delmål 

eleven ska klara för att uppnå målen. 

 
Genom att skaffa sig ökade kunskaper om och erfarenheter av friluftsliv,  orientering och 

allemansrätt bli medvetna om hur friluftsliv kan ge såväl rekreation och motion som 

natur- och kulturupplevelser samt få bättre förutsättningar för att bedöma och ta ställning 

i miljöfrågor (Läroplan för gymnasieskolan 1987:75-76).  
 

Fortsättningsvis står även friluftsliv som ett av huvudmomenten i kursplanen för 

idrottsundervisningen. Här framgår friluftslivets syfte i egenskap av något som ger eleven 

möjlighet att kunna skaffa sig kunskaper och erfarenheter av friluftsliv. Friluftslivet skall 

även bidra till förståelse för möjligheterna som friluftsliv ger människan, de möjligheter 

som kan bidra till att ge eleven rekreation, motion och naturupplevelser. Eleven skall 

även få möjlighet att utöva friluftsliv i olika miljöer men också under de olika årstiderna. 

 

Eftersom samundervisning i idrottsämnet förekom allt oftare under tiden då LGY-70 var i 

bruk, finns även det med som en viktig punkt under arbetsformer och arbetssätt. Här 

framgår det att samundervisningen ska bidra till jämställdhet och därför är det viktigt att 

eleven får vänja sig att delta i de idrottsaktiviteter som traditionellt förekommit 

övervägande för manliga och kvinnliga elever. Samundervisningen kan även bidra till en 

utvecklad laganda och en ökad hänsyn mellan de båda könen i till exempel bollspel. I och 

med detta får eleverna uppleva nöje och trivsel av att idrotta med det motsatta könet. 

 

2.7.2 Läroplanen för gymnasieskolan 1994 (LPF-94) 
 

I LPF-94 framgår det att skolan ska arbeta mot att främja kvinnor och mäns lika 

rättigheter och möjligheter. Eleverna ska få uppmuntring att kunna utveckla sina intressen 

utan några fördomar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. 

Här går läroplanen för gymnasieskolan nu under namnet LPF-94, läroplanen för de 

frivilliga skolformerna. I denna läroplan behandlas genus och jämställdhet i betydligt 

högre grad än i LGY-70. I den allmänna delen framgår det att skolan har en väldigt tydlig 

uppgift när det gäller förmedlingen av samhällets grundläggande värderingar till 

eleverna: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden skolan skall gestalta och förmedla" (1.1 Grundläggande värden, LPF-94). 

 

I de riktlinjer som finns i LPF-94 som läraren skall arbeta efter kan vi se något som är av 

stor betydelse för oss med inriktning mot vårt syfte i denna studie. Här belyses lärarens 

uppgift av att undervisningens innehåll och upplägg ska spegla både kvinnliga och 

manliga perspektiv. Alltså en eventuell planering eller anpassning av undervisningens 

innehåll från lärarens sida, som sker utifrån ett genusperspektiv. 
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I kursplanen för Idrott och hälsa A (IDH1201) tillhörande LPF-94 finner vi i kursens mål 

att eleven skall "ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av 

friluftsliv" (www.skolverket.se). Eleverna ska här delta i några former av friluftsliv samt 

använda sina kunskaper om friluftsliv under tiden det bedrivs. Friluftsbegreppet framstår 

här i kursens mål som något mer öppet för tolkning än i föregående kursplan från 1987. I 

den efterföljande kursen, Idrott och hälsa B, står det i kursens mål att eleven skall 

fördjupa sina kunskaper i friluftsliv, men även prova på att utöva det under olika årstider. 

Denna likhet kan vi även se i föregående kursplan från 1987, den utarbetade versionen av 

LGY-70. 

 

2.7.3 Läroplanen för gymnasieskolan 2011 (LPF-11) 
 

Det kommer en ny läroplan för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan som börjar 

gälla höstterminen 2011. Gymnasieskolan får ett nytt sexgradigt betygssystem från A till 

F. Den nya skollagen som även träder in, är anpassad till en målstyrd skola där kunskap 

står i fokus. Den första idrottskursen på gymnasiet som tidigare gick under namnet Idrott 

och hälsa A har bytt namn och heter numera Idrott och hälsa 1, med den nya 

kursbeteckningen IDRIDR01. 

 

Istället för det som tidigare kallats kursplan, har man nu istället utformat en ämnesplan. 

Syftet med ämnesplanen är att skapa en större tydlighet om vad eleverna ska kunna och 

vad som ska bedömas. Ämnesplanen för Idrott och hälsa i gymnasieskolan 2011 inleds 

med orden: 

 
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse så väl för 

enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett 

kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser… (www.skolverket.se). 

 

Här visas det tydligt att friluftsliv har en stor del i den kommande idrottsundervisningen i 

gymnasieskolan. Det är inte bara friluftslivet som beskrivs som ett kulturellt arv och en 

viktig faktor för elevens egen hälsa, utan även för en god folkhälsa. Något vi kan se i den 

nya ämnesplanen är att ordet naturupplevelse används flitigt. Det går tydligt att se i 

punkterna av vad idrottsundervisningen ska ge eleven. Undervisningen i idrott och hälsa 

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

 
- Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa 

- Kunskaper om sociala och kulturella aspekter på fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser  

- Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och 

miljöer (www.skolverket.se) 

 

I den nya läroplanen framgår betydelsen av friluftsliv för människans hälsa, vilket 

tidigare har framhävts av forskare som Rachel och Steven Kaplan. Att eleven ska kunna 

genomföra utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer är väldigt likt det som sägs i 

LPF-94 och i den utarbetade versionen av LGY-70 från 1987. Där ska eleven prova på att 
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utöva friluftsliv under olika årstider, vilket i den nya ämnesplanen kallas för utevistelser 

utifrån olika förhållanden och miljöer. I kursen Idrott och hälsa 1 ska läraren bedriva 

undervisningen i den mån att den tar upp säkerhet i samband med friluftsliv, metoder och 

redskap för friluftsliv och att använda naturen som en arena för rörelseaktiviteter och 

rekreation. I fortsättningskursen Idrott och hälsa 2, läggs fokus på upplevelsebaserade 

rörelseaktiviteter, till exempel paddling, klättring och ridning. Det framgår även här att 

läraren ska behandla aktiviteter i sin undervisning som är viktiga för kulturarvet, detta 

kan ske i form av friluftsliv och utevistelse. 

 

I ämnesplanen för Idrott och hälsa behandlas även genusfrågan som en viktig del i 

undervisningen. Idrottsundervisningen ska göra eleven medvetande och motverka 

allmänna föreställningar om vad som anses vara manligt eller kvinnligt och belysa olika 

konsekvenser av kroppsideal. Eleven ska också kunna ta ställning i olika frågor som 

berör genus, jämställdhet och identitet med koppling till idrotts- och motionsutövande.    
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3 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur idrottslärare bedriver och planerar 

friluftslivsundervisningen utifrån ett genusperspektiv.  

 

3.1 Frågeställningar 
 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 Vad är friluftsliv för idrottsläraren och eleverna? 

 Förekommer det några tydliga könsskillnader i friluftslivsundervisningen idag?  

 Finns det något genusperspektiv i planerandet och genomförandet av 

friluftslivsundervisningen? 

 Finns det fördelar/hinder för att kunna bedriva och anpassa 

friluftslivsundervisningen utifrån ett genusperspektiv? 

 

 

4 Metod 

 
4.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod? 
 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi beslutat oss för att genomföra en 

kvalitativ undersökning. Jan Trost framhåller i Kvalitativa intervjuer (2010) skillnaden 

mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning och menar att om forskningsfrågan vill ta 

reda på mängd eller i siffror ett mätbart resultat, rör det sig om kvantitet. Denna metod 

analyserar ofta relationer mellan variabler och inte mellan människor. Den kvalitativa 

intervjun och undersökningen passar bra om intresset ligger mot att förstå människors sätt 

att reagera, särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. Runa Patel och Bo 

Davidsson skriver i Forskningsmetodikens grunder (2003) att både intervjuer och 

enkäter, det vill säga frågeformulär, är två tekniker för att samla information som bygger 

på frågor. De två teknikerna har en hel del gemensamt, men det finns även det som skiljer 

dem åt. Med intervjuer menas oftast att de är personliga i den meningen att intervjuaren 

träffar undersökningspersonen och utför intervjun, men intervjuer kan även genomföras 

via ett telefonsamtal. På motsvarande sätt förknippas oftast enkäter med formulär som 

skickas per post, ”men det finns också t.ex. ”enkät under ledning” där man tar med sig 

formuläret och besöker den person som ska besvara den så att man kan hjälpa till och 

eventuellt förtydliga i vissa avseenden” (sid.69). 

 

Steinar Kvale beskriver i Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) tydligt vad den 

kvalitativa forskningsintervjun går ut på:  

 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var 

före de vetenskapliga förklaringarna (sid. 17). 
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Ytterligare en bra och utförlig beskrivning av kvalitativa intervjuer finner vi hos Patel 

och Davidsson (2003): 

 
Syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för 

respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga (sid. 78). 

 

Vi anser därför att denna form av forskningsmetod passar in bra i vår studie eftersom vi 

eftersöker ett större djup i svaren än vad som ges vid en eventuell enkätundersökning av 

kvantitativ sort. Genom användning av den kvalitativa metoden ges möjlighet att ställa 

följdfrågor vilket leder till djupare svar och nyanser i de svar som ges från 

intervjupersonen. 

 

4.2 Tolkningsperspektiv 

 
Vi har valt att använda oss av det hermeneutiska tolkningsperspektivet eftersom vi anser 

att det är det mest relevanta för vår studie. Patel och Davidsson (2003) menar att 

hermeneutik betyder tolkningslära och var från början en metod för att tolka texter. 

Hermeneutiken har nu vuxit fram till en vetenskaplig riktning som går ut på att studera, 

tolka och förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. En hermeneutiker 

menar att det genom språket är möjligt att skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. 

Patel och Davidsson (2003) beskriver hermeneutikens grundtankar: 

 
Hermeneutikern menar att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation 

genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna 

språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Man menar också att 

människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i handling, och som det går 

att tolka och förstå innebörden av (sid. 29). 

 

Kvale (2009) framhåller att hermeneutiska texttolkningar ofta lägger ett individualistiskt 

fokus på individens upplevelser och intentioner. Vi inspireras av hermeneutiken eftersom 

det är ett bra sätt att komma i kontakt med individens upplevelser och intentioner, vilket 

gör att det blir en utgångspunkt för oss i denna studie. Vi anser att hermeneutiken utifrån 

ovan nämnda beskrivningar stämmer bra överens med vårt tankesätt. Detta ska leda oss 

till vår avsikt med denna studie, vilken är att se hur idrottslärare bedriver och planerar 

friluftslivsundervisningen utifrån ett genusperspektiv. 

 

4.3 Urval 

 
I studien ingick intervjuer med fem idrottslärare och en grupp elever från varje lärares 

klass. Varje grupp med elever bestod av två pojkar och två flickor, dessa elever ställde 

upp frivilligt. Det som vi var med och påverkade var gruppens storlek samt att vi gärna 

såg att det skulle vara lika många flickor som pojkar. Studien har ägt rum på tre olika 

gymnasieskolor i norra Norrland. Samtliga lärare var män vilket inte var planerat utan 
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inträffade av en tillfällighet utifrån vilka lärare som kunde ställa upp på intervjuerna. Tre 

av lärarna har lång yrkeserfarenhet och de övriga två har arbetat i några år. 

 

4.4 Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes under fem olika tillfällen. Eftersom vi av tidigare erfarenhet 

vet att ämnen som innefattar genusperspektiv kan vara väldigt känsligt för många lärare, 

var vi väldigt tydliga med att berätta att allt kommer att var anonymt i vår studie. Vi tog 

kontakt med dessa lärare via telefonsamtal, där vi berättade syftet med vår studie. Under 

telefonsamtalet berättade vi samtidigt att vi skulle behöva en liten grupp elever och 

framhöll att det gärna skulle vara lika många flickor som pojkar i gruppen samt att de 

skulle ställa upp frivilligt. Intervjuerna genomfördes på respektive lärares skolor i enskilt 

rum. Efter lärarintervjuerna fick vi möjlighet att intervjua en grupp elever ur varje lärares 

klass, även dessa genomfördes i ett enskilt rum. Vi inledde intervjuerna genom en så 

kallad orientering vilken Kvale (2009)  beskriver som den tid i början av samtalen då 

intervjuaren förklarar situationen för intervjupersonen. Där berättade vi om studiens 

syfte, användning av bandspelare och eventuella frågor som intervjupersonen vill ställa 

innan intervjun startar. Avslutningsvis fick även intervjupersonen tillfälle att ställa 

ytterligare frågor eller komma med eventuella synpunkter kring intervjun och studien. 

För att få svar på vårt syfte formulerade vi fyra olika frågeställningar vilka även fungerar 

som fyra olika områden eller teman under intervjuerna. Till dessa ställde vi även löpande 

följdfrågor under samtalet från vår intervjuguide samt obestämda följdfrågor som 

uppkom under intervjuerna. Våra fyra områden var: 

 

 Vad är friluftsliv för idrottsläraren och eleverna? 

 Förekommer det några tydliga könsskillnader i friluftslivsundervisningen idag?  

 Finns det något genusperspektiv i planerandet och genomförandet av 

friluftslivsundervisningen? 

 Finns det fördelar/hinder för att kunna bedriva och anpassa 

friluftslivsundervisningen utifrån ett genusperspektiv? 

 

4.5 Bearbetningsmetod av insamlad information 

 
Det inspelade intervjumaterialet redovisas skriftligt i kapitel fyra. Vi har kategoriserat 

svaren i fyra olika teman vilka motsvarar våra frågeställningar i denna studie. Vid 

utskrivandet av intervjuerna har vi använt oss av meningskoncentration. Kvale (2009) 

framhäver betydelsen av denna vilken är att intervjupersonens svar dras ihop till mindre 

formuleringar. Genom meningskoncentration har vi letat efter naturliga meningsenheter 

och utvecklat deras huvudteman (Kvale, 2009). Förutom denna tolkningsmetod har vi i 

vissa fall använt oss av omformuleringar av meningar och uttalanden som varit för svåra 

att presentera i skriftlig form, men innehållet i meningarna har inte förändrats. 

Elevintervjuerna är sammanfattade i fem olika frågor som presenteras i Bilaga 1. 
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4.6 Genusperspektiv 

 

Eftersom vi i vår studie vill titta på hur idrottslärare ur ett genusperspektiv bedriver och 

planerar friluftslivsundervisningen granskar vi den insamlade informationen ur ett 

genusperspektiv. Gannerud (2001) beskriver vad det innebär att betrakta något ur ett 

genusperspektiv: 

 
När man betraktar ett visst sammanhang ur ett genusperspektiv, riktar man sin 

uppmärksamhet mot olika uttryck för kön och genus, både sådana som är uppenbara och 

sådana som är mer eller mindre dolda och svårare att upptäcka. Det är inte endast likheter 

och/eller skillnader mellan kvinnor och män som individer eller grupper som är i centrum 

för intresset, utan till synes könsneutrala ämnen och handlingar kan tas upp till 

betraktande och ges en ny förståelse (sid. 12). 

 

4.7 Etiska överväganden 
 

Vår studie har gett upphov till en del etiska överväganden. Vi fann det särskilt viktigt att 

värna om de intervjuades integritet. Då genusperspektiv är ett ämne som kan framkalla 

mycket känslor och som i stor utsträckning omfattar de intervjuades personliga 

upplevelser finns risken att vissa frågor inkräktar på intervjupersonernas integritet. 

Detsamma gäller vikten av att värna om anonymiteten inte bara om de människor vi 

intervjuat utan även om institutionerna vi varit på. Kvale (2009) skriver om informerat 

samtycke som betyder att vi upplyser undersökningspersonerna som berör vår studie och 

berättar om det allmänna syftet med vår studie, om hur den är upplagd i stort och om 

vilka risker och fördelar som kan vara förenade med att delta i studien. Informerat 

samtycke betyder också att de undersökningspersoner som deltar i vår studie deltar 

frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst. En liten omformulering av en fråga kan 

inverka på svaret som ges vid intervjun. Något som vi hade speciellt i åtanke var att vår 

studie innefattade intervjuer med barn där enligt Kvale (2009) ett maktförhållande mellan 

barnet och den vuxne lätt kan uppstå. Det är också viktigt att vi som intervjuare undviker 

att bli förknippad med elevens lärare och inte förmedlar åsikten att det endast finns ett 

rätt svar på en specifik fråga. Däremot menar Kvale (2009) att det i vissa fall kan vara 

nödvändigt att ställa ledande frågor för att pröva hur äkta den intervjuades svar är, samt 

kunna säkerhetsställa och förtydliga sina tolkningar av svaren. Detta är något som vi inte 

medvetet tog fasta på i våra intervjuer med tanke på ämnets något känsliga karaktär. 
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5 Resultat 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer med lärare och 

elever. Vi kommer först att redovisa varje intervju med lärarna följt av intervjun med 

lärarens elever. Avslutningsvis kommer vi även att redovisa en analyserande 

sammanfattning och jämförelse av intervjuresultaten. 

 
5.1 Resultat av intervjuer 

 
De skolor, lärare och elever som ingår i redovisningen av intervjuresultatet är anonyma 

och de lärare som deltagit vid intervjuerna har vi istället gett fingerade namn. I 

intervjuresultatet är elevernas svar uppdelat i kategorin flickor och pojkar. Frågorna till 

elever och lärare finns bifogat i slutet av detta arbete.  

 

5.1.1 Intervju med Erik 

 

Vad är friluftsliv för idrottsläraren? 

 

Friluftsliv för Erik är att vistas ute i naturen i olika former. När det gäller friluftsliv i 

skolan, menar Erik att det finns saker som han måste tänka på ur en ekonomisk aspekt. 

Till detta hör finansieringen av friluftslivet i skolan, där det är viktigt att idrottsläraren 

inte överskrider det tillgivna beloppet i utgifterna för idrottsundervisningen. Erik 

framhäver att det är viktigt att ta hänsyn kostnadsmässigt till gruppens ekonomi och 

menar att detta styr väldigt mycket kring vad man kan göra för sorts friluftsaktivitet. Här 

syftar han på friluftsaktiviteter som kräver mer utrustning och sker på annan ort. Hans 

idrottsundervisning innefattar tre heldagar av olika former av friluftsliv, dock framhåller 

han att vissa gymnasieprogram, till exempel barn och fritid, är mer präglat av friluftsliv 

än andra program är. 

 

Vilka tidigare erfarenheter av friluftsliv och genus har idrottsläraren? Hur ser det 

ut i den egna friluftslivsundervisningen idag? 

 

Eriks tidigare erfarenheter av friluftsliv innefattar heldagar med orientering. Bortsett från 

dessa genomfördes även olika friluftsdagar där eleverna kunde prova på olika 

friluftsaktiviteter. Det framgick inte några tydliga skillnader mellan flickor och pojkar i 

friluftslivsundervisningen under Eriks skolgång, utan skillnaderna märktes mer på 

individnivå. Erik anser att friluftsliv tillsammans med alla andra moment i 

undervisningen är lika mycket anpassat för alla elever, oavsett vilket kön eleverna har. 

Vidare menar Erik att flickor och pojkar har samma förutsättningar i bedrivandet av 

friluftsliv, dock finns ekonomiska skillnader hos eleverna vilket gör att alla inte har 

samma förutsättningar när det gäller utrustning. I den egna idrottsundervisningen kan han 

se skillnader i flickor och pojkars förutsättningar i olika friluftsaktiviteter. Dessa 

skillnader menar han kan visa sig i och med att pojkar har högre fysik än flickor, dock 

framhäver han att flickorna har högre uthållighet än pojkarna. Skillnaderna framkommer 
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tydligt i kanotpaddlingen där han menar att pojkar har en liten fördel på grund av den 

fysiska förmågan. Vid vandring i skogen framkommer generellt inga skillnader mellan 

flickor och pojkar. 

 

Erik har i sin idrottsundervisning sett bland eleverna att bollspel anses mer manligt och 

uppfattas mer positivt bland pojkarna än vad det gör hos flickorna. Aktiviteter som 

rörelse till musik och yoga uppfattas av eleverna som mer kvinnligt och uttrycker sig mer 

positivt bland flickorna än vad det gör hos pojkarna. Erik berättar att gymmet oftast ses 

som något extremt manligt, men har tydligt sett att kvinnor besöker gymmet oftare och 

det har nästan blivit helt jämställt. I friluftslivsundervisningen har han sett att eleverna 

uppfattar skoterkörning och fiske som något mer manligt. Han har dock inte sett något 

som anses mer kvinnligt i friluftslivsundervisningen. 

 

Vad har idrottsläraren i åtanke vid planeringen av friluftslivsundervisningen? 

 

Erik menar att det är viktigt att vid planeringen av friluftslivsundervisningen tänka på 

vilken information som ska förmedlas till eleverna, vilken ligger till grund för 

förberedelser samt vilken utrustning som ska medtas. Erik ser inget speciellt han bör 

tänka på vid planeringen för att det inte ska uppkomma skillnader mellan flickor och 

pojkar. Friluftsliv är enligt Erik något som är lika lätt som alla andra moment i 

idrottsundervisningen att anpassa för alla elever. När det gäller friluftslivsundervisningen 

nämner han att den kan vara lite svårare att anpassa för alla om någon elev har en form av 

fysisk funktionsnedsättning. Dock är friluftsliv enligt Erik, något som är lättare än andra 

moment i idrottsundervisningen att kunna anpassa för både flickor och pojkar. Orsaken 

till detta menar Erik är att det inte finns något genusproblem i friluftsliv, det vill säga att 

det är könsneutralt. Han ser i sin friluftslivsundervisning ingen skillnad på flickor och 

pojkars intresse till friluftsliv. 

 

Ser idrottsläraren några fördelar/hinder med att kunna bedriva och anpassa 

friluftslivsundervisningen utifrån ett genusperspektiv? 

 

Här ser Erik inget specifikt hinder för flickor och pojkar, utan de hinder han ser är 

ekonomiska och tidsmässiga. Han framhäver att det finns elever som är passiva vilket gör 

det jobbigare och svårare att planera friluftslivsundervisningen. I 

friluftslivsundervisningen upplever Erik att hans egen bedömning kan bli lite för 

kvantitativ istället för kvalitativ, vilket han strävar efter. Orsaken till detta är att eleven 

blir avprickad vid deltagandet av de tre heldagarna med friluftsliv och för att få ett bra 

betyg bör eleven ha varit med vid alla tillfällena. 

 

5.1.2 Intervju med Eriks elever 
 

Vad är friluftsliv för eleverna? 

 

Friluftsliv för flickorna är att vistas ute i naturen och att åka skidor. Friluftsliv för 

pojkarna är då man är ute i naturen och gör någon fysisk aktivitet. 
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Upplever eleverna att det finns manliga eller kvinnliga aktiviteter/uppgifter? 

 

Eleverna upplever att det finns olika aktiviteter i idrottsundervisningen som anses mer 

manliga och kvinnliga. Här tycker både flickorna och pojkarna att hockey anses mer 

manligt medan dans anses som mer kvinnligt. I friluftslivsundervisningen är både 

flickorna och pojkarna överens om att hugga ved eller träd är mer manligt samtidigt som 

det är mer kvinnligt att göra upp eld eller att laga mat. 

 

Tycker eleverna att flickor och pojkar har samma förutsättningar i 

friluftsaktiviteter eller olika former av friluftsliv? 

 

Samtliga elever anser att flickor och pojkar har samma förutsättningar i bedrivandet av 

friluftsaktiviteter eller olika former av friluftsliv. Dock menar flickorna att det är mer 

individanpassat beroende på tidigare erfarenheter och hur vältränad man är. 

 

Anser eleverna att alla har samma förutsättningar i deras idrotts- och 

friluftslivsundervisning? 

 

Både flickorna och pojkarna upplever att alla elever har samma förutsättningar i deras 

idrottsundervisning. Orsaken till detta menar de är att undervisningen erbjuder ett stort 

antal olika aktiviteter, vilket ger varje elev en chans att visa vad de är bra på. Även i 

friluftslivsundervisningen anser flickorna att alla elever har samma förutsättningar. Detta 

beror på att alla elever får vara med och bestämma lite av innehållet själva. Flickorna 

berättar att om de ska bygga ett läger får alla elever vara med och bestämma hur eller var 

lägret ska byggas. Alla elever får ha sina egna åsikter i byggnadsprocessen. Pojkarna 

håller med flickorna angående detta. 

 

Märker eleverna någon skillnad i lärarens förhållningssätt gentemot flickor och 

pojkar i deras idrotts- eller friluftslivsundervisning? 

 

Samtliga elever anser att deras lärare har samma förhållningssätt gentemot flickor och 

pojkar i idrotts- och friluftslivsundervisningen. Flickorna nämner utifrån tidigare 

erfarenheter att många idrottslärare generellt kan vara lite mer försiktig mot flickor, 

medan de är tvärtom mot pojkarna och uppmanar dem att fortsätta, eller som flickorna 

säger; "kör på bara". Detta menar flickorna kan förekomma i friluftslivsundervisningen 

likaväl som i idrottsundervisningen. 

 

5.1.3 Intervju med Jonas 

 
Vad är friluftsliv för idrottsläraren? 

 
Friluftsliv för Jonas är otroligt mycket. Men i det stora hela är det att vara ute i naturen 

och framförallt i fjällen. Friluftsliv i skolan är enligt Jonas de aktiviteter som utgör 

innehållet i Idrott och hälsa A. Där rör det sig om orientering, skidåkning, 

långfärdsskridskor och en friluftsdag som innefattar endast orientering. 
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Friluftslivsundervisningen utgör enligt Jonas en relativt liten del av den egna 

idrottsundervisningen. I kursen Idrott och hälsa A har eleverna orientering ungefär två 

eller tre gånger per termin samt skidåkning och långfärdsskridskor en gång vardera. 

 

Vilka tidigare erfarenheter av friluftsliv och genus har idrottsläraren? Hur ser det 

ut i den egna friluftslivsundervisningen idag? 

 

Under sin gymnasietid hade Jonas inte mycket friluftsliv, utan det var främst under 

friluftsdagarna då de fick åka till två olika närbelägna skidbackar. När han tänker tillbaka 

på tiden då han var ännu yngre, konstaterar han att man var ute på ett helt annat sätt då. 

På den tiden rörde det sig om dagsvistelser i skogen där varje elev hade med sin egen 

matsäck. Jonas tycker att friluftsliv är något som är till för alla elever, oavsett om man är 

pojke eller flicka. Orsaken till detta menar han är att aktiviteterna i friluftslivet klarar alla 

elever av, det krävs inte att en elev är väldigt duktig på någonting för att denne ska klara 

av det. Han berättar att alla elever inte har samma förutsättningar i friluftsliv när det rör 

sig om den ekonomiska delen. Utrustning idag kostar pengar och alla elever har inte råd 

att köpa kläder för friluftsliv. Han framhåller att friluftsliv för en del elever kan vara att 

köra skoter och att det där kan bli ett problem eftersom att en skoter kostar mycket 

pengar. Jonas menar att det snarare rör sig om en ekonomisk påverkan i elevernas 

förutsättningar än eventuella könsskillnader.  

 

I sin friluftslivsundervisning har han sett att skillnader kan uppstå i flickor och pojkars 

förutsättningar i bedrivandet av olika friluftsaktiviteter på grund av att de är olika byggda. 

Pojkar är starkare och har i regel bättre kondition, säger han. Vidare berättar han att vid 

vandring på långa turer måste eleverna ha en ganska bra grundträning och där kan det 

visa sig att flickorna inte orkar lika mycket som pojkarna. Samtidigt poängterar han även 

att har alla elever bara en bra grundträning så klarar de av det. I den egna 

idrottsundervisningen har han sett att dans är något som eleverna anser är en typisk 

kvinnlig aktivitet och uppfattas mer positivt av flickorna i och med att många går på 

danspass under sin fritid. Han säger att flickorna är i regel även bättre än pojkarna på att 

dansa. I friluftslivsundervisningen menar han att flickor är bättre på det sociala planet 

genom att hålla samman gruppen och är även ofta bättre ledare än pojkarna. Samtidigt 

säger Jonas att tre tjejer ibland kan vara en för mycket, eftersom det lätt kan uppstå 

konflikter. 

 

Vad har idrottsläraren i åtanke vid planeringen av friluftslivsundervisningen? 

 

Vid planeringen av friluftslivsundervisningen menar Jonas att säsongen främst styr vad 

innehållet i undervisningen ska vara.  Han framhåller att det är viktigt att tänka på vad 

han egentligen vill få in i undervisningen. Själv skulle han vilja få in ridning i 

friluftslivsundervisningen eftersom det verkligen är friluftsliv för honom i och med att 

man är ute i naturen, även fast eleverna inte rör på sig speciellt mycket. Men han menar 

att detta kräver mycket planering och resurser, vilket skolan har begränsat av. Jonas tror 

att det är viktigt att kunna erbjuda ett stort antal olika aktiviteter i 

friluftslivsundervisningen för att inte skillnader mellan flickor och pojkar ska uppstå. Här 
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menar han att ridning skulle passa in mer för tjejerna eftersom den är lite mer tjejbetonad. 

Han skulle också vilja få in skotersafari och framhåller att skoterkörning är fysiskt 

ansträngande även fast många inte kan tro det. Han tror att denna aktivitet uppskattas mer 

positivt av pojkarna än den gör hos flickorna. 

 

Jonas tycker att friluftsliv är lika lätt som de andra momenten i idrottsundervisningen att 

anpassa för alla elever, oavsett kön. Orsaken till detta menar han är att många 

friluftsaktiviteter som orientering, skidåkning och skridskor är väldigt enkla och det krävs 

inte mycket av eleverna för att kunna klara av dem. Jonas ser ingen skillnad i flickor och 

pojkars intresse till friluftsliv i sin friluftslivsundervisning utan det rör sig istället om 

olika gruppers inställning. Han säger att idrottsprogram har i regel bra inställning till 

friluftsliv medan många praktiska program har lite sämre inställning.  I en del grupper 

menar Jonas att det kan råda en stämning som säger att "vi ska inte vara duktiga på det 

här", även fast eleverna kan tycka att det är roligt egentligen. 

 

Ser idrottsläraren några hinder/fördelar med att kunna bedriva och anpassa 

friluftslivsundervisningen utifrån ett genusperspektiv? 

 

Fördelarna är enligt Jonas de möjligheter som ges till friluftsliv i närheten av skolan. Det 

han ser som ett hinder och som han saknar är en närliggande skog eller en riktig natur 

som ger möjlighet till andra former av friluftsliv. Ett annat hinder för honom i 

friluftslivsundervisningen är den begränsade tid som ges, vilket påverkar valet av 

aktiviteter. Jonas menar att det kan finnas fysiska eller psykiska skillnader hos eleverna 

som kan påverka bedrivandet och planeringen av friluftslivsundervisningen. Han säger att 

orientering på ett okänt ställe kan medföra att eleverna blir rädda att gå vilse och 

orienterar då två och två istället. En hård överlevnad menar han gynnar pojkar mer än 

flickor eftersom fysiken är viktig. När det blir mörkt och kallt kan det enligt Jonas börja 

hända mycket saker i huvudet på eleverna och där kan skillnader uppstå, men de är inte 

könsrelaterade utan mer individanpassade. Därför menar han, är det viktigt att vara fler 

lärare vid överlevnadsmoment. Det gör att lärarna räcker till i aktiviteter och uppgifter 

eller om någon elev skulle bli sjuk. 

 

5.1.4 Intervju med Jonas elever 

 
Vad är friluftsliv för eleverna? 

 

Friluftsliv för flickorna är att vara ute i naturen utan att behöva tävla. För pojkarna är 

friluftsliv att fiska och köra skoter. 

 

Upplever eleverna att det finns manliga eller kvinnliga aktiviteter/uppgifter? 

 

Både flickorna och pojkarna anser att det finns aktiviteter i idrottsundervisningen som är 

mer manliga eller kvinnliga. Flickorna tror att dans är mer kvinnligt och pojkarna håller 

med om detta. Pojkarna anser att hockey är mer manligt samtidigt som flickorna tycker 

att det är styrketräning. I friluftslivsundervisningen tror flickorna att många uppgifter som 



- 25 - 

 

är kopplade till lägret är mer kvinnliga, till exempel laga mat, göra upp eld och diska. 

Pojkarna håller med flickorna om det och tillägger att tvätta också kan vara en sådan 

uppgift. Mer manligt är enligt flickorna aktiviteter som kräver större styrka, till exempel 

att hugga ved eller att hugga ned ett träd. Pojkarna tycker att klättring är en aktivitet som 

är mer manlig. 

 

Tycker eleverna att flickor och pojkar har samma förutsättningar i 

friluftsaktiviteter eller olika former av friluftsliv? 

 

Alla elever anser att flickor och pojkar har samma förutsättningar i bedrivandet av 

friluftsliv men menar att det kan skilja sig i olika friluftsaktiviteter. Pojkarna menar att de 

i regel har bättre fysik och är starkare än flickorna vilket gör att de klarar fysiskt tyngre 

uppgifter bättre. Flickorna håller med pojkarna om att det är så. 

 

Anser eleverna att alla har samma förutsättningar i deras idrotts- och 

friluftslivsundervisning? 

 

Samtliga anser att alla elever har samma förutsättningar i deras idrottsundervisning 

oavsett om man är pojke eller flicka. I friluftslivsundervisningen är det samma menar 

flickorna, bortsett från att alla inte har råd med lika bra utrustning eftersom det kostar 

mycket pengar.  

 

Märker eleverna någon skillnad i lärarens förhållningssätt gentemot flickor och 

pojkar i deras idrotts- eller friluftslivsundervisning? 

 

Ibland kan pojkarna märka skillnad i deras lärares förhållningssätt gentemot flickor och 

pojkar. De menar att läraren är lite mer gullig och försiktig mot flickorna och mot 

pojkarna mer sträng och bestämd. Detta kan enligt pojkarna framgå genom lärarens sätt 

att tala till flickor och pojkar. En pojke menar att detta kan framgå tydligt i någon 

aktivitet som läraren vet att pojkar i regel klarar bättre. Flickorna känner igen sig och 

håller med om att det kan se ut på det sättet. I friluftslivsundervisningen skiljer det sig 

inte utan det förekommer på samma sätt där, berättar pojkarna. 

 

5.1.5 Intervju med Klas 

 
Vad är friluftsliv för idrottsläraren? 

 

För Klas är friluftsliv när han kommer ut i naturen, samt att spela golf, fiska och 

fjällvandra. Friluftsliv i skolan är för honom orientering, paddling, skogsbrännboll, 

stavgång och beach volleyboll. Han uppskattar friluftsliv till ungefär 20% av 

idrottsundervisningen i Idrott och hälsa A, men säger att han skulle vilja att det var ännu 

mer.  
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Vilka tidigare erfarenheter av friluftsliv och genus har idrottsläraren? Hur ser det 

ut i den egna friluftslivsundervisningen idag? 

 

Under Klas egna gymnasietid upplevde han att det fanns ett stort utbud på olika 

friluftsaktiviteter. Det fanns kanoter och längdskidor att tillgå samt att skidspåren fanns 

nära till hands. Han har en känsla av att det var mer friluftsdagar då, vilket han säger nu 

nästan helt har försvunnit på deras skola och det krävs att idrottsläraren ansöker om det 

hos rektorn för att göra det möjligt. Han upplever att det nästan är mindre friluftsliv i 

skolan idag än det var då. Friluftsliv är kanske lite mer förknippat med pojkar när han 

tänker tillbaka, samtidigt säger han att många flickor också tycker om friluftsliv idag. 

Klas anser att fiske och sova i tält kan ses som något manligt i friluftslivsundervisningen, 

medan fjällvandring, längdskidor och långfärdsskridskor är mer jämställt. Vidare berättar 

han att friluftsliv nästan helt är borttaget ur den lokala kursplanen. Friluftsliv är inte 

längre obligatoriskt som det var förr och som han tror det är på skolor i andra kommuner.  

 

Han anser att alla elever har samma förutsättningar när det gäller friluftsliv oavsett kön. 

Det han tror skiljer sig är att en del elever har det bättre ekonomiskt ställt, vilket ger 

fördelar med utrustning och kläder för friluftsliv. Klas anser att det är viktigt med rätt 

kläder för att eleven ska få en positiv upplevelse av friluftsliv. Detta är enligt honom ett 

problem eftersom alla elever inte har råd till bra kläder vilket är nödvändigt på vintern. I 

sin egen idrottsundervisning har han sett att eleverna uppfattar gymmet som något typiskt 

manligt, men framhäver att allt fler flickor börjar styrketräna, dock med andra övningar 

än pojkarna. Pojkarna kör mycket bänkpress och biceps medan flickorna oftast tränar i 

olika maskiner, säger han. Rörelse till musik och dans är enligt Klas något som eleverna 

anser som kvinnligt och det är främst flickor som upplever det som positivt. Han berättar 

att under valperioder av olika aktiviteter är 90% av de sökande i ”rörelse till musik” 

flickor. 

 

Vad har idrottsläraren i åtanke vid planeringen av friluftslivsundervisningen? 

 

Klas anser att säkerheten alltid är viktig att informera om vilken aktivitet som än ska 

göras. Han berättar att om eleverna ska paddla kanot så är det viktigt att berätta om 

säkerhet och regler så att eleverna paddlar nära land och inte åker runt och krockar med 

varandra. Han tillägger att även teoretiska genomgångar kring paddlingsteknik är viktiga 

i början tills eleverna känner att de klarar av det helt på egen hand. Här ser han dock en 

fara i att eleverna kan börja leka när de känner sig för säkra och därför är det viktigt att 

alltid vara tydlig som lärare. Klas nämner att pojkar oftast busar mer än flickorna vid 

paddlingen genom att krocka i flickornas kanoter. Han tror att flickor har en större 

mognad än pojkar vilket kan visa sig ofta i friluftslivsundervisningen genom att pojkarna 

busar mycket. Klas anser att det egna valet av aktiviteter i friluftslivsundervisningen inte 

sker utifrån vilka aktiviteter som anses manliga eller kvinnliga, utan med avsikt att både 

flickor och pojkar ska klara av alla aktiviteter. Han beskriver det som ett samspel och, 

som han kanske tror är det viktigaste i skolidrotten, att lära sig bli en bra lagkompis. Klas 

tycker att friluftsliv är lika lätt som de andra momenten i idrottsundervisningen att 

anpassa för både flickor och pojkar. Han tror att det är viktigast att ha tydliga ramar och 
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regler i friluftslivsundervisningen. Det har enligt Klas inte framgått några skillnader i 

flickor och pojkars intresse till friluftsliv i den egna friluftslivsundervisningen, men de 

flesta elever anser att det är roligt med friluftsliv och framförallt paddling. 

 

Ser idrottsläraren några fördelar/hinder för att kunna bedriva och anpassa 

friluftslivsundervisningen utifrån ett genusperspektiv? 

 

Ett stort hinder kan enligt Klas vara att eleverna kommer dålig klädsel under vintertid och 

under sommartid med dåliga skor om det är blött ute. Han berättar att om eleven bara har 

ett par skor att tillgå kan det vara svårt att låta denne blöta ner dem i skogen. Ekonomin 

framhåller Klas som det största hindret för friluftslivsundervisningen. Han berättar om en 

friluftslivskurs som var mycket populär bland eleverna på skolan men som de var 

tvungen att lägga ned på grund av att det inte fanns pengar för att kunna driva den. 

Orsaken till detta var att regeringen införde en regel där eleverna inte får stå för kostnader 

själva utan det är skolan som ska göra det. Klas anser att tiden är tillräcklig för att kunna 

bedriva friluftsliv under idrottslektionerna som är 80 minuter långa. Han tror att fysiska 

och psykiska hinder kan förekomma hos eleverna, vilket kan försvåra planeringen av 

friluftslivsundervisningen. Han menar att det kan vara svårt att släppa iväg en elev med 

epilepsi själv i en kanot eftersom elevens säkerhet alltid är viktigast. Dock nämner han att 

detta inte är något stort problem eftersom han får veta sådant innan han planerar. Något 

som enligt Klas kan förekomma är att elever använder droger, dock menar han att dessa 

elever sällan kommer till idrottslektionerna. Han tror inte det skiljer sig mellan flickor 

och pojkar när det gäller fördelar/hinder för planeringen av friluftslivsundervisningen 

utan det är mer individanpassat. 

 
5.1.6 Intervju med Klas elever 

 
Vad är friluftsliv för eleverna? 

 

Pojkarna berättar att vara ute är friluftsliv för dem, en av pojkarna nämner att det bör vara 

i fjällen. Flickorna är också tydliga med att friluftsliv är att vara ute, det kan vara att 

promenera eller någon form av träning utan vikter. En av flickorna säger att klättring och 

göra upp eld är friluftsliv för henne. 

 

Upplever eleverna att det finns manliga eller kvinnliga aktiviteter/uppgifter? 

 

En flicka säger att i deras friluftslivsundervisning finns det en flicka i klassen som håller 

på väldigt mycket med friluftsliv och hon upplever henne som manlig, de övriga eleverna 

varken flickorna eller pojkarna håller med om det påståendet, En annan flicka säger att 

bergsklättring är manligt, de flesta av både flickorna och pojkarna håller delvis med. 
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Tycker eleverna att flickor och pojkar har samma förutsättningar i 

friluftsaktiviteter eller olika former av friluftsliv? 

 

Flickorna berättar att pojkarna är fysiskt starkare än dem, men att de har samma chans 

som killarna att utveckla sig själva från den nivå de för tillfället befinner sig på. 

 

Anser eleverna att alla har samma förutsättningar i deras idrotts- och 

friluftslivsundervisning? 

 

En av flickorna är inne på att om hon inte är bra på ett visst moment till exempel fotboll 

och dem har en lärare som ger det mycket tid så är det svårt att bevisa de kunskaper man 

har i andra moment. Den andra flickan håller med om detta. En av pojkarna berättar att 

det inte beror på läraren utan att de är eleverna själva som planerar vad de ska göra och 

de flesta vill att någon form av bollsport ska vara huvudmomentet i undervisningen. När 

det gäller friluftslivsundervisningen kan varken flickorna eller pojkarna svara på detta, 

eftersom de aldrig har någon sådan undervisning. Flickorna berättar vidare om exempel 

inom fotbollsmomentet och säger att pojkarna tar mycket plats och det kan vara svårt som 

flicka att bevisa sina kunskaper. En av pojkarna säger att han också kan känna att det är 

på det viset. Flickorna berättar att det oftare är någon av dem som inte vågar vara med i 

vissa moment och behöver mer peppning. En av flickorna säger att de tar för sig mindre 

än pojkarna. När det gäller friluftslivsundervisning så berättar både flickorna och 

pojkarna att de inte kan svara på om alla elever har samma förutsättningar, eftersom 

eleverna anser att de endast har idrottsundervisning inomhus.  

 

Märker eleverna någon skillnad i lärarens förhållningssätt gentemot flickor och 

pojkar i deras idrotts- eller friluftslivsundervisningen? 

 

Flickorna och pojkarna berättar att deras lärare är väldigt intresserad av bollsporter och 

att han själv spelar fotboll, vilket de menar kan ha betydelse för vilket moment de ägnar 

mest tid till. Flickorna menar att det kan vara svårt bevisa hur bra de är som individer 

gentemot killarna om de inte får chansen att visa det i flera olika moment. En av pojkarna 

berättar att deras lärare är bra på att se till varje elev som individ. När det gäller 

friluftslivsundervisningen så kan de inte svara på lärarens förhållningssätt gentemot 

flickor och pojkar, eftersom den inte existerar. Eleverna avslutar med att säga att de 

skulle vilja se mer friluftslivsundervisning i deras skolgång. 

 

5.1.7 Intervju med Niklas  

 
Vad är friluftsliv för idrottsläraren? 

 

Niklas menar att friluftsliv är någon form av utevistelse där aktiviteter och någon form av 

kulturell bindning ingår. Han framhäver extra mycket på att friluftsliv är vistelse 

utomhus, vilket han säger att vi som bor i Norrland har goda förutsättningar till att skapa 

något bra av med tanke på vår omväxlande natur. Friluftsliv i skolan menar han är mer på 

ett fostrande sätt. Niklas framhåller att en av skolans viktigaste uppgifter när det gäller 
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friluftsliv är att eleverna ska få chans att få ett bestående intresse av friluftsliv och få 

chansen att prova på flera olika moment inom detta och därigenom också hitta något som 

leder till en bättre hälsa. Niklas tror att friluftslivsundervisningen ligger på cirka 20% av 

tiden som ges i idrott och hälsa A, där kursen är på 100 timmar. 

 

Vilka tidigare erfarenheter av friluftsliv och genus har idrottsläraren? Hur ser det 

ut i den egna friluftslivsundervisningen idag? 

 

Niklas berättar att han har gått en idrottslärarutbildning med friluftslivsprofil och 

därigenom fått en relativt bred kunskap av vad friluftsliv handlar om. När han berättar om 

tiden på högstadiet som elev, kan han inte minnas att det var någon särskild 

friluftslivsundervisning överhuvudtaget, men att de någon gång fick paddla kanot. Sedan 

berättar han att han är uppväxt i en by där de bedrev mycket friluftsliv. Niklas tror att 

byaskolorna har en stor fördel när det gäller utövandet av friluftsliv på grund av den miljö 

som finns tillgänglig. Han menar att friluftsliv inte behöver vara något stort projekt utan 

det finns tillgängligt direkt man kliver ut genom dörren. Han säger även att han inte kan 

se några större skillnader mellan flickor och pojkar i bedrivandet av friluftsliv, utan att 

det känns ganska könsneutralt. Han tycker det kan vara större skillnader mellan flickor 

och pojkar i bollsporter, särskilt angående intresset. Niklas tycker att friluftsliv är ett 

moment som är mer anpassat för alla elever än vad andra moment i idrottsundervisningen 

är. 

 

Elevers olika förutsättningar i friluftsliv, anser Niklas är en känslig fråga, dels eftersom 

undervisningen sker utomhus och det krävs en hel del utrustning och det blir därmed en 

ekonomisk fråga. Bra utrustning gör att det blir roligare, det leder automatiskt till en 

bättre utevistelse. Om någon elev har ett funktionshinder kan det bli vissa begränsningar, 

Niklas talar här hur viktigt det är att som pedagog anpassa och lägga upp planeringen på 

ett bra sätt för att tillfredsställa alla elever. När det gäller flickor och pojkars förutsättning 

tycker han inte det skiljer sig någonting utan det som kan påverka är om det finns någon 

med funktionshinder eller sett till elevernas ekonomi. 

De skillnader han kan se i flickor och pojkars förutsättningar i friluftsaktiviteter är 

detsamma som går att se i det övriga samhället, han menar att det kanske är fördomar 

men den fysiska kapaciteten är normalt sett större hos pojkarna, de har större 

muskelmassa och är därmed starkare och även mer fysiskt uthålliga. Han upplever att 

flickorna är mycket noggrannare och ofta bättre ledare än vad pojkarna är.  

 

Niklas har inte direkt sett några fördomar om vad som anses manligt och kvinnligt i 

idrottsundervisningen. Han menar att i ett moment som klättring framgår det att pojkars 

fysiska förmåga är större och att han som pedagog inte ställer lika höga fysiska krav på 

flickorna. Niklas får anpassa sig lite när det gäller den fysiska biten, men det behöver inte 

bara gälla flickor och pojkar. Eleverna kan även vara av samma kön och det kan mellan 

dessa elever råda stora fysiska skillnader. Niklas menar att han kan få individualisera 

undervisningen för att hitta vägar så att eleverna hela tiden får chansen att utvecklas. 

Fördomar som han själv ibland kan känna i idrottsundervisningen är att pojkar gillar mer 

bollsporter och flickorna gillar mer rörelse till musik. 
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Vad har idrottsläraren i åtanke vid planeringen av friluftslivsundervisningen? 

 

Det viktiga när Niklas gör planeringen i friluftslivsundervisningen är att se till att alla 

elever kan utföra aktiviteterna, han får bland annat se till elevernas fysiska förmågor, men 

framförallt ska det vara roligt, det ska ge ett fortsatt intresse till friluftsliv. Samtidigt ska 

det också vara säkert, säkerheten är det viktigaste. Han gillar inte skillnaderna kring 

pojke/flicka, utan tycker alla ska se till individen istället. Han framhåller att idrottslärare 

bör se till att det blir så lite skillnad mellan olika individer som möjligt. Niklas framhåller 

att undervisningen ska vara könsneutral.  

Han berättar att friluftslivsundervisningen är lättare att anpassa för alla elever än andra 

moment i idrottsundervisningen. Samma sak när det gäller att anpassa 

friluftslivsundervisningen för flickor och pojkar. Niklas tycker inte att det framgår någon 

skillnad i flickors respektive pojkars intresse till friluftsliv i den enga undervisningen, 

däremot kan det skilja sig mycket i intresset beroende på vilket program eleven läser.  

 

Ser idrottsläraren några fördelar/hinder för att kunna bedriva och anpassa 

friluftslivsundervisningen utifrån ett genusperspektiv? 

 

Niklas ser inga hinder i att bedriva eller anpassa friluftslivsundervisningen så att den 

tillfredsställer alla elever, däremot kräver det en hel del av honom som pedagog i 

planeringen och det kan bli ett hinder om det är väldigt tidskrävande. Han säger att om 

bara lokalerna, utrustningen och miljön finns, bidrar det till bra förutsättningar för att 

bedriva friluftsliv. Han ser inga hinder för planeringen av friluftslivsundervisningen sett 

till flickor och pojkars förutsättningar. 

 

5.1.8 Intervju med Niklas elever 

 
Vad är friluftsliv för eleverna? 

 

Pojkarna menar att tältning, vandring och fiske i fjällen är friluftsliv för dem. En av 

pojkarna berättar att friluftsliv är något som sker utomhus och i någon form av aktivitet. 

En annan av pojkarna säger att han ser skoterkörning som friluftsliv. Flickorna tycker att 

friluftsliv är att vara ute i skogen, vandra eller utöva någon form av fysisk aktivitet 

utomhus. 

 

Upplever eleverna att det finns manliga eller kvinnliga aktiviteter/uppgifter? 

 

Pojkarna berättar att dans är ett moment som är mer lämpat för flickor. En av flickorna 

försvarar det genom att säga att alla flickor inte gillar dans och att det snarare är från 

person till person som avgör vad man gillar. Flickorna är mer tydliga än pojkarna med att 

det inte är något som är mer kvinnligt eller manligt inom idrottsundervisningen.  

Både flickorna och pojkarna berättar att de inte tycker att det finns något som är mer 

manligt eller kvinnligt när de ser till friluftslivsundervisningen. 
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Tycker eleverna att flickor och pojkar har samma förutsättningar i 

friluftsaktiviteter eller olika former av friluftsliv? 

 

Om flickor och pojkar har samma förutsättningar i friluftsaktiviteter och i olika moment 

inom friluftslivsundervisningen, menar flickorna att pojkarna har bättre fysiska 

förutsättningar vilket gör att de klarar av att bära en väldigt tung ryggsäck under 

vandring. Flickorna framhäver även att pojkar har bättre förutsättningar än flickor vid 

vedhuggning. En av pojkarna berättar att med användning av motorsåg har flickorna 

samma förutsättningar, samtidigt som en av flickorna säger att motorsågen inte finns med 

på fjällvandring och om den gjorde det skulle flickor inte orka hålla upp motorsågen lika 

länge som pojkarna. 

 

Anser eleverna att alla har samma förutsättningar i deras idrotts- och 

friluftslivsundervisning? 

 

Både flickorna och pojkarna är inne på att förutsättningarna i idrottsundervisningen är 

lika för båda könen, men flickorna nämner att det kan vara skillnad vid tidigare 

erfarenheter av att utfört en speciell idrott, vilket ger en fördel just i det momentet. 

Flickorna och pojkarna tycker att de har samma förutsättningar i 

friluftslivsundervisningen. 

 

Märker eleverna någon skillnad i lärarens förhållningssätt gentemot flickor och 

pojkar i deras idrotts- eller friluftslivsundervisning? 

 

Om de märker någon skillnad i deras lärares förhållningssätt gentemot flickor och pojkar, 

säger båda könen att det kan förekomma skillnader, men det beror på vilken lärare det är. 

Flickorna menar att vissa lärare inte ger högsta betyg om en elev inte är tillräckligt bra i 

ett speciellt moment, de nämner även att flickor ofta ses som gulliga och söta. Pojkarna 

tycker att flickorna överdriver något och tycker att frågan är ganska könsneutral. Samma 

fråga sett till friluftslivsundervisningen, framgår det enligt flickorna och pojkarna inga 

liknande skillnader. Där menar samtliga elever att det är mer könsneutralt. 

 
5.1.9 Intervju med Petter 

 
Vad är friluftsliv för idrottsläraren? 

 

Friluftsliv för Petter är att vara ute och kunna njuta av naturen och ta vara på den på rätt 

sätt, oavsett vilken årstid det är. Han berättar att fiske är något som han själv uppskattar 

väldigt mycket och känslan att få komma ut och koppla av, det är livskvalité. I skolan blir 

friluftsliv mer begränsat eftersom det handlar en hel del om pengar men även om tid.  

Petter vill ge eleverna en chans att prova på olika delar av friluftsliv som isfiske, 

skidåkning och isvak där allt finns tillgängligt i närområdet. I kriterierna för högsta betyg 

står det bland annat att eleven ska kunna finna lösningar på oförutsedda situationer, men i 

deras närmiljö är det svårt hitta dessa situationer. Petter berättar att när de har momentet 

isvak är det ett exempel på detta, men under kontrollerade former. Han berättar att de inte 
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kan prova på alla moment och inte heller under alla säsonger. Petter berättar att pengar 

för att åka till fjällen finns inte, men istället försöker de i närmiljön ge eleverna chansen 

att träna på att göra upp eld, göra mat med hjälp av stormkök och gå igenom varför 

klädseln är ett så viktigt moment i friluftsliv. Petter berättar att han brukar integrera 

friluftsliv med simning och försöker även integrera friluftsliv med andra moment i 

skolan. Petter brukar även paddla och klättra med sina elever men det är inte alla som får 

göra det och det beror på den ekonomiska biten, pengarna finns inte alltid. Han säger att 

uppskattningsvis är 10- till 15% friluftslivsundervisning på de 100 timmar som finns att 

förfoga i Idrott och hälsa A, men själv skulle han vilja se att det rörde sig upp emot 30% 

av det totala innehållet i idrottsundervisningen. 

 

Vilka tidigare erfarenheter av friluftsliv och genus har idrottsläraren? Hur ser det 

ut i den egna friluftslivsundervisningen idag? 

 

I Petters egen skolgång sett till gymnasiet så fanns inget friluftsliv, det hände att man åkte 

lite skidor och skridskor någon gång. Skridskor åkte de endast i en ishall och de anser 

Petter inte är friluftsliv. Från grundskolan kommer han ihåg friluftsdagarna och då 

handlade det främst om utförsåkning i en närbelägen skidbacke. Petter tycker absolut att 

friluftsliv är mer anpassat för alla elever än vad andra moment i idrottsundervisningen är, 

dels för att alla mer eller mindre ska ha provat på momenten som ingår och att alla elever 

följer med på eventuella utflykter. I de näst högsta kriterierna för elevernas betyg nämns 

inte friluftsliv överhuvudtaget och för att få godkänt står det att eleven ska ha provat på 

någon form av friluftsliv och deltar bara eleven har denne provat på det, säger Petter. Vid 

det högsta betyget ska eleven själv planera, genomföra och finna lösningar. Petter tycker 

inte att det framgår någon skillnad kring flickor och pojkars betyg i friluftsliv.  

 

Han tycker inte att alla elever har samma förutsättningar när det gäller friluftsliv, han 

syftar framförallt på klädseln och de ekonomiska skillnaderna som finns. Petter berättar 

att det skiljer sig även i vad eleverna har med sig för mat på utflykter, då friluftsliv är ett 

moment som ibland kräver sådant. Han ser inga skillnader på flickor och pojkars intresse 

till friluftsliv utan menar att det skiljer sig på olika program. Här menar han att det skiljer 

sig i utrustning och klädsel bland elever som studerar på studieförberedande och 

praktiska program. Kring flickor och pojkars förutsättningar i friluftslivsundervisningen, 

framhäver Petter att flickor är mycket bättre på att samarbeta, han är snabb på att berätta 

att huvuddelen av hans elever samtidigt är flickor. Petter har inte sett några tydliga 

fördomar om något som anses kvinnligt och manligt i friluftslivsundervisningen. Han 

skulle vilja säga att flickorna ofta är tuffare och modigare vid momentet isvak.  

 

Vad har idrottsläraren i åtanke vid planeringen av friluftslivsundervisningen? 

 

Det första och viktigaste som Petter berättar om vid planeringen är säkerheten, om de ska 

ut på isen har han tidigare undersökt isen noggrant. Han har gärna en annan lärare med 

sig då han åker ut på isen och poängterar att det också är viktigt att se till så att rätt 

utrustning finns om en olycka skulle inträffa. Han menar att det handlar om pengar också, 

nu har de tillgång till isdubbar för en hel klass, tidigare hade de endast ett par isdubbar. 
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Petter berättar även om hur viktig planeringen är då ett speciellt moment ska utföras 

första gången med en grupp, då försöker han genomföra momentet vid bra 

väderförhållanden eftersom eleverna ska få en positiv första upplevelse och inte en 

mardrömsupplevelse, vilket kan bidra till att eleven inte vill utföra aktiviteten igen. Petter 

brukar planera att komma ut någon gång på hösten som första tillfälle, september brukar i 

regel fungera bra. Han gör ingen skillnad i sin planering kring flickor och pojkar. 

 

När det gäller att anpassa friluftsliv för alla elever tycker han att det både kan vara lättare 

men även svårare i vissa fall än momenten i övriga idrottsundervisningen. På vintern när 

klädseln blir av större vikt kan han se det som svårare eftersom alla elever inte har 

tillgång till bra kläder och skolan har inte heller tillgång att låna ut några. Petter säger att 

de har en köldgräns på minus 20 grader och berättar om ett tillfälle då han var ute med en 

grupp elever när det varit minus 17 grader och några elever saknade handskar, då fick han 

ändra planeringen och göra något annat inomhus. Om det fanns ekonomi och en ledning 

som skulle vilja satsa på friluftsliv istället för att minska budgeten varje år skulle det 

finnas alla möjligheter till ett bra friluftsliv både för lärarna men även för eleverna. När 

Petter började som lärare såg det annorlunda ut även tidsmässigt då hade läraren en 

lektion och efter den hade de en lucka med tid som kunde vara längre än en timme, vilket 

gjorde att det blev lättare att planera för längre friluftslivsmoment. Petter berättar att de 

nu har kortare tid och om han vill göra något friluftsmoment måste han samarbeta med 

andra lärare. 

 

Petter har mycket flickor i sin undervisning och märker ibland att det kan bli 

grupperingar, där en del elever har svårt att ta sig in. Han har sett följder i och med detta 

och säger att risken blir större att de elever som lämnas utanför ofta undviker, eller är 

sjuka under idrottslektionerna. Generellt tycker Petter att intresset för friluftsliv har blivit 

mindre både hos flickor och pojkar de sista 2-3 åren. Unga idag är inte ute speciellt 

mycket, föräldrarna gör inga aktiviteter med sina barn längre. Han menar att det handlar 

mycket om att sitta framför datorer och sedan har de även för dåliga kläder för att vara 

ute. Petter skulle vilja se att ett moment som isvak blev obligatoriskt, eller att det låg som 

kriterier för högsta betyg, eftersom han anser att det är av stor vikt då det kan leda till ett 

räddat liv. Petter tycker att många av de flickor som går på de praktiska programmen inte 

tror på sig själva, han säger att de intalar sig själva redan innan själva utförandet, att de 

inte kommer att klara av något eller att de kommer att dö innan de ens har provat. Då får 

han jobba mycket med den mentala biten. Det skiljer sig även mycket i fysiken mellan 

programmen, en del röker och många är väldigt överviktiga. Specifikt mellan flickor eller 

pojkar tycker han inte man kan se några tydliga skillnader, utan snarare mellan olika 

individer. 

 

5.1.10 Intervju med Petters elever 
 

Vad är friluftsliv för eleverna? 

 

Pojkarna berättar att friluftsliv för dem är att göra någon form av aktivitet utomhus, 

klättra, göra upp eld och vandra. En av pojkarna nämner att bada isvak är friluftsliv för 
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honom. Flickorna nämner också att friluftsliv för dem är då de gör någonting utomhus, 

till exempel promenera i skogen, fjällvandra, paddla och orientera. En av flickorna talar 

om att hon brukar vara ute och rida i skogen och det tycker hon är friluftsliv. 

  

Upplever eleverna att det finns manliga eller kvinnliga aktiviteter/uppgifter? 

 

En av flickorna i gruppen berättar att hon tycker att vara på gym och lyfta vikter är mer 

manligt, samtidigt som att gå på olika pass till exempel aerobics är mer kvinnligt. Den 

andra flickan håller delvis med om detta. Pojkarna säger att de upplever dans som något 

mer kvinnligt. När det gäller friluftslivsundervisningen tycker varken flickorna eller 

pojkarna att de finns några tydliga skillnader mellan vad som anses manligt och kvinnligt, 

utan de tycker det känns mer könsneutralt. 

 

Tycker eleverna att flickor och pojkar har samma förutsättningar i 

friluftsaktiviteter eller olika former av friluftsliv? 

 

Pojkarna anser att flickor har samma förutsättningar som dem när det gäller bedrivandet 

friluftsliv. Flickorna talar istället om att det finns skillnader när det gäller den fysiska 

biten hos flickor och pojkar. De säger att pojkarna är i överlag starkare än vad dem är. I 

övrigt ser de inga andra stora skillnader. 

 

Anser eleverna att alla har samma förutsättningar i deras idrotts- och 

friluftslivsundervisning? 

 

Flickorna berättar att i idrottsundervisningen och framförallt i olika bollsporter har de 

svårt att visa vad de kan, de nämner att många av pojkarna håller på med bollsporter på 

fritiden och att de därför tar en stor plats, vilket gör att det kan vara svårt för flickorna att 

visa vad de kan. Pojkarna anser att flickorna har samma förutsättningar som dem. När det 

gäller friluftsliv berättar en av flickorna att det är lättare att visa vad de kan eftersom det 

sker i egen takt och på den nivå man är på. De andra flickorna håller med om att 

förutsättningarna är mer lika mellan könen i friluftsliv. Pojkarna håller delvis med och 

säger att friluftsliv är mer individuellt och på så sätt får alla elever visa vad de kan. 

 

Märker eleverna någon skillnad i lärarens förhållningssätt gentemot flickor och 

pojkar i deras idrotts- eller friluftslivsundervisning? 

 

Flickorna tycker att pojkarna påverkar och får igenom oftare vilka moment 

idrottsundervisningen ska innefatta, ett exempel är olika bollsporter, ofta fotboll eller 

innebandy. Pojkarna försvar sig och säger att de har haft dans också. En av flickorna 

säger att de endast haft dans en gång under hela terminen. När det gäller lärarens 

förhållningssätt mot flickor och pojkar i friluftslivsundervisningen säger alla elever att de 

inte kan komma på några skillnader i lärarens förhållningssätt. 
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5.2 Analyserande sammanfattning av intervjuresultat 

 
Flickor och pojkars förutsättningar i utövandet av friluftsliv och olika 

friluftsaktiviteter 

 

I bedrivandet av friluftsliv anser samtliga lärare att flickor och pojkar har samma 

förutsättningar, dock inte ur en ekonomisk synpunkt eftersom bra utrustning kostar 

mycket pengar vilket skiljer sig mycket från person till person. Tre av lärarna framhåller 

att pojkar har högre fysik än flickor och är i regel starkare vilket kan bidra till skillnader 

mellan könen i friluftsaktiviteter som kräver mer styrka som gör att pojkarna har en 

fördel. Dock framhäver Jonas och Niklas flickorna som bättre ledare än pojkarna och är 

bättre på att hålla samman gruppen. 

 

Alla Eriks elever anser att alla flickor och pojkar har samma förutsättningar i 

friluftsaktiviteter eller olika former av friluftsliv. De fyra övriga elevgrupperna är inne på 

samma spår, men framhåller pojkars högre fysiska förmåga som en skillnad i flickor och 

pojkars förutsättningar. Niklas elever ger ett exempel på denna fördel för pojkarna vid 

bärandet av en tung ryggsäck eller vid vedhuggning.  

 

Bortsett från Klas elever anser de andra fyra elevgrupperna att flickor och pojkar har 

samma förutsättningar i deras friluftslivsundervisning. Orsaken till att Klas elevgrupp 

inte anser detta är att friluftslivsundervisningen knappt existerar i deras 

idrottsundervisning. En flicka i Petters elevgrupp menar att det är lättare för flickor att 

visa vad man går för i friluftslivsundervisningen. Dock framhäver eleverna i Niklas grupp 

att de med tidigare erfarenheter av friluftsliv har en stor fördel. Jonas elever menar att det 

som skiljer sig i elevers förutsättningar är den ekonomiska delen sett till utrustning, 

istället för eventuella könsskillnader. Eriks elever framhäver deras delaktighet i 

planeringen av friluftslivsundervisning som en viktig bidragande faktor till att de har 

samma förutsättningar i deras undervisning.  

 

De fyra grupperna som har en friluftslivsundervisning anser att flickor och pojkar har 

samma förutsättningar i deras friluftslivsundervisning. I ett fall framgår det en tydlig 

skillnad i elevernas och lärarens syn på friluftslivets plats i idrottsundervisningen. Där 

menar Klas elever att de inte har någon friluftslivsundervisning samtidigt som Klas själv 

anser att friluftslivet upptar cirka 20% av den egna idrottsundervisningen. Enligt eleverna 

präglades idrottsundervisningen istället till stor del av bollspel och andra 

inomhusaktiviteter. 

 

I bedrivandet av friluftsliv menar alla lärare att flickor och pojkar har samma 

förutsättningar, förutom den ekonomiska biten där det skiljer sig. En likhet vi finner i 

svaren hos tre lärare och fyra elevgrupper är att det uppkommer skillnader mellan flickor 

och pojkar i friluftsaktiviteter som kräver mer styrka, vilket de framhäver gynnar 

pojkarna i och med deras högre fysiska förmåga. Flickor och pojkar har alltså samma 

förutsättningar i bedrivandet av friluftsliv, men inte i de friluftsaktiviteter som kräver 

högre fysik eller styrka.  
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Föreställningar om aktiviteter eller uppgifter som anses manliga/kvinnliga i 

friluftslivsundervisningen 

 

Bland lärarna finner vi en del föreställningar om aktiviteter i den egna 

friluftslivsundervisningen som uppfattas mer manligt eller kvinnligt av eleverna. Klas 

menar att fiske och sova i tält är mer manligt, samtidigt som han framhäver att 

längdskidor, fjällvandring och långfärdsskridskor är nästan jämställt. Friluftsaktiviteter 

som skoterkörning och fiske, anser Erik är mer kopplade till det manliga. Jonas 

framhäver skotersafari eller skoterkörning som en något mer manlig aktivitet samtidigt 

som han nämner ridning som mer kvinnligt. En annan friluftsaktivitet som anses mer 

manlig, menar Niklas är klättring, eftersom pojkar i regel har högre fysisk förmåga ställs 

inte lika höga krav på flickornas prestationer i klättring. 

 

Till skillnad från lärarna är eleverna mer inne på olika uppgifter kopplade till lägret 

angående vad som anses manligt eller kvinnligt. Vi finner här många olika alternativ hos 

eleverna. Jonas elever framhåller uppgifter i lägret som att laga mat, göra upp eld och 

diska som mer kvinnligt, samtidigt som pojkarna tillägger att tvätta också kan ses som en 

kvinnlig uppgift. Flickorna i Jonas grupp menar att de aktiviteter som kräver styrka är 

mer manliga eftersom de gynnar pojkarna. Den aktivitet pojkarna framhåller som manlig 

i friluftslivsundervisningen är klättring. Samtliga av Eriks elever anser att hugga ved eller 

kapa träd är mer manligt, samtidigt som de anser att laga mat och göra upp eld är mer 

kvinnligt. Av Klas elever framhåller en flicka i gruppen att bergsklättring är mer manligt. 

Vidare berättar samma flicka att en av flickorna i klassen ofta bedriver friluftsliv och 

uppfattas av henne därför som manlig. I Niklas och Petters elevgrupper anser ingen av 

eleverna att det finns någon speciell friluftsaktivitet som är manlig eller kvinnlig.  

 

Utifrån detta framgår det tydligt en likhet i att friluftsaktiviteter eller uppgifter inom 

friluftslivet som kräver hög fysisk förmåga, uppfattas mer manligt av eleverna. 

Ytterligare en likhet finner vi delvis i att uppgifter som traditionellt kan ses eller uppfattas 

som kvinnliga hemsysslor, till exempel laga mat, diska och tvätta, framhäver både 

flickorna och pojkarna som kvinnligt i friluftslivsundervisningen. Detta är uppgifter som 

främst är kopplade till ett eventuellt läger i bedrivandet av friluftsliv. En annan central 

uppgift eleverna nämner som mer kvinnlig är att göra upp eld, vilken även den är 

förknippad främst till lägret. 

 

Idrottslärarnas svar på vad som anses manligt och kvinnligt i friluftslivsundervisningen 

bygger till stor del på olika friluftsaktiviteter istället för friluftslivsrelaterade uppgifter. 

Hos både Erik och Klas framgår det att fiske anses mer manligt, samtidigt som Erik och 

Jonas även nämner skoterkörning som manligt. I likhet med deras uppfattning 

förekommer även skoterkörning och fiske två gånger i de fem elevintervjuerna i 

pojkarnas definition av vad friluftsliv är för dem. Endast Jonas av de fem idrottslärarna 

nämner någon aktivitet i friluftslivsundervisningen som skulle kunna ses som mer 

kvinnlig, i detta fall ridning. Istället förekommer beskrivningar av flickors egenskaper 

som bra på att hålla samman gruppen och bättre ledare än pojkar hos både Jonas och 

Niklas. 
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Idrottslärarnas bedrivande och planering av friluftslivsundervisningen 

 

Niklas och Petter menar att friluftsliv är mer anpassat för alla elever än vad andra 

moment i idrottsundervisningen är, samtidigt som resterande inte ser någon skillnad. 

Dock framgår inte huruvida friluftslivet är mer anpassat för flickor och pojkar än andra 

moment i idrottsundervisningen ur lärarnas svar. Däremot anser två av lärarna, Erik och 

Niklas, att friluftslivsundervisningen är lättare för idrottsläraren att anpassa för både 

flickor och pojkar än vad andra moment i idrottsundervisningen är, samtidigt som de 

resterande tre tycker det är varken lättare eller svårare. 

 

Ingen lärare ser några hinder eller fördelar för att kunna anpassa undervisningen för både 

flickor och pojkar. Generellt framgår ekonomin och tiden som ett hinder. Klas är den 

enda som anser att tiden inte är ett hinder. Dock kan en del av lärarna se fysiska hinder 

hos eleverna som inte är könsrelaterade, men bidrar till svårigheter av planeringen, till 

exempel passiva elever, funktionsnedsättning och epilepsi. Det kan enligt Klas även 

förekomma psykiska hinder hos eleverna som påverkar planeringen i form av 

drogmissbrukande elever. Jonas menar att orientering på okänd plats kan skapa rädsla 

och oro hos eleverna.     

 

Av de fem lärarna framhåller Jonas och Niklas att man bör tänka på specifika saker vid 

planeringen av friluftslivsundervisningen för att inte skillnader mellan flickor och pojkar 

ska uppstå. Jonas menar att han måste kunna erbjuda ett stort antal aktiviteter för att det 

inte ska uppstå stora skillnader mellan flickor och pojkar. Ett exempel på detta berättar 

han kan vara att anordna ridning och skotersafari, där han menar att ridning kan 

uppskattas mer av flickorna och skotersafari av pojkarna. Niklas är inne på att valet av 

friluftsaktiviteterna bör ske utifrån elevernas fysiska förmåga och berättar innan det att 

pojkar har i regel högre fysisk förmåga. 

 

Avslutningsvis kan vi utifrån våra intervjuer konstatera att det i friluftslivsundervisningen 

finns olika friluftsaktiviteter eller uppgifter som anses mer manliga eller kvinnliga. De 

aktiviteter som anses manliga kräver ofta en högre fysisk förmåga, vilket de flesta lärarna 

och eleverna nämner att pojkar har. I och med detta har inte flickor och pojkar samma 

förutsättningar i de friluftsaktiviteter som kräver högre fysik eller styrka. Det framgår 

dock att flickor och pojkar har samma förutsättningar när det gäller att bedriva friluftsliv i 

det stora hela. Trots dessa könsmärkta aktiviteter och att lärarna samtidigt är medvetna 

och berättar om pojkars högre fysiska förmåga är det endast två lärare som framhåller att 

valet av aktiviteter i friluftslivsundervisningen är viktigt för att det inte ska uppkomma 

skillnader mellan flickor och pojkar. Lärarna är mer eller mindre medvetna om att det 

finns ett genusproblem i friluftslivsundervisningen, men endast två berättar att de har 

detta i åtanke vid planeringen av friluftslivsundervisningen. 
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6. Diskussion 
 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i studiens syfte, 

frågeställningar och teoretiska bakgrund. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. Vi valde att 

intervjua lärare med olika lång yrkeserfarenhet och vi tycker att metoden besvarat vårt 

syfte och frågeställningar väl. För att få en bredare bild av lärarkårens uppfattning i 

allmänhet kunde vi ha utökat vårt urval och spridit våra intervjuer över ett större 

geografiskt område. Detta gäller även för våra elevintervjuer som även de var begränsade 

till elever på skolor inom ett och samma län.  

 

6.1.1 Validitet 

 
Vi valde kvalitativa intervjuer som metod då vi var ute efter personliga upplevelser och 

erfarenheter. Med utgångpunkt i Patel och Davidsson (2003) fann vi att detta var den 

metod som passade vår studie bäst. Det som kan ha påverkat studiens validitet är att 

personer ofta vill framställa sig själva och sitt arbete positivt och därför utelämnar de 

negativa aspekterna av sin verksamhet. Det kan i vårt fall innebära att validiteten i de svar 

vi fått från intervjuerna kan ifrågasättas. 

 

6.1.2 Reliabilitet 

 
Vi spelade in våra muntliga intervjuer på band för att sedan göra egna utskrifter av 

svaren. Det kan ha påverkat reliabiliteten då en intervjuutskrift kan sägas vara en 

tolkning, i detta fall vår tolkning, av det som de intervjuade svarat. Vårt urval, 

begränsningen av skolor i norra Norrland, gör att vår studie inte kan sägas vara 

representativ för en hel lärarkår. Ett bredare urval, eller snarare en större spridning av 

urvalet geografiskt sätt skulle sannolikt ha höjt studiens reliabilitet. Vidare var det de 

intervjuade lärarna själva som valde ut elever till elevintervjuerna. Det kan i sin tur också 

ha påverkat reliabiliteten negativt. Det faktum att de intervjuade lärarna uteslutande var 

män är också något som kan ha påverkat reliabiliteten av studien. Däremot ska sägas att 

detta inte kan fastslås eftersom vi inte kan veta huruvida en kvinnlig lärare hade resonerat 

på annat sätt just därför att hon var kvinna. Könet på de intervjuade lärarna kan med 

andra ord ha varit ovidkommande för studiens resultat, men bör ändå nämnas som en 

faktor som kan ha påverkat reliabiliteten negativt. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 

Lärarna är eniga om att elevernas olika ekonomi bidrar till att elever inte har samma 

förutsättningar i bedrivandet av friluftsliv. Ekonomin har stor betydelse ifråga om 

utrustning för eleverna i olika väder- och vindförhållanden, men också för vad skolan kan 

erbjuda eleverna för friluftsaktiviteter och resor. Sandell och Sörlin (2008) framhåller att 

friluftsliv idag för dem som har pengar, ger större möjligheter om vilka friluftsaktiviteter 

som kan utföras och samtidigt mindre begränsningar om var friluftsliv kan bedrivas. 

 

Det är anmärkningsvärt att friluftsliv inte finns med i den lokala kursplanen på en av 

skolorna eftersom det tydligt framgår i kursplanen för idrott och hälsa A att eleven ska ha 

kunskap om och ha genomfört olika former av friluftsliv. Mer uppseendeväckande blir 

det i och med att friluftslivet enligt Engström (2000), bidrar till social samvaro, 

avkoppling och livsglädje, vilket gör att friluftsliv har stor betydelse för många 

människors välmående. 

 

I bedrivandet av friluftsliv anser alla lärare att flickor och pojkar har samma 

förutsättningar. Orsaken till att friluftsliv kan uppfattas som genusneutralt är enligt 

Larsson (2009) att det i friluftslivet inte finns något som gör det möjligt att skapa 

könsskillnader. Barbara Humberstone (1993) framhåller i motsats till detta att majoriteten 

av de som utövar friluftsaktiviteter är män och att det i ung ålder, då aktiviteterna inte 

betonas av tekniska färdigheter, är fler kvinnor som utövar aktiviteterna.  

 

Friluftsaktiviteter som fiske och skoterkörning förekom i lärarnas och pojkarnas 

definitioner av friluftsliv. Anmärkningsvärt är att dessa friluftsaktiviteter aldrig förekom i 

någon av flickornas definitioner av friluftsliv. Det blir tydligare att dessa två aktiviteter 

uppfattas som mer manliga då SCB (2004) visar att mer än dubbelt så många män än 

kvinnor fritidsfiskar någon gång under ett år. Liknande tanke finner vi hos Pedersen 

(1999) som framhäver att kvinnor sällan eller aldrig deltar på jakt, men något oftare på 

fisketurer. Enligt Eskilsson (2008) kan detta bero på att det är svårare för kvinnor att 

utöva friluftsaktiviteter som kräver mer tid, på mer avlägsna platser, vilka även under 

tidiga naturismen sågs som männens revir. Orsaken till detta, menar Eskilsson (2008) är 

att kvinnans fria tid inte är densamma som männens eftersom hon idag ägnar sig mer åt 

hushållsarbete än vad mannen gör. 

 

Föreställningar om mer manliga och kvinnliga aktiviteter eller uppgifter inom friluftslivet 

har vi sett är vanligt förekommande i lärare och elevers svar. Både flickor och pojkar 

framhåller att uppgifter som är kopplade till lägret är mer kvinnliga, till exempel laga 

mat, göra upp eld och diska. Mer manligt är enligt flickorna friluftsaktiviteter som kräver 

mer styrka så som att hugga ved eller kapa träd. Enligt Larsson (2009) kan orsaken till 

detta vara att det finns traditionella könsmönster i friluftslivet som bygger på att 

kvinnliga elever tar hand om disken och manliga elever om uppbyggnaden av vindskydd. 

En annan orsak till könsmärkta aktiviteter är enligt Fagrell (2000) att eleverna genom 

olika medier i vardagen får en uppfattning av vad som är pojk- och flickaktiviteter.  
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Bland lärarna framgår det att friluftsaktiviteter som paddling och klättring är mer manliga 

eftersom de är aktiviteter som gynnas av en högre fysik. Klättring framgick även hos 

eleverna som en något mer manlig friluftsaktivitet. En av lärarna påpekar även att ridning 

är en aktivitet som kan ses som mer kvinnlig och uppfattas mer positivt bland flickorna. 

Vidare kan vi i ämnesplanen för Idrott och hälsa 2 i Lgy-11 se att mer fokus kommer att 

läggas på upplevelsebaserade friluftsaktiviteter, så som paddling, klättring och ridning, 

vilka elever och lärare tidigare nämnt som mer manliga och kvinnliga friluftsaktiviteter. 

 

Det är uppseendeväckande att endast två av lärarna anser att det är viktigt att tänka på 

valet av aktiviteter för att det inte ska uppkomma skillnader mellan flickor och pojkar i 

friluftslivsundervisningen. Ändå nämner lärarna att pojkar har högre fysisk förmåga än 

flickorna, vilket avspeglar sig främst i olika friluftsaktiviteter. Samtidigt framgår det 

tydligt i LPF-94 att skolan ska arbeta mot att främja kvinnor och mäns lika rättigheter och 

möjligheter. Skolan ska också bidra till att ge eleverna uppmuntring för att kunna 

utveckla sina intressen utan några fördomar om vad som anses manligt eller kvinnligt. 

Fagrell och Larsson (2010) menar att idrottsläraren måste kunna bemöta 

läroplansuppdraget, att kunna motverka traditionella könsroller och arbeta för 

jämställdhet. Dagens samundervisning i idrott och hälsa kan enligt Fagrell och Larsson 

(2010) bidra med oönskade effekter om inte idrottsläraren har en tydlig föreställning om 

vad som anses manligt och kvinnligt, men idrottsläraren måste också vara beredd på att 

kunna granska sin egen idrottsundervisning utifrån genusforskning och från läroplanens 

mål om flickor och pojkars lika villkor. I likhet med detta framhåller även Larsson (2001) 

att kunskapen om hur flickor och pojkar är, ska ligga till grund för hur läraren 

pedagogiskt skapar goda förutsättningar. 

 

Det framgår att lärarna är medvetna att det finns ett genusproblem i idrotts- såväl som i 

friluftslivsundervisningen. Dock är lärarna inte medvetna om sina egna könsstereotypiska 

föreställningar om genus och vad som är manligt och kvinnligt, tillexempel i 

könsstereotypen att pojkar är starkare än flickor. Detta visar sig tydligt i de 

friluftsaktiviteter som kräver mer styrka, där lärarna framhåller pojkars högre fysiska 

förmåga som en bidragande faktor till flickor och pojkars olika förutsättningar. I en 

rapport av Skolverket, På pojkarnas planhalva (2010), framgår det att många lärare anser 

att kursplanerna är otydliga, vilket kan leda till att lektionerna kan bli en form av 

föreningsidrott som kan förstärka dominerande könsmönster. En form av lösning på detta 

kan vi se i den nya läroplanen för gymnasieskolan 2011, som innehåller ämnesplaner 

istället för kursplaner. Ämnesplanens syfte är där att skapa en större tydlighet om vad 

eleverna ska kunna och vad som ska bedömas.  

 

Vi har sett att det finns föreställningar om olika aktiviteter som anses mer manliga eller 

kvinnliga i friluftslivsundervisningen. Dock är det inget alla lärare tänker på vid 

planeringen och val av aktiviteter i friluftslivsundervisningen. De jobbar inte aktivt för att 

komma över dessa problem vid planeringen av friluftslivsundervisningen. Enligt 

Skolverket (2010) verkar inte alla aktiviteter i ämnet Idrott och hälsa vara anpassade efter 

alla elevers förutsättningar. Det kan få konsekvenser för flickor och pojkars intresse till 
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idrottsämnet, inställning under lektionerna och påverkan av betyget. Många gånger kan 

idrottsundervisningen utformas enbart av fysisk styrka och prestation, vilket enligt 

Skolverket (2010) gynnar pojkarna mer än flickorna. 

 

6.3 Avslutande reflektion 

 
Studien har visat att lärarna är medvetna om att det kan uppkomma skillnader i flickor 

och pojkars förutsättningar i samband med friluftslivsaktiviteter som kräver mer styrka, 

där pojkars högre fysiska förmåga framhålls som en stor fördel. I själva bedrivandet av 

friluftsliv, framgår det dock att flickor och pojkar har samma förutsättningar eftersom 

fysiken inte blir lika avgörande. Vi kan utifrån detta se att lärarna är medvetna om att det 

finns ett genusproblem i friluftslivsundervisningen. Dock tänker inte alla på detta vid 

bedrivandet och planeringen av friluftslivsundervisningen. Det finns alltså en 

genusmedvetenhet hos lärarna, även fast den inte avspeglar sig i bedrivandet och 

planeringen av friluftslivsundervisningen. Som vi tidigare sett framhåller Skolverket 

(2010) att alla aktiviteter inte verkar vara anpassade efter alla elevers förutsättningar i 

idrottsundervisningen och att många aktiviteter kan byggas på fysisk styrka vilket gynnar 

pojkar mer än flickor. Eftersom detta förekommer i idrottsundervisningen generellt, kan 

vi inte se att det skiljer sig i friluftslivsundervisningen, som endast utgör en del av den 

totala idrottsundervisningen.  

 

Vi kan se att elevernas syn också präglar könsstereotypen att pojkar är starkare än flickor. 

Vi kan inte heller se att lärarna motarbetar olika könsstereotyper. Lärarna belyser 

problemen, men är själva inte medvetna om hur de låter problemen fortgå. På så sätt blir 

lärarna omedvetna om hur kön skapas. I dagens samhälle kliver kvinnorna in i idrotten, 

som framstår som en manlig arena och möts där av olika könsföreställningar och 

könsstereotyper, som att pojkar är starkare än flickor.  

 

Vi tror därför att idrottslärarnas genusmedvetenhet behöver utvecklas. Många av lärarna i 

studien uttryckte en viss rädsla och oro för att gå in djupt kring genusrelaterade problem i 

friluftslivsundervisningen och lyfte istället fram individanpassning som något bättre. Vi 

anser att en eventuell utveckling av idrottslärarnas genusmedvetenhet skulle bidra till en 

mer jämställd friluftslivsundervisning och framförallt idrottsundervisning i helhet, där 

flickor och pojkar har samma förutsättningar och lika villkor. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

 
Områden som skulle vara intressant att bedriva vidare forskning på är hur planeringen av 

undervisningen sker utifrån ett genusperspektiv i andra gymnasiala skolämnen. Här 

skulle det vara intressant att se om det framgick några eventuella skillnader mellan de 

olika ämnena. Det hade varit spännande att utveckla denna studie och göra den mer 

omfattande i form av en nationell karaktär. För att få ett bra och trovärdigt resultat skulle 

observationer även kunna förekomma.   
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Arbetsfördelning 
 

Innehållet i denna studie har vi skrivit tillsammans vid ett antal olika tillfällen. 

Intervjuerna och analyseringen är även de utförda och bearbetade av oss båda. Vi anser 

att arbetsfördelningen och ansvaret i denna studie har varit likvärdigt. Allt som står i 

denna studie står vi båda två för. 
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Bilaga 1 

 

Frågor till eleverna 
 

1. Vad är friluftsliv för er? 

 

2. Upplever ni att det finns aktiviteter/uppgifter inom idrottsundervisningen som 

anses vara mer manliga eller kvinnliga? 

- Har ni upplevt liknande i friluftslivsundervisning? 

 

3. Tycker ni att flickor och pojkar har samma förutsättningar i bedrivandet av 

friluftsaktiviteter/olika former av friluftsliv? 

 

4. Har alla elever samma förutsättningar i er idrottsundervisning? 

- Beroende på om man är pojke eller flicka? 

- Hur ser det ut i friluftslivsundervisningen? 

 

5. Märker ni någon skillnad i er lärares förhållningssätt gentemot flickor och pojkar i 

idrottsundervisningen? 

- I olika moment i idrottsundervisningen? 

- I friluftslivsundervisningen?  
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Bilaga 2 

 
Frågor till idrottslärarna 
 

1. Vad är friluftsliv för idrottsläraren? 
 

Vad är friluftsliv för dig? 

 

Vad är friluftsliv i skolan för dig? 

 

Hur stor del har friluftsliv i din idrottsundervisning? 

  

2. Finns det samband mellan lärarens tidigare erfarenheter av 

friluftsliv och genus jämfört med hur det ser ut i lärarens 

friluftslivsundervisning idag? 
 

Vilka tidigare erfarenheter av friluftsliv har du från din egen skolgång? 

- Skillnad mellan flickor och pojkar? 

- Hur framgick skillnaderna? 

 

Har du sett några tecken på att friluftsliv är mer anpassat för alla, än vad andra 

moment i idrottsundervisningen är? 

- Flickor och pojkar? 

- På vilket sätt? 

 

Anser du att alla elever har samma förutsättningar när det gäller friluftsliv? 

- Flickor och pojkar? 

 

Ser du i din friluftslivsundervisning några tydliga skillnader på flickor och pojkars 

förutsättningar i olika friluftsaktiviteter/former av friluftsliv? 

 

Har du sett tendenser till fördomar om något som anses manligt-kvinnligt i 

aktiviteter/uppgifter i din idrottsundervisning? Det vill säga i elevernas handlingar 

eller argument? 

- Har du sett liknande i friluftslivsundervisningen? 

 

 

3. Vad har idrottsläraren i åtanke vid planeringen av 

friluftslivsundervisningen? 
 

Vad anser du är viktigt att tänka på vid planeringen av friluftslivsundervisningen? 

- För att det inte ska uppkomma skillnader mellan flickor/pojkar? 
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Anser du att friluftsliv är svårare eller lättare att anpassa för alla elever jämfört med 

andra moment i idrottsundervisningen? 

- Svårare/lättare för flickor och pojkar? 

 

Ser du skillnad på flickor och pojkars intresse till friluftsliv i din egen 

friluftslivsundervisning? 

 

4. Ser idrottsläraren några fördelar/hinder med att kunna bedriva 

och anpassa friluftslivsundervisningen utifrån ett 

genusperspektiv? 
 

Ser du några hinder/fördelar för att kunna bedriva och anpassa 

friluftslivsundervisningen på ett sådant sätt att den tillfredsställer alla elever? 

- Materiella, ekonomiska eller tidsrelaterade hinder/fördelar? 

 

Finns det fysiska eller psykiska hinder/fördelar? 

- Hinder/fördelar för att kunna bedriva en bra undervisning både för flickor och 

pojkar? 


