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Sammanfattning 
 

Titel: Företeelsen friluftsliv i en skolkontext 

 

Bakgrund: Friluftsliv har varit en del av den svenska obligatoriska skolan under lång tid. 

Friluftsliv fick en ökad betydelse i idrottsämnet i samband med Lpo 94. Det råder dock 

oklarheter kring vad innebörden av begreppet friluftsliv. 

Syfte: Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för företeelsen friluftsliv i en skolkontext. 

Frågeställningar: Vilka innebörder av friluftsliv framträder i den nationella kursplanen och 

dess betygskriterier respektive de lokala styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa? samt 

Vilka skillnader finns det mellan de innebörder av friluftsliv som framkommer på nationell 

nivå jämfört med de lokala styrningar som framkommer på enskilda skolor? 

Teori och metod: Vi har i studien använt oss av en kvalitativ hermeneutisk textanalys. Våra 

studieobjekt är dels den nationella kursplanen för idrott och hälsa och dels lokala 

styrdokument från nio olika skolor i Örebro. 

Resultat: Vi har funnit att det råder en spänning mellan den nationella kursplanens olika delar 

med avseende på friluftslivets plats och roll i ämnet. Vi har vidare sett att det råder en 

spänning mellan den nationella kursplanen och de lokala styrdokument vi undersökt med 

avseende på val av innehåll och innebörder av begreppet friluftsliv. Det finns en stark 

koppling mellan friluftsliv och orientering i de lokala styrdokumenten. Vi har också funnit att 

det inte finns något konsensus kring vad friluftsliv är men en möjlig tolkning som återkommer 

är att friluftsliv tolkas som vistelse i naturen.  

Summerande analys: Oklarheterna kring hur friluftsliv tolkas är så stora att risken finns att 

skolans likvärdighet sätts ur spel rörande området friluftsliv. Flera skolor antyder att friluftsliv 

inte hinns med och forskning tyder på att friluftsliv ersätts av friluftsverksamhet. 

 

 

Nyckelord: Friluftsliv, friluftsaktivitet, friluftsverksamhet, kursplan, idrott och hälsa, lokala 

styrdokument 
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1 Inledning 
I Sverige har vi en lång tradition av att vistas i naturen (Sandell & Sörlin 2000), ett uttryck för 

detta är allemansrätten med rötter ända ifrån medeltiden (Naturvårdsverket). På 1890-talet 

började vissa grupper i samhället proklamera för att friluftsliv skulle införas som en 

obligatorisk del i skolan (Yttergren 1996) och under hela 1900-talet har sedan tanken om 

friluftslivets betydelse för fostran lyfts fram (Sandell & Sörlin 2000). Olika organisationer 

började kring sekelskiftet utnyttja friluftsliv som en väg till att fostra ungdomar, bland dessa 

kan till exempel nämnas Scoutrörelsen och den verksamhet som idag heter Friluftsfrämjandet. 

Det dröjde dock till 1942 innan friluftsliv blev ett obligatoriskt moment i den svenska 

folkskolan och friluftsliv har sedan dess på olika sätt varit en del av skolans utbildning, 

företrädesvis inom idrottsämnet (ibid). I samband med den senaste läroplanen, Lpo 94, 

genomgick idrottsämnet flera genomgripande förändringar (Skolverket 2005b) vilket bland 

annat innebar en tydligare inriktning mot hälsa och miljö (SOU 1992:94). Friluftslivet fick 

därmed en viktig roll med sin nära anknytning till denna delvis nya inriktning (ibid) men 

samtidigt försvann de styrningar som funnits tidigare om ett visst antal friluftsdagar per 

termin (Prop 1992/93:220). Trots att friluftsliv har fått en stärkt roll och ses som ett prioriterat 

område i Lpo 94 är det fortfarande ett litet område i praktiken i idrottsämnet i skolan (Sandahl 

2004). En undersökning från 2001 visar att friluftsliv utgör lite mindre än tio procent av 

ämnesinnehållet. Det är ett av de områden som idrottslärare själva ser som svårast att få med i 

undervisningen (ibid).  

 Vi som skriver denna c-uppsats studerar båda till lärare för ämnet idrott och hälsa. Vi har 

ett stort eget intresse av friluftsliv och en av författarna har under femton års tid mött 

friluftsliv i olika former som aktiv i scoutrörelsen. Vi har en bild av att 

friluftslivsundervisningen på skolorna inte svarar upp mot de tydliga skrivningarna om 

friluftsliv som finns i kursplanen. Vi vill därför i denna c-uppsats ta reda på möjliga 

innebörder av friluftsliv i skolan som lyfts fram i kursplanstexten, vilka syften med friluftsliv 

som anges och vilken plats friluftsliv skall ha i ämnet. Vi är vidare intresserade av att koppla 

detta till den verksamhet som faktiskt bedrivs ute på skolorna. Det är i skolan vi snart kommer 

att arbeta och vi ser denna c-uppsats som ett sätt att förbereda oss inför arbetslivet.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för företeelsen friluftsliv i en skolkontext. 

 

Studiens frågeställningar 

Vi använder oss av följande frågeställningar för att söka nå vårt syfte. 

 

 Vilka innebörder av friluftsliv framträder i den nationella kursplanen och dess 

betygskriterier respektive de lokala styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa? 

 

 Vilka skillnader finns det mellan de innebörder av friluftsliv som framkommer på 

nationell nivå jämfört med de lokala styrningar som framkommer på enskilda skolor?  

 

 

Specificering och motivering av syfte och frågeställningar 

I relation till vårt syfte, att fördjupa förståelsen för företeelsen friluftsliv i en skolkontext, har 

vi valt att studera de nationella styrdokumenten som finns rörande friluftsliv. Friluftsliv är 

företrädesvis en del av innehållet i ämnet idrott och hälsa. Vi valde därför att studera 

kursplanen i detta ämne. Kursplanen är ett nationellt styrdokument med övergripande mål och 

riktlinjer för undervisningen. Men det är på lokal nivå som undervisningen bedrivs. Varje 

enskild skola har såväl skyldighet som möjlighet att tolka de nationella styrdokumentens mål 

och att välja egna metoder för att uppnå dessa. Detta skall uttryckas i olika lokala 

styrdokument. Vi har därför valt att studera även dessa dokument. I enlighet med studiens 

syfte att undersöka företeelsen är vi vidare intresserade av att se om det finns en spänning 

mellan den lokala och nationella nivån kring innebörden av friluftsliv. 

 För att ytterligare rikta vår uppmärksamhet och göra arbetet tydligare har vi valt att 

använda oss av ett antal didaktiska frågor. Vi har valt att utgå ifrån de didaktiska frågeorden 

vad, hur och varför. Utifrån detta har vi skapat frågorna: 

 

o Vad räknas som friluftsliv? 

o Hur stor plats har friluftsliv i ämnet? 

o Varför skall friluftsliv bedrivas i skolan? 
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Vi ställer frågan vad för att kunna få reda på vilken innehåll som friluftsliv tillskrivs i de olika 

dokumenten vi studerar. Detta ser vi som en grundförutsättning för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Frågan hur kunde ställas på flera olika sätt. Vi valde ovanstående fråga som 

en övergripande fråga där vi vill se hur friluftsliv förhåller sig till andra moment i 

idrottsämnet. Denna fråga kopplar vi också till bedömning och betygsättning samt hur olika 

styrdokuments delar förhåller sig till varandra. Svaren på frågan varför speglar i vilket syfte 

friluftsliv bedrivs och förutsätter därigenom svaret på frågan vad. Alla dessa frågor bildar 

tillsammans en helhet. Genom att dela upp studiens frågeställningar på detta sätt ger det oss 

en ökad möjlighet att få god struktur i studien och är en hjälp i analysen.  Det förstärker också 

våra möjligheter att växla mellan delarna och helheten utifrån den hermeneutiska cirkeln. 

 

2.1 Studiens avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att endast omfatta skolor med verksamhet i 

skolår 7-9. Orsaken till varför vi har valt denna avgränsning i vår studie är dels praktiska skäl, 

dels intresseskäl. De praktiska skälen är att skolan har en skyldighet att möjliggöra för alla 

elever att minst ha uppnått kursplanens uppnåendemål när de avslutat det nionde skolåret 

(Lpo 94). Därför måste skolorna se till att alla de mål och syften som finns rörande friluftsliv i 

skolan uppnås senast i skolår nio. Av denna anledning kan vi också använda hela kursplanen 

som bas för vår analys, även uppnåendemålen för skolår 5. Vi har även personliga intressen 

för skolår 7-9 eftersom vi kommer ta ut examen mot grundskolans senare år. Det som vi 

kommer fram till i denna uppsats kommer att vara till nytta för oss och andra lärare i idrott 

och hälsa. 

 

2.2 Klargörande av olika begrepps användning i vår studie 

Det studieobjekt som står i fokus i vår c-uppsats är företeelsen friluftsliv. För att förstå detta 

studieobjekt utifrån ett hermeneutiskt perspektiv behöver vi först förklara vad vi i studien 

menar med en företeelse.1 Vidare vill vi i samband med detta beröra problematiken, 

komplexiteten och sambandet kring begrepp, definition, innebörd och tolkning. 

Nationalencyklopedin beskriver ordet begrepp som ”det abstrakta innehållet hos en språklig 

term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen 

                                                
1 Ett hermeneutiskt perspektiv får ett flertal konsekvenser för denna studie, för vidare resonemang se Ett 
hermeneutiskt perspektiv, 4.1. 
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betecknar eller appliceras på” (Nationalencyklopedin). Vi använder ordet begrepp på samma 

sätt som Nationalencyklopedin.  När vi använder begreppet definition /av friluftsliv/ menar vi 

en specifik begreppsbestämning som är myntad av någon person, myndighet eller 

organisation. I användandet av begreppet innebörd /av friluftsliv/ syftar vi på olika möjliga 

definitioner. Med begreppet tolkning menar vi att ett specifikt begrepp kan ges olika 

innebörder beroende på i vilken kontext det är skrivet eller läses i. Vi kommer att fortsätta 

diskussionen kring tolkning under rubriken Ett hermeneutiskt perspektiv. Då vi använder 

företeelsen /friluftsliv/ syftar vi på alla de möjliga innebörder som begreppet friluftsliv ges 

och vilka konsekvenser det kan få. Följaktligen innebär definition av friluftsliv den smalaste 

avgränsningen, innebörder av friluftsliv är bredare eftersom det innefattar flera definitioner 

medan företeelsen friluftsliv är det vidaste begreppet eftersom det även innefattar 

konsekvenserna av densamma. 

 

2.3 Läsanvisningar 

Under rubriken Företeelsen friluftsliv ger vi en bakgrund till vad friluftsliv kan betyda i olika 

sammanhang. Vi ger också en historisk bild över friluftsliv i skolan för att sedan gå vidare in 

på de styrningar som gäller i skolan idag och några av dess konsekvenser för friluftsliv. I 

kapitlet En hermeneutisk textanalys tar vi upp det teoretiska perspektiv studien utgår ifrån, 

vårt val av metod samt hur vi har valt att gå till väga för att genomföra undersökningen. Vi 

kommer att föra en diskussion kring bakgrunden till de val vi har gjort och eventuella 

konsekvenser det hade kunnat få om vi gjort andra val. I kapitlet Innebörder av friluftsliv - 

analys och tolkning presenterar och analyserar vi de skrivningar om friluftsliv som vi funnit i 

vår textanalys. Vi kommer i detta kapitel att svara på studiens frågeställningar. Avslutande 

diskussion och slutsatser tar upp och diskuterar studiens resultat och vilka konsekvenser de 

kan innebära.  

 Genomgående i vår c-uppsats har vi efter många avsnitt en rubrik som heter 

Sammanfattande kommentarer. I dessa kommer vi att lyfta särskilt viktiga saker från avsnittet 

samt kommentera hur detta är relevant och kan påverka vår studie. 
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3 Företeelsen friluftsliv 
I detta avsnitt kommer vi att behandla vad friluftsliv kan vara och vilken roll den haft i skolan 

under historien. Vi kommer även att beröra skolans styrkontext samt vilken roll skolans 

kontext har på friluftsliv i ämnet idrott och hälsa. 

 

3.1 Innebörder av begreppet friluftsliv 

I en rapport från Skolverket (2001) konstateras att begreppet friluftsliv kan stå för olika saker 

beroende på vem man pratar med. Vi kommer därför här att ge ett antal olika innebörder av 

friluftsliv. Vi har valt dessa definitioner dels för att flera av dem är erkända av olika instanser och 

dels för att visa på den stora spännvidden av olika innebörder friluftsliv kan ha.  

 I arbetet med att se på olika möjliga innebörder av begreppet friluftsliv var en första 

utgångspunkt att se om det finns någon innebörd som skulle kunna vara den som används i 

skolans styrdokument. Det finns en definition som ofta benämns vara den officiella svenska 

definitionen av friluftsliv. Den är utarbetad av friluftsgruppen på uppdrag av 

kulturdepartementet och är som följer:  

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation och tävling (DS 1999:78 s 15) 

Denna är skriven på ett regeringsuppdrag precis som kursplanerna. Därför vore det logiskt att 

detta skulle vara den definition som åsyftas i styrdokumenten. Den här definitionen kom dock 

inte förrän 1999, vilket är fem år efter den nuvarande läroplanen, Lpo 94. De nuvarande 

kursplanerna är dock från 2000 vilket skulle möjliggöra användandet av denna definition i den 

nuvarande kursplanen för idrott och hälsa. Den definition som låg till grund för framtagandet 

av den nuvarande svenska officiella definitionen är Norges officiella definition som säger att 

friluftsliv är: 

Vistelse och fysisk aktivitet utomhus under fritid för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse (DS 1999:78 s 22) 

Den har tidigare använts i Sverige i brist på en egen definition (DS 1999:78). Det finns två 

huvudskillnader mellan de här definitionerna. Den ena skillnaden är att det i den svenska 

definitionen står att friluftsliv skall bedrivas utan krav på prestation eller tävling. Denna 

skillnad kan få olika konsekvenser beroende på framförallt vad som läses in i ordet prestation. 
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En konsekvens är att det som är friluftsliv för en person inte behöver vara det för en annan. 

Att tända en eld kan till exempel vara en stor prestation för en person men ett enkelt moment 

för en annan, även yttre omständigheter kan påverka vad som är en prestation. Den andra 

skillnaden mellan definitionerna är att det i den norska versionen står att friluftsliv skall 

bedrivas under fritid. Detta skulle i skolan innebära att eleverna inte skulle kunna bedriva 

friluftsliv då skolan är obligatorisk och inte en fritidssysselsättning. Lärarna skulle endast 

kunna förbereda eleverna inför att bedriva friluftsliv på sin egen fritid. 

 Det finns många fler som har gett uttryck för olika definitioner av friluftsliv. 

Definitionerna är färgade av den kontext de har uppkommit i. Friluftsfrämjandet är idag en av 

Sveriges ledande friluftsorganisationer (DS 1999:78). De använde sig tidigare av följande 

definition av friluftsliv. 

Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling (Yttergren 1996, s 

11). 

Denna definition uppkom som en reaktion på att friluftsliv började knytas samman med 

idrottsrörelsen (Yttergren 1996). Efter hand började denna definition ses som alltför vid och 

många vände sig också mot att ordalydelsen ”utnyttja naturen” användes (Yttergren 1996). 

Den definition som Friluftsfrämjandet använder sig av idag är: 

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 (Friluftsfrämjandet 2000/2006, s 5). 

Här kopplas friluftsliv samman med livskvalitet och allemansrätten. Att ”utnyttja naturen” har 

ändrats till att friluftsliv skall bedrivas ”i samklang med naturen”. Vi vill även poängtera att 

de i denna nya definition menar att friluftsliv ska innebära motion. Det räcker alltså inte med 

att bara vara i naturen, utan någon form av fysisk ansträngning måste göras.  

 I akademiskt sammanhang finns också ett flertal olika definitioner som helt eller delvis 

skiljer sig från de vi tidigare presenterat. Johan Öhman är idag forskare vid Akademin för 

humaniora, utbildning och samhällsvetenskap på Örebro universitet och skrev en egen 

definition i sin c-uppsats Miljöfostran i naturen (1999).  
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Med friluftsaktiviteter avser jag fysiska aktiviteter som lekar, spel och övningar av 

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

som innebär att man lever i naturen (Öhman, 1999, s 6).  

Denna definition har Johan Öhman fortsatt att använda sig av i senare texter och forskning. 

Vad som är extra intressant med Öhmans definition är att han beskriver skillnaden mellan 

friluftsaktiviteter och friluftsliv. Denna distinktion har betydelse för hur man tolkar kursplanen 

där både friluftsliv och friluftsaktiviteter finns nämnda som begrepp. Ytterligare ett begrepp 

som nämns i kursplanen för idrott och hälsa är begreppet friluftsverksamhet. I en rapport från 

Skolverket (2001) konstaterar författaren att begreppen friluftsverksamhet och friluftsliv ofta 

blandas ihop i skolan där friluftsverksamhet kan innefatta friluftsliv, men inte tvärt om. 

Innebörden av friluftsverksamhet är så otydlig att den kan innefatta alla slags aktiviteter och 

verksamheter som bedrivs, såväl inomhus som utomhus (ibid). I Lgr 80 beskrivs 

friluftsverksamhet som aktiviteter som bedrivs i naturen vilket ligger nära den definition av 

friluftsaktiviteter som Öhman ger. Öhmans definition av friluftsliv handlar däremot om att 

man lever i naturen. Det kan antas ligga långt ifrån att man till exempel spelar fotboll ute i 

naturen.  

 Öhman är inte ensam om att koppla friluftsliv till att man lever i naturen. Björn 

Tordsson, som är idag forskare vid högskolan i Telemark, sätter också fokus på ett liv i 

naturen. Han var tidigare forskare på institutionen för idrott och hälsa på Örebro Universitet 

där han skrev boken Perspektiv på friluftslivets pedagogik (1993) som denna definition är 

hämtad ifrån. 

Friluftsliv är färdsel och liv i nära kontakt med den fria naturen, där huvudsyftet är 

upplevelser och erfarenheter (Tordsson, 1993, sid. 32) 

I denna definition ligger fokus på livet i naturen men syftet sägs vara upplevelser och 

erfarenheter. Det kan jämföras med den officiella svenska definitionen som ser syftet med 

friluftsliv som att få rekreation och naturupplevelse. Flera av de syften som ges för att bedriva 

friluftsliv är subjektiva tolkningar, exempelvis behöver det en person ser som rekreation inte 

vara det för en annan. Här gör vi därför tolkningen att vad som är friluftsliv blir enligt flera 

definitioner individuellt. Öhmans definition tar dock inte upp några syften, och därmed krav, 

som skall uppfyllas på individuell basis för att en aktivitet skall definieras som friluftsliv. 

Detta ser vi som en viktig punkt där definitionerna skiljer sig åt. 
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Sammanfattande kommentarer  
Beröringspunkterna mellan de olika definitioner vi har presenterat är många men samtidigt 

finns det stora skillnader. Det enda som alla definitioner egentligen är överens om är att 

naturen är en viktig del i friluftslivet. Naturen är den plats där friluftsliv skall bedrivas även 

om vad som kan bedrivas och ändå räknas som friluftsliv växlar. Att friluftsliv skall bedrivas i 

naturen är något som vi ser är ett återkommande drag i olika styrdokument.  

 Vi har i denna c-uppsats valt att inte bestämma oss för någon specifik tolkning av 

begreppet friluftsliv. Vi har istället valt att så långt det är möjligt tolka begreppet friluftsliv 

utifrån den kontext som det är skrivet i varje gång det nämns i en text där tydlig definition 

saknas. Detta val är framför allt grundat i det hermeneutiska perspektiv som arbetet utgår 

ifrån.2  

 

3.2 Friluftsliv i idrottsämnet under historien 

Det har skett många förändringar rörande friluftslivets plats i den obligatoriska skolan. Nedan 

presenterar vi hur friluftslivet i skolan har förändrats som en följd av olika styrdokument. Vi 

har valt att göra denna tillbakablick från den obligatoriska skolans införande fram till dagens 

läroplan. Vi ser denna tillbakablick som ett sätt fördjupa förståelsen för den kontext som är 

skolans idrottsundervisning. Detta ger oss en viss förståelse för vad innebörden av friluftsliv 

har varit, med avseende på studiens frågeord vad, hur och varför.  

 

Friluftsliv som uteaktivitet  
1842 infördes den obligatoriska folkskolan i Sverige (Sundberg & Öhman 1999). Idrottsämnet 

har funnits med från början och kallades då gymnastik. I huvudsak bestod ämnet av Lings 

gymnastiska övningar men med några inslag av det vi idag kallar friluftsaktiviteter såsom 

skridskoåkning, skidåkning och ridning. Däremot så fanns det ingen styrning om att friluftsliv 

skulle bedrivas. År 1919 bytte ämnet namn till gymnastik med lek och idrott. 

Undervisningsplanen använde inte begreppet friluftsliv men olika friluftsaktiviteter var under 

denna tid en naturlig del av undervisningen. Några år tidigare, 1907, hade bland annat 

skridskoåkning och vandring efter karta införts på gymnastikdirektörsutbildningen i 

Stockholm. 1942 infördes obligatoriska friluftsdagar i folkskolan. Skolöverstyrelsen gav ut ett 

omfattande dokument på över 200 sidor som angav vad dessa friluftsdagar skulle innehålla. 

                                                
2 För ett utförligare resonemang se rubrikerna Ett hermeneutiskt perspektiv och Vår förförståelse, 4.1. 
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Alla aktiviteter som skedde utomhus räknades som friluftsverksamhet. Dessa dagar kom 

bland annat att användas till friidrottstävlingar och bollspel. Införandet av friluftsdagar 

motiverades framför allt med att de utgjorde en ”hälsosam motvikt mot det övriga 

skolarbetet” (citerat i Sundberg & Öhman 1999, s 107). 

 

Friluftsliv börjar få en egen plats i skolan 
1955 började begreppet friluftsliv användas på ett annat sätt än tidigare (Sundberg & Öhman 

1999). Från att tidigare ha menat alla aktiviteter utomhus stod det i den nya kursplanen om att 

friluftslivet ska genomföras i form av till exempel lägerliv och terrängvandringar. Friluftsliv 

börjar i samband med detta att särskilja sig från andra aktiviteter i idrottsämnet och bli en 

egen del av undervisningen. Naturvård och naturupplevelser börjar användas som beskrivande 

ord för friluftsliv i skolan. Även begreppet rekreation omnämns i kursplanen för första gången 

(ibid). I undervisningen skulle tio till tolv friluftsdagar per läsår ingå (Backman 2004). Vid 

läroplanerna som utkom 1962 respektive 1969 fick det idrottsfysiologiska forskningen gradvis 

en allt större betydelse (Sundberg & Öhman 1999). 1962 bytte ämnet namn till gymnastik 

(Lgr 62). Kursplanen framhäver att individen har ett fysiologiskt behov av rörelse och att 

idrottsämnets uppgift är att möta detta behov på ett naturligt sätt (Lgr 62). Friluftslivet får en 

roll som konditionsstärkande aktivitet som bidrar till ett allsidigt rörelsemönster. Friluftslivet 

får också till syfte att vara ”en nödvändig motåtgärd i en alltmer mekaniserad tillvaro” (ibid, s. 

43) och att uppmuntra intresset för återkommande stärkande utevistelse. Ett annat 

sammanhang som friluftslivet nämns i är som en del av elevernas estetiska fostran där de ska 

se naturens skönhet (ibid).  

 

Friluftslivets värden betonas 
År 1980 byter ämnet åter namn, denna gång till idrott (Lgr 80). Kopplingen mellan naturvård 

och friluftsaktiviteter stärks och aktiviteter som kanotfärder och cykelturer gör entré i 

kursplanen (Sundberg & Öhman 1999). I och med denna kursplan skiftades fokus bort från 

det fysiologiska perspektivet på hälsa till att tala om välbefinnande som en del av hälsan 

(Sundberg & Öhman 1999). Idrottsämnet motiveras i denna kursplan med att ”kroppsrörelse 

och friluftsliv behövs för hälsa och välbefinnande” samt att ”eleverna skall tillägna sig ett 

funktionellt rörelsesätt” (Lgr 80, s 90). Orientering och friluftsliv blir ett av ämnets tio 

huvudmoment.  I undervisningen skall 4-8 friluftsdagar per läsår ingå (Lgr 80). 
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Sammanfattande kommentarer 

Utifrån denna historiska bakgrund tolkar vi att friluftsliv som ett moment i skolan har varit på 

frammarsch under lång tid. Friluftsliv har i styrdokumenten mer börjat särskiljas från 

friluftsaktiviteter och har blivit ett eget moment. I samband med den tydligare inriktning mot 

hälsa som har skett har friluftsliv som en väg till välbefinnande fått en starkare koppling i 

skolans styrdokument. 

 

3.3 Förändringar som påverkade friluftsliv i och med Lpo 94 

Idrottsämnet var ett av de ämnen som genomgick genomgripande förändringar i samband med 

införandet av Lpo 94, som började gälla från höstterminen 1995 (Skolverket 2005). I 

förarbetena till Lpo 94 pålystes en tydligare inriktning mot hälsa och miljö, vilket bland annat 

kom till uttryck genom att hälsa föreslogs tas med i ämnesnamnet (SOU 1992:94). 

Kopplingen mellan friluftsliv och rekreation förstärktes och i förarbetena menas att ”friluftsliv 

främjar elevernas psykiska och sociala utveckling och skapar goda förutsättningar för 

lärande” (ibid, s. 220). Fyra färdigheter sågs som särskilt viktiga att uppmärksamma i 

idrottsämnet och en av dem är att eleverna ska ”kunna friluftsteknik och vistas i naturen under 

olika årstider” (ibid, s. 221). Den färdiga kursplanen fick tre huvudmoment varav ett var 

Natur och friluftsliv. Vi tolkar dock att friluftslivsmomenten var något svagare i den färdiga 

kursplanen än vad det varit i förarbetena och förslagen. Idrottsämnet bytte ännu en gång 

namn, denna gång till idrott och hälsa (Skolfs 1994:3). Antalet timmar i idrottsämnet 

minskade kraftig i Lpo 94, från 537 timmar i Lgr 80 ner till 460 timmar (Betänkande 

1993/94:UbU1).3 Förutom minskningen i antalet timmar för idrottsämnet togs de skrivningar 

som fanns om friluftsdagar bort. Kursplaneförfattarna nämner inte längre något om att varje 

skola ska ha ett visst antal friluftsdagar per år utan skriver i en kommentar att det är upp till 

skolan att styra över friluftsdagar och temadagar med befintlig tid från skolans ämnen. 

Kursplanen i idrott och hälsa gällde fram till hösten 2000 då nya kursplaner infördes i alla 

ämnen (Skolfs 2000:35). Idrott och hälsas timantal ändras till 500 h. En av de förändringar 

som infördes var att de namngivna huvudmomenten försvann.  

 

 

                                                
3 Den garanterade timtiden är dock endast 85 % av den föreslagna tiden på grund av förslaget om en lokal 
jämkning mellan olika ämnen. Det lokala jämkningsutrymme innebär att skolor kan föra över tid från ett ämne 
till ett annat. Den garanterade tiden för ämnet idrott och hälsa blir därmed 391 timmar. Detta innebär en 
minskning av den garanterade timtiden med nästan 30 %. 
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Sammanfattande kommentarer 

I förhållande till vårt arbete kan vi konstatera att idrottsämnets garanterade minimitid 

minskade kraftigt i samband med införandet av Lpo 94, för att sedan återigen öka. Sandahl 

(2004) pekar dock på att friluftslivets del av idrottsämnets undervisning har ökat något mellan 

åren 1984 till 2001. Utifrån detta är det rimligt att anta att den totala tiden som spenderas på 

friluftsliv är i stort sett oförändrad. I samband med Lpo 94 bytte idrottsämnet namn till Idrott 

och hälsa och friluftsliv fick en betydligt starkare roll i dess styrdokument.  

 

3.4 Skolans styrkontext  

I vårt arbete vill vi förstå vilken innebörd friluftsliv har i den speciella kontext som skolan är. 

I studien har vi valt att tolka några av dessa dokument. Vi kommer här att specificera vad 

dessa dokument skall innehålla och vilka skyldigheter som skolorna har gällande dessa. 

Skolan lyder under en mängd regler, lagar och förordningar. Ytterst är det riksdagen och 

regeringen som fastställer mål och riktlinjer (Skolverket A). Sedan ansvarar kommuner och 

andra huvudmän för att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala 

förutsättningar. Varje enskild skola väljer utifrån detta ett arbetssätt som de finner lämpligt 

(ibid). De olika regler, lagar och förordningar som finns bildar tillsammans en helhet och ska 

inte enbart läsas var för sig (Skolverket B).  

 

Nationella kursplaner 
I vår c-uppsats kommer vi att analysera kursplanen för idrott och hälsa och kommer därför här 

närmare specificera vad kursplanerna skall innehålla samt hur de är skrivna. Kursplanerna i 

grundskolan består av ett antal olika delar (Skolverket B). De inleds med en text, Ämnets syfte 

och roll i utbildningen, som skall tydliggöra hur ämnet uppfyller läroplanens mål samt hur 

ämnet motiveras.  Därefter kommer den del, Mål att sträva mot, som ska ge den riktning som 

undervisningen inom ämnet skall ha. Dessa mål ska utgöra det primära underlaget för 

planeringen av undervisning och de är skrivna på ett sådant sätt att de inte sätter någon gräns 

för elevernas kunskapsutveckling. Nästa avsnitt, Ämnets karaktär och uppbyggnad, behandlar 

ämnets centrala delar samt de huvudsakliga perspektiv som kan läggas på undervisningen i 

ämnet. Den avslutande delen, Mål att uppnå, uttrycker den lägstanivå som alla elever skall ha 

uppnått det femte respektive det nionde skolåret. För skolår nio anger också dessa mål kraven 

för att uppnå betyget Godkänd. Till varje ämne finns sen ytterligare en text som berör 

bedömning i det specifika ämnet. I denna text finns ett inledande avsnitt, Bedömningens 
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inriktning, som beskriver de kunskaper och kvalitéer som skall bedömas i ämnet oavsett 

betygsteg. Detta avsnitt skall utgöra övergång mellan kursplaner och betygskriterier och ett 

stöd i det lokala arbetet med att konkretisera och fastställa de kunskapskvalitéer som skall 

utgöra basen för bedömningen av eleven. Det avslutande avsnittet består av betygskriterier 

som preciserar vilka kunskaper eleven skall uppvisa för att erhålla betyget Väl godkänd 

respektive Mycket väl godkänd. För att få något av de högre betygen är huvudregeln att 

eleven skall besitta samtliga kunskaper för samtliga kriterier som gäller för såväl betyget som 

de lägre betygens krav (Skolverket B). 

 

Kommentarer om den nationella kursplanen 

Det som skall ligga till grund för planeringen av undervisningen i varje ämne är 

strävansmålen (Skolverket B). Men flera studier har visat att så inte är fallet ute i de enskilda 

skolorna (Lindberg 2004). Istället har uppnåendemålen och betygskriterierna blivit det som 

har styrt planeringen och innehållet. Det som från början var tänkt att bli ett betygssystem 

med en deltagande målstyrning där betygskriterierna skulle vara indikatorer på det kunnande 

som uttrycks i strävansmålen har blivit ett system där betygskriterierna och uppnåendemålen 

blivit ett slags checklistor (ibid). Detta framkommer tydligt i vår analys av de lokala 

styrdokumenten.4  

 

Lokala styrdokument 
Det åligger skolorna att upprätta ett flertal lokala styrdokument. Av dessa är det två stycken 

som är viktiga för oss i vår studie. När vi i arbetet hänvisar till båda dessa dokument kommer 

vi att använda benämningen lokala styrdokument. Varje skola har en skyldighet att ha lokala 

mål och betygskriterier i skolår 8 samt höstterminen i skolår 9 (Skolverket C). Skolan skall 

dessutom utöver de nationella målen och betygskriterierna utforma en lokal planering för 

varje ämne. 

I den lokala planeringen ska nationella mål och betygskriterier tolkas och utvecklas 

så att det klargörs vad undervisningen ska innehålla, hur den ska utformas och 

vilka kunskaper eleven ska ha utvecklat för att få ett visst betyg (Skolverket C) 

                                                
4 För ett utförligare resonemang se rubrikerna Vad räknas som friluftsliv samt Hur stor plats har friluftsliv i 
ämnet under 5.2. 
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Skolverket ställer dock inga krav på att detta klargörande skall vara skriftligt men de säger att 

det bör dokumenteras. Varje lärare är däremot skyldig att uppge vad som gäller för den egna 

verksamheten. Hur den lokala planeringen skall utformas finns inte reglerat.  

 

Sammanfattande kommentarer 

Kursplanens olika delar har olika syften. Den del som skall ligga till grund för planeringen av 

ämnet är Mål att sträva mot men enligt Lindberg (2004) är det snarare Mål att uppnå samt de 

betygskriterier som finns som är grunden för ett ämnes planering i praktiken. Detta innebär 

för studien att när vi studerar frågan Hur stor plats har friluftsliv i ämnet? är det av stor vikt 

att särskilt se vad som står i såväl betygskriterier som i uppnåendemålen. 

 De krav som finns på skolorna att konkretisera de nationella kursplanerna föreskriver att 

skolorna ska dokumentera och konkretisera lokala mål och betygskriterier i skolår 8 samt 

höstterminen i skolår 9. De har vidare krav på sig att konkretisera vad undervisningen skall 

innehålla, hur den skall utformas och vilka kunskaper eleven ska ha utvecklat för att få ett 

visst betyg, denna konkretisering bör dokumenteras. För studien innebär detta att det material 

som vi antar skall vara mest omfattande inte behöver finnas nerskrivet. Bristen på enhällighet 

i utformandet av de material vi skall studera innebär för studien att jämförelser blir svårare att 

genomföra. 

 

3.5 Friluftsliv i skolans kontext idag 

De tidigare givna definitionerna är givna utifrån olika sammanhang och ger olika perspektiv 

på friluftsliv.5 I vårt arbete är fokus friluftsliv i skolan vilket innebär att vissa delar av 

ovanståendes definitioner av friluftsliv blir svåra eller till och med omöjliga att faktiskt 

genomdriva i skolan. Skolan har vissa specifika ramar att förhålla sig till vilket kan vara såväl 

ett hinder som en möjlighet för att bedriva friluftsliv (Backman 2004). 

Friluftslivsundervisning i skolans kontext menar vi innefattar såväl friluftsliv som aktiviteter 

som innebär förberedelse för friluftsliv såsom att lära elever att slå upp tält, teori om 

utrustning och allemansrätten, tända eld, etc.   

 Idrottsundervisningen i skolan är obligatorisk och omfattar alla barn. Att bedriva 

friluftsliv i skolan kan därför leda till att barn som annars aldrig skulle ha kommit i kontakt 

med friluftsliv ändå får möjlighet att testa på detta. Undervisningen i skolan skall anpassas 

efter varje individs behov och förutsättningar (Lpo 94). Detta menar vi gör att vissa delar av 
                                                
5 Se rubriken Innebörder av begreppet friluftsliv, 3.1. 
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det som kan räknas in i friluftsliv blir svåra att genomföra. Till exempel kan en svårighet som 

uppstår vara hur elevers kraftigt varierande fysiska och psykiska status skall hanteras vid 

vandringar, övernattningar etc. Ett annat problem som finns i skolan är att många delar av 

friluftslivet kräver en viss utrustning som alla elever inte har. Det kan till exempel vara 

regnställ, kängor, ryggsäck och sovsäck. Skolan kan inte begära att eleven skall ha denna 

utrustning eftersom den svenska grundskolan skall vara avgiftsfri (Skollagen 1985:1100, kap 

4, par 4). Skolan kan välja att köpa in denna utrustning själv men det handlar då ofta om stora 

ekonomiska belopp.  

 Alla definitioner som vi har ovan nämner naturen,6 direkt eller indirekt, som den plats där 

friluftsliv skall bedrivas. Detta kan innebära ett logistiskt problem, inte minst för skolor som 

har långt till natur, till exempel skolor i våra storstäder. Det tar helt enkelt lång tid att bedriva 

friluftsliv eftersom tid måste läggas på att flytta eleverna till den plats som friluftslivet skall 

bedrivas. Backman (2004) menar att den inrutade skoldagen och lektionernas begränsningar 

gör att det kan vara svårt för eleverna att hinna landa i naturen under en vanlig idrottslektion. 

Han ser i stället fördelar med att bedriva friluftsliv under en längre tid under friluftsdagar så 

att eleverna får en möjlighet att uppleva naturens egenvärde. Ett problem som är behäftat med 

detta är reglerna för skolplikten. Skollagen säger att ingen på grund av skolplikten är skyldig 

att delta i obligatoriska moment mer än åtta timmar per dag (Skollagen 1985:1100, kap 3, § 

11). Detta medför att skolor inte kan kräva att elever är med på till exempel en övernattning i 

skogen förutom om de inte börjat efter klockan 16.00 på eftermiddagen och planerar att 

avbryta innan klockan 08.00 dagen efter. Denna regel har dock mindre betydelse i skolans 

faktiska verklighet eftersom den sällan är känd av varken lärare eller elever. Följaktligen finns 

inga protester på skolorna mot skolors brott mot denna paragraf (Personlig kommunikation 

med Jan Mustell, 2008-11-06 och Stewe Persson, 2008-11-10)7.  

 

Sammanfattande kommentarer 

I skolans undervisning ställs stora krav på att undervisningen är individualiserad. Detta menar 

vi medför att vissa delar i friluftsliv blir svåra att genomföra. Det är såväl fysiska, psykiska 

som ekonomiska faktorer som kan begränsa skolors möjligheter att kunna bedriva friluftsliv. 

Även avståndet till natur kan sätta begränsningar på hur friluftsliv kan bedrivas. Backman 

(2004) ser friluftsdagar som ett sätt att komma runt detta problem. De svårigheter som finns 
                                                
6 Se rubriken Innebörder av begreppet friluftsliv, 3.1. 
7 Jan Mustell är universitetsadjunkt och enhetschef för idrotten på Hälsoakademin, Örebro Universitet. Stewe 
Persson är universitetsadjunkt och programansvarig för idrottslärarinriktningen på Hälsoakademin, Örebro 
Universitet 
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kring att bedriva friluftsliv är i många fall större än för andra undervisningsmoment (ibid). I 

relation till studiens fråga Hur stor plats har friluftsliv i ämnet? drar vi den slutsatsen att detta 

medför att friluftslivet i praktiken får en mer tillbakaskjuten plats än vad styrdokumenten 

anger. Vi gör också kopplingen att detta kan påverka undervisningsinnehållet i friluftsliv 

eftersom vissa friluftslivsmoment är svåra att genomföra. Denna påverkan anser vi bli en del 

av studiens fråga Vad räknas som friluftsliv?8  

                                                
8 Vi kommer att återkomma till dessa frågor under rubriken Innebörder av friluftsliv – analys och tolkning, 5. 
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4 En hermeneutisk textanalys 
I följande avsnitt kommer vi att behandla studiens val av perspektiv, metod och studieobjekt. 

Vi kommer även i detta avsnitt diskutera de val detta har medfört och vilka konsekvenser det 

har fört med sig i studien. 

 

4.1 Ett hermeneutiskt perspektiv 

Vi har valt att använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik handlar om hur man 

kan tolka och förstå meningsfulla fenomen (Gilje & Grimen 1992). En av grundpelarna inom 

hermeneutiken är att den som tolkar ett fenomen alltid gör det utifrån sin egen förförståelse. 

Den som skall tolka en given text måste utgå från att den letar efter något. Utan detta skulle 

undersökningen inte ha någon riktning. Hermeneutiken säger också att ett fenomen får sin 

riktiga betydelse endast om det är tolkat utifrån det kontext som det förekommer i. Man måste 

därför i möjligaste mån som tolkare av ett fenomen sätta sig in i den kontext som råder eller 

rådde när fenomenet var giltigt. En av tolkningsgrunderna i hermeneutiken är att det som 

tolkas måste rymma en meningsfullhet för att kunna bli tolkat. En intressant fråga blir då vem 

det är meningsfullt för. Det finns tre skilda sätt som frågan om mening på kan tolkas på. För 

det första kan tolkning ske utifrån vad enskilda ord eller uttryck betyder. För det andra kan 

forskaren fråga vad texten betyder för denne respektive de som är textens målgrupp. För det 

tredje kan uttolkaren ta reda på vilken tanke författaren hade med den text denne skrivit. Inom 

hermeneutiken gör forskaren inte anspråk på en universell sanning. Det finns olika kriterier 

och stöd för den som tolkar men en tolkning kan endast vara mer eller mindre rimlig (ibid). 

 Vårt arbete handlar om att söka förståelse för innebörden av fenomenet friluftsliv i en 

specifik kontext. Vi har valt ett hermeneutiskt perspektiv eftersom vi kommer att tolka texter 

av olika slag. Som vi tidigare nämnt är den springande punkten för att göra en rimlig tolkning 

att uttolkaren är medveten om utifrån vilken förförståelse denne tolkar en text. Det är också 

viktigt för trovärdigheten i vårt arbete att vi presenterar den förförståelse som vi har för dig 

som läsare.  

 

Vår förförståelse 
En hermeneutisk utgångspunkt är att det inte finns en objektiv sanning utan endast mer eller 

mindre rimliga tolkningar (Gilje & Grimen 1992). Det grundar sig i ett antagande om 

människan som historisk varelse. Som människor befinner vi oss i en situation som aldrig helt 
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kan klargöras (Gadamer 1997). Det innebär att vi aldrig kan ha en fullständig medvetenhet om 

vår förförståelse. Men vi vill här presentera några fakta för att underlätta för dig som läsare att 

se vår förförståelse. Det är även ett sätt för oss att distansera oss ifrån och att kunna se vår 

egen förförståelse.  

 Till att börja med vill vi poängtera att vi som är författare till denna studie har ett stort 

personligt intresse av friluftsliv och har många gånger bedrivit friluftsliv på vår egen fritid. 

Den innebörden som vi då tolkar in av friluftsliv är att vi har varit på till exempel vandringar, 

kanotturer, övernattningar i naturen etc. Förutom vår personliga inställning till friluftsliv vill 

vi också presentera delar av vår studiebakgrund. Vi är två lärarstudenter som har läst nio 

respektive sju terminer på lärarprogrammet. Tre av dessa terminer var med inriktning mot 

idrott och hälsa. Vår uppfattning är att friluftsliv präglade stora delar av dessa 

inriktningsstudier på ett eller annat sätt. Under utbildningen fick vi prova på ett flertal 

moment inom friluftsliv, friluftsaktiviteter och/eller friluftsverksamheter såsom att göra upp 

eld, vandring med övernattning i tält, lägerliv med övernattning under bar himmel, 

långfärdsskridskoåkning, bad i isvak, längdskidåkning, gått på tur på skidor, utförsåkning, 

skridskoåkning, paddling, friidrott och en mängd olika lekar och aktiviteter ute i naturen. 

Under dessa terminer har vi även arbetat mycket med kursplanen för idrott och hälsa för 

grundskolan. Vi har från denna tid fått en djupare förståelse omkring många av de frågor, 

otydligheter, möjligheter och begränsningar kursplanen sätter på undervisningen i ämnet. 

Utöver grundutbildningen har vi båda läst en extra kurs som heter friluftsliv på 7.5 Hp. Den 

gav oss en fördjupad praktisk och teoretisk bild av friluftsliv. 

 Utifrån vår förförståelse upplever vi den officiella svenska definitionen av friluftsliv 

som bekant.9 Vi vänder oss dock delvis mot användandet av ordet prestation i denna 

definition. Vi anser att friluftsliv kan innehålla moment av prestation men prestationen skall 

inte vara det som står i fokus.  

 

Sammanfattande kommentarer 

Vi har utifrån hermeneutiken försökt att tolka begreppet friluftsliv utifrån den kontext det är 

skrivet i. Men det är en rimlig tanke att vår bakgrund och syn på friluftsliv, som en del av vår 

förförståelse, ändå ibland färgar våra tolkningar över vad som är friluftsliv i olika dokument. 

När vi använder ord som vi menar, vi tolkar eller vår slutsats är utgår vi från en tolkning 

baserad på såväl kontexten som vår förförståelse. Vår ambition är, för att säkerställa 

                                                
9 Den officiella svenska definitionen lyder ”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå 
miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation och tävling” (DS 1999:78 s 15) 
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rimligheten i våra tolkningar, att redovisa de texter vi utgått ifrån samt de tankegångar vi har 

använt oss av när vi dragit slutsatser. 

 

4.2 Textanalys som metod 

Val av metod handlar om att skapa ett verktyg som tar fram de upplysningar som behövs för 

att kunna svara på problemformuleringen (Eliasson 1996). Därmed hänger metodvalet till viss 

del ihop med valet av teori. Kvantitativa metoder handlar om sådant som går att beskriva med 

siffror medan kvalitativa metoder handlar om det som går att beskriva med ord. Pål Repstad 

(2007) beskriver det som att kvalitativa metoder söker karaktärisera, hitta egenskaper och 

framträdande drag hos ett fenomen medan kvantitativa metoder ofta innebär jämförelser och 

uttalande om större grupper. Kvalitativa metoder är därför bra för att tränga på djupet och 

söka beskriva nyanser och mer ingående kännedom om hur saker hänger ihop (Eliasson 

1996). Däremot passar en kvantitativ metod bra om målet är att mäta på bredden, täcka in 

flera olika områden och kunna generalisera. Enkäter och intervjuer med strukturerade frågor 

är exempel på metoder som ofta är av kvantitativ natur medan observationer och 

semistrukturerade eller öppna intervjuer är exempel på metoder som ofta är av kvalitativ 

natur. Textanalys kan vara såväl kvantitativ som kvalitativ (Bergström & Boréus 2005). 

 

Textanalys 
Språket, vilket skrivna texter är en del av, kan sägas ha två huvudsakliga funktioner 

(Bergström & Boréus 2005). Språket har dels en innehållslig aspekt och används då för att få 

fram tankar och idéer. Men språket handlar också om att kunna användas till ett socialt 

sammanhang. Den som använder språket vill förmedla något till någon. Detta kallas för den 

interpersonella aspekten av ett språk eller en text. Språket har i detta sammanhang en 

värdebärande funktion. Vad som kan eller inte kan sägas styrs av den diskurs som råder. 

Diskurs är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt men diskursen i ett visst 

sammanhang kan ofta sägas vara en social praktik. En social praktik är de handlingsmönster, 

rutiner och regler som formellt eller informellt styr människors handlande i specifika eller 

allmänna situationer där människor interagerar. Språkanvändningen är en mycket viktig del 

av de sociala praktikerna. Detta kan styra hur en chef kan tala till sina anställda på ett visst 

företag och även hur de anställda kan svara chefen. Diskurser blir därmed också en fråga om 

formell och informell makt. I en vidare tolkning av diskursbegreppet kan även delar som var 

chefen sitter, hur han rör sig eller vad han har för kläder på sig tolkas som tillhörande en 
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specifik diskurs. Eftersom språket är värdebärande och den sociala diskursen styr vad som 

kan skrivas i ett givet sammanhang kan forskaren genom att analysera texter säga något om 

den diskurs som rådde vid det tillfälle då det skrevs. Det är dock viktigt att poängtera att det är 

uttolkarens förförståelse som styr vad denne kan läsa ut ur texten (Bergström & Boréus 2005). 

 Det finns flera olika typer av textanalytiska inriktningar och de fokuserar på olika delar av 

en text (Bergström & Boréus 2005). Till exempel finns innehållsanalysen som fokuserar på 

kvantitativa aspekter av texten, en av dessa aspekter är hur många gånger ett visst begrepp 

används. Detta kan användas för att studera den interpersonella aspekten av hur en 

myndighetstext talar till medborgarna. Ett annat exempel är argumentationsanalysen som 

fokuserar på vilka skäl en person eller myndighet använder när denne argumenterar för en 

viss sak. I denna analys är uttolkaren i huvudsak på jakt efter innehållsaspekter av en given 

text (ibid). 

 

Textanalys och tolkning 
Tolkning är en viktig del av textanalysen (Bergström & Boréus 2005). Hela poängen med 

textanalysen är att kunna säga något om texten och för att göra detta måste texten tolkas. 

Grundtanken inom hermeneutiken är att all text tolkas utifrån läsarens egen förförståelse. 

Tolkningen kan dock vara mer eller mindre komplicerad beroende på vem som tolkar texten 

och vilken typ av analys uttolkaren av texten vill göra. En viktig del i tolkandet av en text är 

den hermeneutiska cirkeln. Den innebär att en text förstås utifrån såväl dess delar som dess 

helhet. Det är inte möjligt att förstå helheten utan att förstå dess mindre delar eller vice versa. 

Därför blir tolkningen hela tiden en växelverkan mellan delarna och helheten där uttolkaren 

efter hand får ny förståelse av texten (ibid). 

 

Sammanfattande kommentarer 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

hermeneutisk textanalys. Några konsekvenser detta får för studien är att olika texter fokuseras 

och vi som författare och tolkare får en viktig roll i att, utifrån vår förförståelse, ändå kunna 

tolka texterna utifrån den kontext den är producerad. 

 



 20 
 
 

4.3 Studieobjekt och datainsamling 

De frågeställningar vi har valt utifrån vårt syfte säger att vi skall undersöka friluftsliv på ett 

nationellt plan i from av kursplanen för idrott och hälsa och på ett lokalt plan i form av de 

lokala styrdokumenten.  

 

Nationella styrdokument 
För att studera de nationella målen utgår vi ifrån den nuvarande kursplanen i idrott och hälsa 

med tillhörande bedömnings- och betygskriterier, vilket vi i fortsättningen kommer att 

benämna den nationella kursplanen. För att förbättra vår tolkning av kursplanen har vi också 

studerat vad det står i kursplanerna för idrottsämnet om friluftsliv från och med Lgr 62. 

Utifrån detta kan vi se förändringar över tid och även använda tidigare skrivningar om 

friluftsliv för att bättre kunna sätta oss in i kursplanernas kontext. I vår djupanalys fokuserar 

vi på den nuvarande kursplanen men kommer även att göra en del jämförelser med kursplanen 

för idrott och hälsa från 1994.  

 

Lokala styrdokument 
Vi har valt att studera de enskilda skolornas lokala styrdokument. Följande skyldigheter har vi 

funnit åligger varje skola: 

 

 Alla skolor skall skriftligt konkretisera betygskriterier för skolår 8 och höstterminen i 

skolår 9 då nationella mål saknas.  

 Varje skola skall också göra en lokal planering för varje ämne med en konkretisering 

av vilket innehåll de skall ha för att uppfylla de nationella målen.  

 

Den lokala planeringen behöver dock inte vara skriftlig. Men skolorna måste kunna uppge 

innehållet i denna planering, vi hoppades därför att de flesta skolorna skulle ha denna 

planering skriftligt. Förutom dessa två dokument har vi använt oss av annat material som 

skolor gett oss som bedömts vara relevant. Exempel på detta är lokala konkretiseringar för 

skolår 9 av de nationella betygskriterierna och allmänna mål med undervisningen i idrott och 

hälsa. Dessa dokument har varit mer eller mindre tydliga delar av antingen konkretiseringen 

av betygskriterierna eller den lokala planeringen. Vi har därför valt att kategorisera upp allt 

material vi fått i en av dessa två kategorier. Vi kommer i fortsättningen använda begreppen 

lokala betygskriterier respektive lokal kursplan när vi behandlar dessa dokumentkategorier.  
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Sammanfattande kommentarer 

Vi har valt att studera de lokala styrdokumenten Lokal kursplan och Lokala betygskriterier. 

Då vi uteslutande valt att arbeta med offentliga dokument avkodar vi inte de skolor vi har fått 

material ifrån. Vi har tillsammans med vår handledare resonerat oss fram till att vinningen 

med att ej avkoda skolorna är större än vinningen med att avkoda dem. 

 

4.4 Urval och bortfall 

Vi valde att ta kontakt med alla skolor i Örebro kommun med verksamhet i skolår 7-9 som 

fanns med på Örebro kommuns hemsida (Örebro kommun). Det var totalt 20 grundskolor som 

uppfyllde dessa kriterier. För att kunna göra en så bra analys och jämförelse som möjligt 

efterfrågade vi såväl lokala kursplaner med innehållsbeskrivningar för ämnet idrott och hälsa 

som lokala mål- och betygskriterier. Det råder ute på skolorna stora oklarheter över 

innebörden i dessa begrepp. Vi har i vår kommunikation med skolorna fått flera olika namn 

på samma sak. När vi har menat en sak med den terminologi vi har läst oss fram till har vi 

förstått att den även har tolkats på ett helt annat sätt av andra personer. Samma sak gäller med 

vilka skyldigheter skolor har på det lokala planet där vissa skolor har påstått att vissa 

obligatoriska dokument inte behöver finnas eller helt sonika uppgett att dessa dokument 

saknas. I ett första skede i vår datainsamling försökte vi genom respektive skolas hemsida 

hitta den lokala planeringen och de lokala betygskriterierna. Vi hittade något av dessa 

dokument på fem av de tjugo skolor vi hade med i vårt urval. Vi skickade sedan ut ett mail till 

alla rektorer på de skolor vi inte hade hittat ett komplett dokument med en förfrågan efter 

dessa. Detta ledde till att vi efter hand fick in ytterligare dokument. En dryg vecka efter vårt 

första mail skickade vi iväg en ny omgång mail med en förfrågan efter dessa dokument till en 

idrottslärare på de skolor vi inte fått kontakt med. I de fall vi inte kunde hitta någon 

idrottslärare ringde vi och sökte att prata med rektor. Detta ledde efterhand till att vi fick in 

ytterligare något dokument. 

 Av de tjugo skolor vi sökte kontakt med har vi totalt fått material från nio skolor. En av 

dessa skolor gav oss även material ifrån skolförvaltning nordost som omfattar flera skolor. På 

grund av innehållet i detta har vi valt att behandla skolförvaltning nordost som ett material 

likvärdigt andra skolor.  Av de svar vi har fått in har endast två innehållit båda de dokument vi 

efterfrågade. Från fem av skolorna har vi endast fått in lokala kursplaner med 
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innehållsbeskrivningar för idrott och hälsa. Från tre av skolorna har vi endast fått lokala 

betygskriterier för ämnet.  

 Av de skolor som vi inte har fått något material ifrån är det två skolor som har uppgett 

att de inte har dessa dokument och en skola som vi har varit i kontakt med har inte skickat 

något material trots flertalet försäkringar om att de ska skicka det snarast. Åtta av skolorna har 

vi inte fått någon kontakt med alls, varken via mail eller via telefon.  

 

Sammanfattande kommentarer 

Studiens urval av lokala styrdokument ledde till att vi fick tio texter att analysera. Dessa var 

sinsemellan olika omfattande och det var endast två skolor som gav oss båda de dokument vi 

efterfrågade. Vi hade hoppats att fler skolor skulle ge oss ett komplett material men det 

materialet vi samlat in gav oss ändå ett omfattande material att bearbeta. 

 

4.5 Bearbetning, analys och tolkning 

Det första vi gjorde var att läsa in oss på kursplanen för ämnet idrott och hälsa såväl från 1994 

som 2000/2007 med fokus på friluftsliv. Vi sammanställde alla delar som berörde friluftsliv, 

friluftsverksamhet och friluftsaktiviteter och började analysera dessa. Vi jämförde likheter och 

skillnader rörande betoningen av vikten av friluftsliv, kategoriseringen och indelningen samt 

ordalydelser och meningsbyggnader mellan de olika kursplanerna. Detta för att försöka ta 

reda på utifrån vilken kontext dagens kursplan är skriven och för att undersöka om synen på 

friluftsliv och friluftsverksamhetens plats i ämnet förskjutits åt något håll. 

 Sedan läste vi var för sig igenom allt material från de enskilda skolorna och markerade 

allt som vi tolkade handlade om friluftsliv eller friluftsverksamhet. Sedan sammanställde vi 

alla dessa punkter skola för skola och började analysera detta material. I detta skede jämförde 

vi vad de olika skolorna skrev om friluftsliv och friluftsverksamhet för att hitta gemensamma 

nämnare utifrån vilka vi kunde kategorisera in de olika skolorna. Detta skedde dels utifrån 

skolornas egen rubriksättning på området som rör friluftsliv och dels utifrån den syn på 

friluftsliv som de enskilda skolorna ger uttryck för, såväl genom det som står som genom det 

som inte står. Därefter har vi jämfört materialet från de olika skolorna med den nationella 

kursplanen. Vi har under hela processen gått tillbaka och studerat vårt ursprungsmaterial för 

att säkerställa att vår tolkning eller förståelse blir korrekt utifrån hur den kan ha förändrats 

under arbetets gång. 
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4.6 Diskussion kring studiens val och trovärdighet 

I vår c-uppsats har vi gjort ett antal val. Vi vill här ge bakgrunden till några av dessa och vilka 

möjliga konsekvenser det har fått för vårt arbete. Vi har delat in denna diskussion i de 

övergripande begreppen reliabilitet och validitet.  

 

Reliabilitet 
Reliabilitet handlar allmänt om pålitlighet (Eliasson 2006). Om ett försök upprepas under 

samma förutsättningar skall det ge samma resultat för att reliabiliteten skall vara hög (ibid). 

Eftersom kvalitativa studier inte säger sig representera en statistisk sanning har inte 

reliabiliteten lika stor roll i kvalitativa studier som den har i kvantitativa studier (Holme & 

Krohn Salvang 1997). I kvalitativa studier berör reliabilitet hur noggrann den som utför 

studien har varit i alla led (Bergström & Boréus 2004). Reliabiliteten står vidare i textanalys 

för hur rimliga de tolkningar som görs av materialet är. En rimlig tolkning i detta 

sammanhang är att en annan forskare med samma frågeställningar och samma perspektiv 

skulle göra samma tolkning av materialet (ibid). Detta är dock i praktiken svårt utifrån den 

hermeneutiska tanken att allt tolkande utgår från uttolkarens förförståelse (Gilje & Grimen 

1992). Reliabilitet stärks dock genom att forskaren redovisar sin förförståelse och ger läsaren 

en möjlighet att följa forskarens tankegångar genom logiska resonemang (Bergström & 

Boréus 2004).  

 Vi har i vårt arbete dragit nytta av att vi har varit två personer som har kunnat upptäcka 

varandras förförståelse. Vi har även försökt presentera vår bakgrund och den förförståelse vi 

går in med i våra tolkningar av våra rådata. Vi har även presenterat vilka utgångspunkter vi 

hade när vi valde vårt ämnesområde och vilken tes vi hade för, att utifrån hermeneutikens 

tanke om att den som läser en text alltid gör det utifrån en särskild riktning (Gilje & Grimen 

1992), ge läsaren en möjlighet att bedöma rimligheten i våra val. Det finns dock en risk med 

att vara två personer då dessa, istället för att se varandras fördomar, riskerar att förstärka 

fördomarna genom att de tolkas som allmängiltiga (Repstad 2007). Detta kan vi inte helt gå 

ifrån men vi hoppas kunna minimera denna risk genom våra samtal med vår handledare samt 

samtal med andra skrivande studenter. Vi har även valt att presentera bland annat skolornas 

material rörande friluftsliv i sin helhet för att ge dig som läsaren en möjlighet att se hur vi 

tolkat våra rådata. Att vara två personer har även hjälpt oss igenom att vi alltid har kunnat 

tolka våra data var för sig för att sedan jämföra materialet med varandra och dra slutsatser. 

Detta menar vi har bidragit till att vi kunnat göra rimliga tolkningar.  
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 Vi har i studien valt att inte använda en specifik definition av friluftsliv, trots att det 

finns många olika alternativ. Detta val har vi grundat på vårt hermeneutiska perspektiv som 

säger att allt skall tolkas utifrån den kontext det är skrivet i. Om vi ändå gjort ett val, 

exempelvis att använda den officiella svenska definitionen av friluftsliv, är risken stor att vi 

hade feltolkat innebörden av friluftsliv i de texter vi analyserat. Om vi hade valt att använda 

en specifik definition hade vi inte kunnat svara upp mot studiens frågeställningar. 

 

Validitet 
Validitet kan allmänt beskrivas som att en mätmetod är valid om den mäter det den har för 

avsikt att mäta (Bergström & Boréus 2004). Validiteten i kvalitativa studier har en mindre roll 

än vad den har i kvantitativa studier men den saknar inte giltighet (Holme & Krohn Salvang 

1997). I kvalitativa undersökningar handlar validitet till stor del huruvida den 

undersökningsmetod som har valts verkligen kan ge svar på studiens frågeställningar 

(Bergström & Boréus 2004).  

 Vi har i vår c-uppsats valt frågeställningar som är starkt kopplade till textanalys. Detta är 

kopplat till att vi hade den grundinställningen att vi skulle studera styrdokumenten i form av 

kursplanen för idrott och hälsa. Detta är det dokument som tydligast detaljstyr undervisningen 

för idrottsämnet. För att göra möjligheterna så stora som möjligt att jämföra de två olika 

nivåerna, nationell och lokal, valde vi att även göra en textanalys på lokal nivå. Utifrån vårt 

syfte att fördjupa förståelsen för företeelsen friluftsliv i en skolkontext skulle dock kunna 

tänkas att vi kunde ha använt oss av en annan kvalitativ metod än just textanalys. Till exempel 

kunde detta syfte ha blivit besvarat med hjälp av kvalitativa enkäter, observationer eller 

intervjuer. Men vi har funnit att textanalysen har för oss avgörande fördelar jämfört med alla 

dessa metoder.  

 En stor fördel för oss i arbetet med textanalys är att allt material vi samlat in är 

beständigt. Om vi hade gjort intervjuer, enkäter eller observationer skulle vi utifrån den 

hermeneutiska cirkeln kunnat uppnå den förståelsen att vi under arbetets gång har ställt fel 

frågor. Risken är att det material som samlats in inte besvarar, eller i varje fall inte i tillräcklig 

grad, de forskningsfrågor vi ställt. En möjlighet vid intervjuer är att åter ta kontakt med 

personer och ställa nya frågor, men problemet kvarstår under hela arbetet. Man får hela tiden 

ny förståelse för studiens helhet och delar och frågor skulle hela tiden kunna ha formulerats på 

nya sätt. Vi har allteftersom vår förståelse fördjupats kunnat angripa våra texter på olika sätt 

för att säkerställa rimligheten i vår tolkning.  En enkätundersökning hade varit ett sätt att 

samla in ett bredare material, men nackdelen, som vi ser det, hade varit att det hade varit svårt 
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att få till följdfrågor och att arbetet lätt hade blivit allt för brett och därmed allt för stora 

mängder data att analysera. Observationer är inte ett realistiskt alternativ med tanke på att vi 

är intresserade av skeenden som pågår under flera år. Intervjuer hade legat närmast till hands 

om vi valt en annan metod, men vi var via studiens frågeställningar ändå styrda till att göra en 

textanalys.  

 Genom att endast ha en metod att sätta oss in i får vi mer tid till andra delar av uppsatsen. 

En följd av detta hade till exempel varit att vi inte hade kunnat studera lika många olika skolor 

som vi kan göra med hjälp av textanalys. Vi var också i våra frågeställningar ute efter att 

studera friluftsliv på lokal nivå, inte hos enskilda lärare. Genom att studera lokala 

styrdokument ser vi som troligt att vi kan urskilja lärarnas samlade syn på friluftsliv. De 

dokument som finns som styrningar på en skola gäller alla lärare och vi är därför delvis 

skyddande från att en enskild lärares åsikter som starkt avviker från skolans syn. En nackdel 

med både intervjuer och textanalys är att vi faktiskt inte vet om det som lärare ger uttryck för 

såväl vid intervjuer som i de lokala kursplanerna efterföljs. Men skriftliga offentliga 

dokument innebär rimligtvis ändå högre krav på lärare eftersom föräldrar, elever och 

allmänhet enkelt kan ta del av dessa och ställa lärare till svars. Om friluftsliv anses som 

viktigt är det ett rimligt antagande att de då också skriver om detta i något av de lokala 

dokument som varje skola är skyldig att ha.  

 Vi hade hoppats kunna ta del av betydligt mer information i dessa lokala dokument. 

Tyvärr är många av dessa inte särskilt tydliga utan ordalydelserna är ofta korta och allmänna 

vilket kan tyda på att skolorna inte anser att dessa dokument är särskilt viktiga. Vi hade 

kunnat få en mer omfattande bild av de lokala styrdokumenten om vi hade intervjuat någon 

lärare från varje skola som varit med och skrivit dessa dokument. Men arbetet hade då blivit 

betydligt mer omfattande.  

 

Kommentarer kring vårt urval 

Vi skulle förutom kursplanen för idrott och hälsa granska ett antal skolors lokala dokument. 

Vi valde att göra vårt urval av skolor genom att utgå från Örebro kommuns alla skolor med 

verksamhet i skolår 7-9. Det var totalt 20 skolor på denna lista och vi antog att vi skulle uppnå 

en lagom balans mellan arbetsbörda och faktamättnad genom att söka kontakt med dessa 

skolor. Vi resonerade oss fram till att material från cirka hälften av dessa skolor skulle ge oss 

ett tillräckligt stort material att arbeta med. Vi utgick ifrån att vi inte skulle få kontakt med 

alla skolor, men att några material borde ligga på respektive skolas hemsida. Tio skolor 

verkade bli en rimlig gissning över vad vi skulle få tag i. I slutändan fick vi material från nio 
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skolor. En av skolorna skickade ett material till oss och hade ett annat upplagt på sin hemsida. 

Det material de hade upplagt på sin hemsida var gemensamt för flera olika skolor och då vi 

inte fått detta från någon av de andra skolorna valde vi att tolka detta material som ett eget 

material med en notering för den specifika skolan att de även lydde under detta material. Vi 

bedömde att det material vi nu fått in var tillräckligt. 
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5 Innebörder av friluftsliv – analys och tolkning 
I detta avsnitt kommer vi att försöka besvara studiens två frågeställningar utifrån de 

analyserade texterna. Vi börjar med en del där vi presenterar och analyserar kursplanen för 

idrott och hälsa. I nästa del presenterar och analyserar vi lokala styrdokument. I den 

avslutande delen kommer vi att jämföra och dra slutsatser av de olika innebörder av friluftsliv 

som framkommit i de två tidigare delarna. Vi har valt att använda något olika upplägg för att 

presentera de olika delarna i en ambition att visa följsamhet mot det empiriska materialet. 

 

5.1 Friluftsliv i den nationella kursplanen 

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för företeelsen friluftsliv i en skolkontext. För att nå 

detta syfte använder vi oss av frågeställningen: vilka innebörder av friluftsliv framträder i den 

nationella kursplanen och dess betygskriterier respektive de lokala styrdokumenten för ämnet 

idrott och hälsa? För att tydliggöra denna fråga använde vi oss av tre didaktiska frågor. Vi har 

valt att använda dessa tre frågor som uppdelning i vår analys av den nationella kursplanen. 

Distinktionen mellan dessa tre frågor är inte given då svaren samspelar med varandra, se 

Specificering och motivering av syfte och frågeställningar under 2. Därför överlappar 

styckena delvis varandra. 

 För att ge dig som läsare en allmän bild av omfattningen av kursplanen för idrott och 

hälsa med tillhörande betygskriterier kan nämnas att detta är en text på cirka tre A4-sidor.10   

Den består av sex olika avsnitt och alla dessa avsnitt berör friluftsliv.11 

 

Vad som räknas som friluftsliv i den nationella kursplanen 
I detta avsnitt ämnar vi svara på studiens frågeställning Vad räknas som friluftsliv? utifrån vår 

tolkning av den nationella kursplanen och dess betygskriterier. I enlighet med vår 

förförståelse finns det många möjliga innebörder av begreppet friluftsliv i detta styrdokument. 

Kursplanens två första meningar säger att: 

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

hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen 

fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till 

fysiskt och psykiskt välbefinnande (Skolverket 2000/2007). 
                                                
10 Kursplanen består av 8441 tecken med blanksteg i den formatering som ges på skolverkets hemsida. 
11 För ett utförligare resonemang se rubriken Kursplaner, 3.4. 
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Friluftsliv nämns här tillsammans med andra begrepp såsom idrott, motion, vanor och fysisk 

aktivitet. Vi gör här tolkningen att kursplanen ser friluftsliv som något annat än dessa 

begrepp, men det verkar hålla en lika stor giltighet i ämnet. Kursplanen gör också skillnad på 

friluftsverksamheter och rörelseaktiviteter vilket kan urskiljas i följande citat: 

Under generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats 

(Skolverket 2000/2007). 

Vidare så gör kursplanen skillnad på friluftsaktiviteter och idrotts- och motionsaktiviteter: 

Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra 

med hänsyn till olika deltagares behov (Skolverket 2000/2007). 

Med dessa citat har vi velat belysa att friluftsliv innebär något annat än till exempel idrott, 

motion och fysisk aktivitet. Det är dock rimligt att tro att de inte menar att det sätts en direkt 

motsättning mellan de olika begreppen. Friluftsliv och fysisk aktivitet bör kunna överlappa 

varandra men de är ändå olika begrepp. En intressant distinktion som görs i kursplanen är i 

uppnåendemålen för skolår 5 där det står att eleverna skall ”ha kunskaper om friluftsliv samt 

allemansrätten” (Skolverket 2000/2007). Ordet samt kan indikera att kursplanen gör skillnad 

på friluftsliv och allemansrätten. Det finns ytterligare en skrivning om friluftsverksamhet som 

vi finner intressant. 

Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, 

kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, 

natur och miljöfrågor (Skolverket 2000/2007). 

Kursplanen gör i detta stycke skillnad på friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark. Det 

nämns dessutom som en väg till ett fortsatt intresse för friluftsliv. En möjlig tolkning är att 

”vistelse i skog och mark” i detta stycke kan vara liktydigt med, eller huvuddelen i, begreppet 

friluftsliv. Denna tolkning kan göras utifrån att friluftsverksamhet och vistelse i skog och 

mark skall stimulera till ett intresse för friluftsliv. En annan grund för denna tolkning är 

uppnåendemålet för årskurs nio som istället för att nämna ordet friluftsliv använder 

skrivningen ”… kunna planera och genomföra vistelse i naturen…” (Skolverket 2000/2007). 

Detta är en tolkning av begreppet friluftsliv som vi även stöter på i studiet av de lokala 

styrdokumenten.12  

 
                                                
12 Se vidare diskussion kring detta i 5.2 och 5.3. 
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Sammanfattande kommentarer 

Friluftsliv finns nämnt som begrepp i kursplanen, det saknas dock en tydlig definition. Utifrån 

vår tolkning likställs det med olika begrepp såsom idrott och motion. Vi gör tolkningen att en 

möjlig definition av friluftsliv i kursplanen kan vara att friluftsliv är vistelse i naturen. 

  

Friluftslivets plats i den nationella kursplanen 
I detta avsnitt ämnar vi svara på studiens frågeställning Hur stor plats har friluftsliv i ämnet? 

utifrån vår tolkning av den nationella kursplanen och dess betygskriterier. För att få en första 

uppfattning om hur stor del av kursplanen som rör friluftsliv i någon form gjorde vi en 

grundläggande textformatering. Vi ställde samman alla meningar som nämner friluftsliv, 

friluftsverksamheter, friluftsaktiviteter eller andra tydliga kopplingar till friluftsliv, som till 

exempel vistelse i skog och mark, och fann då att texten blev lite mindre än en A4-sida.13 

Utifrån detta kan vi konstatera att skrivningar rörande friluftsliv upptar ca en tredjedel av 

kursplanen.14  Detta tolkar vi som att friluftsliv är en omfattande del av innehållet i kursplanen 

för idrott och hälsa. Detta skall sättas i relation till att specifika idrotter inte nämns alls i 

kursplanen. Undantaget till detta är att orientera, dans och simning som nämns i 

uppnåendemålen. Men i ämnets syfte och roll samt dess karaktär och uppbyggnad nämns 

dessa aktiviteter endast som tillhörande en kategori såsom idrott eller rörelseaktiviteter. 

Friluftsliv har däremot ett eget stycke av de fem stycken som finns i ämnets karaktär och 

uppbyggnad i utbildningen. Men enligt Lindberg (2004) är det framförallt uppnåendemålen 

och betygskriterierna som styr undervisningens innehåll. Därför är det av stor vikt att studera 

dessa och sätta dem i relation till kursplanens övriga skrivningar. 

 

 

Mål för friluftsliv i skolan 

Även om kursplanen tar upp friluftsliv både i skrivelsen om ämnets syfte och roll i 

utbildningen och i ämnets karaktär och uppbyggnad så är det endast ett par av 

uppnåendemålen som handlar om friluftsliv specifikt. Det första målet är ett av de sju mål 

som finns för skolår 5. Eleven skall: 

                                                
13 Kursplanstexten med alla meningar som nämner friluftsliv, friluftsverksamheter, friluftsaktiviteter eller andra 
tydliga kopplingar till friluftsliv består av 2537 tecken med blanksteg. Vi har i denna formatering behållit alla 
rubriker.  
14 I antal tecken beräknat utifrån not 10 och 13 rör 30,1 % av kursplanens skrivningar friluftsliv. 
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ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten 

(Skolverket 2000/2007). 

Uppnåendemålet som rör friluftsliv för skolår 5 har förändrats jämfört med kursplanen från 1994. 

Det var tidigare att eleven ska ”ha kännedom om lämplig klädsel och utrustning för friluftsliv 

under olika årstider” (Skolfs 1994:3). Här tolkar vi att kursplaneförfattarna gjort skrivningen mer 

allmän. Kännedom om lämplig klädsel och utrustning kan ses som delar av grundläggande 

kunskaper om friluftsliv men det är enligt vårt sätt att se inte det enda som bör räknas in i 

grundläggande kunskaper. En annan ändring som skett är att skrivningen ”olika årstider” har 

tagits bort. Den skrivningen har istället flyttats till skolår 9. För skolår 9 finns ett mål gällande 

friluftsliv. Detta är att eleven skall: 

kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 

planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider (Skolverket 2000/2007). 

Friluftsliv och orientering har på olika sätt varit sammankopplade genom läroplanshistorien, se 

under rubriken Friluftsliv i idrottsämnet under historien. Exempelvis hette ett av huvudområdena 

i idrottsämnet i Lgr 80 Orientering och friluftsliv. Friluftsliv och orientering har idag var sitt 

uppnåendemål för skolår 5. I uppnåendemålen för skolår 9 är dessa två mål fördjupade och 

sammanskrivna till en gemensam punkt. Uppnåendemålet rörande friluftsliv för skolår 9 var i 

kursplanen från 1994 att eleven ska ”ha kunskaper om friluftsliv och vistelse i naturen, känna till 

allemansrätten och kunna orientera i okänd natur genom att använda olika hjälpmedel” (Skolfs 

1994:3). Om man jämför detta med den nya kursplansskrivningen ser vi vissa skillnader. Kunskap 

om allemansrätten har flyttats till uppnåendemål för skolår 5. För övrigt använder de i dessa båda 

mål liknande skrivningar men har bytt ordning på satserna. Noterbart är också att ordet friluftsliv 

har försvunnit. Vi gör ändå den tolkningen att uppnåendemålet för skolår 9 fortfarande rör 

friluftsliv på grund av likheterna i skrivningen mellan dessa. Vi stärker också denna tolkning 

utifrån vårt tidigare resonemang att en möjlig innebörd av friluftsliv i kursplanen är vistelse i 

naturen. Det kan vara av vikt att påpeka att förmågan att orientera inte nämns någon annanstans i 

kursplanen än i dessa två uppnåendemål. Det finns inget som säger om det ses som en del av 

friluftsliv eller om det är en fristående del. Vi gör här den tolkningen att orientering har lyfts fram 

i förhållande till friluftsliv genom att skrivas först i meningen i den nya kursplanen. Vad som skall 

ingå i friluftslivsundervisningen har också förändrats. Från att ha varit att ”ha kunskaper om” 

skriver den nuvarande kursplanen att eleven ska ”kunna planera och genomföra”. Detta ser vi som 

en kraftig skärpning på kraven på elevens kunskaper i friluftsliv. Vi gör denna tolkning utifrån att 

ordet ”genomföra” kräver ett deltagande till skillnad från att bara ha kunskaper om hur det skulle 
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kunna genomföras. I det nuvarande målet skrivs också specificeringen ”under olika årstider” ut. 

Detta kan ses som en breddning av kunskaperna genom att man måste klara av föregående krav 

just under olika årstider. Samtidigt kan det tidigare målet tolkas som att eleverna skulle ha 

kunskaper om friluftsliv under alla årstider.  

 Som vi tidigare presenterat är det strävansmålen som skall ligga till grund för planeringen i 

ämnet.15 Det är endast ett av totalt elva strävansmål nämner friluftsliv. Skolan skall sträva efter 

att eleven: 

får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, 

danser och idrottsformer i olika kulturer (Skolverket 2000/2007). 

Jämfört med de skrivningar som fanns i kursplanen från 1994 har ordet friluftsliv tillkommit.  Att 

endast ett mål nämner friluftsliv kan ses som en markering av att friluftslivets roll i idrottsämnet 

skall vara litet. Utifrån detta är det också endast friluftslivets historia som skall fokuseras och inte 

kunskaper om eller i friluftsliv. Men i flera av de andra strävansmålen gör vi utifrån kursplanens 

övriga skrivningar och ordval tolkningen att friluftsliv kan vara ett medel till att utveckla eleverna 

i den beskrivna riktningen. Exempel på två sådana skrivningar är att skolan skall sträva efter att 

eleven ”utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild” 

(Skolverket 2000/2007) och ”utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa” (Skolverket 

2000/2007). Som dessa mål tyder på är strävansmålen breda och allmänt hållna.  
 

Betygskriterier som rör friluftsliv 

En viktig del av vad som blir ett ämnes innehåll är vad som står i betygskriterierna (Lindberg 

2005). Friluftsliv finns nämnt även här i flera sammanhang. I det inledande stycket om 

bedömningens inriktning i idrott och hälsa står det att det som skall bedömas är ”hur eleven 

bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan bibehålla och förbättra sin 

fysiska och psykiska hälsa” (Skolverket 2000/2007). Kriterierna för att en elev skall få 

betyget Godkänt är samma som uppnåendemålen för skolår 5 och 9 vilka vi presenterat 

tidigare. För de högre betygen finns fem kriterier för betyget Väl godkänt och fyra kriterier 

för betyget mycket väl godkänt. Av dessa rör ett friluftsliv och två stycken friluftsaktiviteter, 

Kriterier för betyget Väl godkänt… 

o Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider. 

[…] 
                                                
15 Se rubriken Kursplaner, 3.4. 
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Kriterier för betyget Mycket väl godkänt  

o Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma 

värdet av olika idrotts- och friluftsaktiviteter.  

[…] 

o Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med 

andra med hänsyn till olika deltagares behov (Skolverket 2000/2007). 

Friluftsaktiviteter nämns endast i kursplanen just i betygskriterierna för betyget Mycket väl 

godkänt. 

 

Sammanfattande kommentarer 

Vi tolkar att friluftsliv finns väl representerat i kursplanen. Det finns med som en 

grundläggande kunskap i uppnåendemålen och betygskriterierna. Men det är en liten del i 

kursplanens strävansmål. Jämfört med kursplanen från 1994 betonas nu kunskaper i friluftsliv 

istället för kunskaper om friluftsliv, enligt vår tolkning. Vi gör vidare tolkningen att det band 

som finns mellan friluftsliv och orientering är fortsatt starkt och att orientering relativt 

friluftsliv har fått en större plats jämfört med kursplanen från 1994. 

 

Syften med att bedriva friluftsliv enligt den nationella kursplanen 
I detta avsnitt ämnar vi svara på studiens frågeställning Varför skall friluftsliv bedrivas i 

skolan? utifrån vår tolkning av den nationella kursplanen och dess betygskriterier. I det första 

stycket i kursplanen ges följande övergripande syfte för idrottsämnet i skolan. 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och 

sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan 

(Skolverket 2000/2007). 

Betoningen på hälsa som finns här blir ännu starkare om man tolkar hälsa utifrån den 

definition som WHO använder och som enligt Thedin Jakobsson (2004) kursplanen är starkt 

influerad av.  Den lyder ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being 

and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO) 16. Kursplanen använder i stort sett 

                                                
16 WHO står för World Health Organisation, det finns ingen officiell översättning av deras definition men en 
vanlig översättning är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej enbart 
frånvaro av sjukdom eller handikapp” 
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samma ord för att beskriva hälsa, men till skillnad från välbefinnande använder de förmåga. 

Friluftsliv har enligt kursplanens första mening en viktig del i detta där det står att:  

Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar 

och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt 

och psykiskt välbefinnande (Skolverket 2000/2007). 

Detta är allmänt skrivet och omfattar fler delar än friluftslivet. Men om man samtidigt läser 

vad som står i förarbetet till kursplanen 1994 att ”[f]riluftsliv främjar elevernas psykiska och 

sociala utveckling” (SOU 1992:94, s 220) framkommer en tydligare markering av den 

nuvarande läroplanens sista meningsdel. Det som poängteras i förarbetet är dock den psykiska 

och sociala utvecklingen. Kursplanen talar istället i denna mening om fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Historiskt sett har friluftsliv fått en allt starkare roll i kursplanerna i takt med 

att hälsoperspektivet stärkts. En annan skrivning som hänger ihop med hälsa är följande: 

Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl 

hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv (Skolverket 

2000/2007). 

Här betonas förutom hälsofrågor att eleverna skall få möjlighet att göra etiska 

ställningstaganden. 

 Men friluftsundervisningen är inte bara ett medel för att uppnå hälsa. Den skall också 

visa på friluftslivets egenvärde och på så vis inspirera eleverna att själva bedriva friluftsliv.  

Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, 

kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, 

natur och miljöfrågor (Skolverket 2000/2007). 

Friluftsliv och friluftsverksamhet syftar också till att ge eleverna ett intresse för natur och 

miljöfrågor. Detta kan man se om man läser Lpo 94 där det står att ett miljöperspektiv är 

viktigt i undervisningen och att man skall ge eleverna möjlighet att ta ett personligt 

ställningstagande till miljöfrågor. 

 Strävansmålen är det som skall ligga till grund för planeringen av ämnet. I kursplanen 

finns det endast ett strävansmål som behandlar friluftsliv. Skolan skall sträva mot att eleven 

får inblickar i idrottens och friluftslivets historia…(Skolverket 2000/2007). 
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Detta mål är ännu tydligare preciserat för friluftsliv genom skrivelsen att friluftsliv är en del 

av vår svenska historia och kultur. Följande står att läsa under ämnets karaktär och 

uppbyggnad i det stycke som vi tolkar huvudsakligen berör friluftsliv: 

Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när 

det gäller att vistas i naturen (Skolverket 2000/2007). 

Denna skrivning ser vi kan höra ihop med målet om att eleverna skall känna till principerna 

för allemansrätten. Men när vi tolkar dessa mål tillsammans och sätter de i relation till att 

strävansmålen skall ligga till grund för undervisningen framkommer bilden att detta är ett av 

de tydligaste existensberättigandena för friluftsliv i skolan enligt den nationella kursplanen. 

Vi kommer att återkomma till denna diskussion.17 

 

Sammanfattande kommentarer 

Vi tolkar att kursplanen huvudsakligen motiverar friluftsliv genom dess nära anknytning till 

hälsa och välbefinnande. Kursplanen ger även uttryck för att friluftsliv har ett egenvärde. Ett 

annat tydligt syfte till att bedriva friluftsliv är kopplat till dess historiska och kulturella roll i 

Sverige. 

 

5.2 Friluftsliv i de lokala styrdokumenten 

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för företeelsen friluftsliv i en skolkontext. För att nå 

detta syfte använder vi oss av frågeställningen: vilka innebörder av friluftsliv framträder i den 

nationella kursplanen och dess betygskriterier respektive de lokala styrdokumenten för ämnet 

idrott och hälsa? Den andra delen av denna frågeställning är att studera de lokala 

styrdokumenten vilket vi kommer att göra i detta avsnitt. Vi har fått in material från nio olika 

skolor. Från några skolor har vi fått in lokala kursplaner med endast innehållsbeskrivningar av 

idrott och hälsa. Från några skolor har vi endast fått betygskriterier för ämnet. Och från några 

skolor har vi fått lokala kursplaner med både innehållsbeskrivningar och betygskriterier. 

Utifrån dessa skillnader i materialet har vi gjort den inledande indelningen av skolorna. Att 

materialet vi använt oss av är av varierande typ gör att direkta jämförelser ibland blir svåra att 

göra. Materialet vi har fått in är dessutom av kraftigt varierande längd, såväl i sin helhet som i 

de delar som rör friluftsliv. Några skolor har endast skrivit några få ord eller någon mening 
                                                
17 Se vidare diskussion under rubriken Mellan undervisning och kursplan, 6.1.  
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om friluftsliv. Andra skolor har skrivit texter på upp till en A4-sida. Flera skolor nämner i sina 

lokala kursplaner antingen betygskriterier, strävansmål och/eller uppnåendemål från den 

nationella kursplanen för idrott och hälsa. Eftersom alla skolor styrs av dessa har vi valt att 

inte nämna dessa i de enskilda skolanalyserna. Vi fokuserar på det de själva formulerat. 

 Vi kommer först att presentera ett längre avsnitt bestående av vad varje skola har 

formulerat om friluftsliv i citatform samt våra tolkningar och kommentarer på detta. Därefter 

sammanfattar och analyserar vi detta material utifrån studiens frågeord vad, hur och varför. 

 

Skolor som endast har specificerat innehållet i lokala kursplaner 
Almby skola 

Almby skola har en lokal kursplan skriven i punktform. Friluftslivsmål finns under kategorin 

Orientering och friluftsliv. De har i denna kategori sju mål och fem av dessa handlar om 

orienteringsfärdigheter. De som rör friluftsliv är följande: 

Orientering och friluftsliv 

[…] 

o Allemansrätten  

o Att klä sig ändamålsenligt 

Kommentar: Vår tolkning är att friluftsliv är en liten del i Almby skolas lokala dokument. Vi 

tolkar att det de ger uttryck för är undervisning om friluftsliv snarare än undervisning i 

friluftsliv. Utifrån deras skrivningar vet vi väldigt lite om vad de räknar som friluftsliv. 

 

Engelbrektsskolan 

Engelbrektsskolan har en lokal kursplan uppställd med en innehållspunkt för varje skolår 

inom ett antal områden. De använder benämningen Orientering/friluftsliv. De har även en 

punkt med friluftsdagar/temaveckor men innehållet är oklart. De använder de betygskriterier 

som är uppställda av skolförvaltning nordost. 

Orientering/friluftsliv: 

 Åk 7 – Stadsorientering med och utan cykel, enkel kartpromenad/jogging. 

 Åk 8 – Teori och praktik i okänd terräng, Sommarro. Friluftshajk erbjuds 

som elevens val. 
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 Åk 9 – Orienteringsbanor, ”mörkerjakt”. Friluftshajk erbjuds som elevens 

val. 

Kommentar: Vi ser att innehållet är starkt kopplat till orientering. Friluftshajk erbjuds som 

elevens val. Det skulle kunna innebära att det finns elever som inte får någon 

friluftslivsundervisning överhuvudtaget. Detta är anmärkningsvärt med tanke på de tydliga 

styrningar om friluftsliv som ett uppnåendemål som finns i kursplanen. Som vi tolkar den 

nationella kursplanens uppnåendemål kan en elev på denna skola inte få betyget godkänd utan 

att välja till friluftsliv på elevens val. 

 

Grenadjärskolan 

Grenadjärskolan har en lokal kursplan där de har gett övergripande undervisningsmål samt 

listat metoder för att kunna uppnå dessa. Eftersom de inte har någon form av kategorisering 

har vi valt ut de medel respektive mål som berör friluftslivsundervisning. 

Mål för undervisningen 

 Ha kunskaper om naturens skafferi. 

Metoder för att uppnå målen 

 Friluftsdagar. 

 Kartkunskap. 

Kommentar: Upplägget och innehållet i denna lokala kursplan är för oss svårt att tolka. Det 

enda mål vi tolkar till att handla om friluftsliv finner vi inte har en direkt koppling till vad 

som står i den nationella kursplanen. Målet skulle kunna handla om ett liv i naturen. 

Kopplingen mellan olika medel och mål är otydlig. Som medel nämner de friluftsdagar. Vi 

vet inte innehållet i dessa men vi antar att detta kan vara kopplat till målet om kunskaper i 

naturens skafferi. 

 

Lillåns skola 7-9 
Lillåns skola har en lokal kursplan. De har konkretiserat innehållet utifrån de uppnåendemål som 

finns för skolår 9. Under det uppnåendemål som handlar om orientering och friluftsliv har de 

skrivit:  
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Skolår 6  Passa kartan med hjälp av kompassen, gradvis stegring av svårighet. 

Individualisering på träningsbanor. 

Skolår 7  Kartläsningsövningar. Karttecken. Gradvis stegring av svårighetsgrad 

på träningsbanor i skolår 7-9. 

Skolår 8 

Skolår 9  Individuella träningsbanor. Planering av, och i mån av tid och 

möjlighet, genomförande av vistelse i naturen under olika årstider. 

Kommentar: Utifrån från vår tolkning av Lillåns skolas skrivningar finns det ett mycket starkt 

fokus på orientering. Vi har särskilt noterat att friluftsliv, i form av vistelse i naturen, skall 

genomföras ”… i mån av tid och möjlighet…”. Skrivningarna i denna lokala kursplan menar 

vi innebär en uppenbar risk att eleverna inte kommer i kontakt med friluftsliv. Som vi skrivit 

tidigare i samband med Engelbrektsskolan innebär detta att en elev utifrån vår tolkning av den 

nationella kursplanen inte uppnår betyget godkänd.  

 

Odenskolan 7-9 

Odenskolan har en lokal kursplan och lokala betygskriterier för ämnet idrott och hälsa. De har 

skrivit en längre text där de har konkretiserat ett antal områden samt skrivit mål och 

tillvägagångssätt för varje område. Det är vidare skrivet för varje skolår. Friluftsliv finns 

endast med i skolår sju och för skolår sju anger de inga lokala betygskriterier. På grund av 

detta finns det inte i deras lokala betygskriterier med något som handlar om friluftsliv.  

Friluftsliv 

Vi anser att ämnet idrott och hälsa genom friluftsliv kan ge eleverna möjlighet till 

naturupplevelser som väcker känslor och ger insikter om naturens värden och 

människans samspel med naturen. En samhällsutveckling i samklang med naturen 

är också en förutsättning för människans hälsa på lång sikt. Naturen är dessutom en 

källa för både fysisk och psykisk rekreation.  

Andra viktiga värden som friluftslivsundervisningen kan bidra till att förfäkta är att 

eleverna tillsammans får genomföra och pröva olika lösningar. Ute i naturen skapas 

lättare en känsla av samhörighet och leder förhoppningsvis till att det blir lättare att 

lyssna på varandra, och visa hänsyn och respekt för andras åsikter. Förutom de rent 

praktiska färdigheter som vi hoppas att eleverna lär sig så hoppas vi även att de får 
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utrymme för att reflektera och uppleva vår gemensamma tillvaro på ett annorlunda 

sätt, som sedan kan ligga till grund för olika ställningstaganden och val. 

Det finns också många som menar att vistelser i naturen är ett mycket bra sätt att 

hantera stress och finna avslappning. Vår förhoppning är också att vårt upplägg 

kommer påvisa detta och uppmuntra eleverna till nya natur upplevelser och att våra 

elever kan känna sig trygga och tillfreds med sig själva i naturen. Så att de själva 

kan använda den som en källa till glädje och avslappning i framtiden. 

MÅL 

Målet är att genomföra och uppleva en friluftstur med positivt utfall samt uppnå 

kunskaper om elementära färdigheter för friluftslivets praktik. 

Eleverna har fått insikt om friluftslivets positiva effekter på individens hälsa. 

Att eleverna efter turen/turerna känner sig så trygga i sina färdigheter och 

kunskaper att de själva kan genomföra en tur i naturen 

Tillvägagångssätt 

Tillsammans med elever och lärare i kulturestetiska ämnen så görs en planering 

som utmynnar i flera praktiska moment såsom, att göra upp eld, hur man håller sig 

torr och varm i olika väder, vilken utrustning bör medtagas. Även slut produkten 

planeras tillsammans. Temat avslutas med att varje klass får en heldag i naturen 

tillsammans där olika moment genomförs. 

Kommentar: Odenskolan anger ett flertal olika syften för att bedriva friluftsliv och vi tolkar 

texten som att det finns en stark koppling till naturmötet. De skriver om friluftslivets 

egenvärde samt dess positiva effekter på fysisk och psykisk rekreation. Vår tolkning är att de 

även ser sociala vinningar med friluftsliv. Någon tydlig definition av friluftsliv framkommer 

inte. Som vi tolkar det använder de en skrivning i det tredje stycket där de refererar en del av 

friluftsliv som ”vistelser i naturen”. I moment som eleverna skall genomföra har de bland 

annat nämnt att göra upp eld och hur man ska klä sig i olika situationer. Flera skolor har 

kommenterat färdigheten att klä sig bra i olika situationer men Odenskolan är den enda skolan 

som nämner färdigheten att göra upp eld. Detta ser vi som en mycket specifik färdighet 

kopplad framförallt till friluftsliv. 
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Skolor som har lokala kursplaner samt lokala betygskriterier 
Hannaskolan 

Hannaskolan har en lokal kursplan samt lokala betygskriterier. De har ett område som heter 

Friluftsliv. Detta område har två punkter. De har ett uppnåendemål som rör friluftsliv samt ett 

krav för Mycket väl godkänd som rör friluftsaktiviteter.  

Friluftsliv 

 Lekar och övningar i naturen.  

 Heldag i Kilsbergen. 

Dessa mål ska alla ha uppnått efter år 7 - 9: betygskriterier 

Eleven ska: 

 Ha grundläggande kunskaper i friluftsliv och allemansrätt.  

Mycket väl godkänd: 

 Du kan bedöma värdet av olika idrotts - och friluftsaktiviteter.  

Kommentar: Som vi tolkar det har Hannaskolan skrivit innehållsliga punkter för friluftsliv 

som är väldigt vida. Vi vet inte alls vilket innehåll som åsyftas. Vi antar utifrån deras mål att 

det är övningar av friluftslivskaraktär som kommer att genomföras. Utifrån vår tolkning 

framkommer inget tydligt sätt att se på friluftsliv. Vi gör utifrån rubriken Friluftslivs två 

punkter tolkningen att friluftsliv är kopplat till naturen. 

 

Navets skola 

Navets skola har såväl lokal kursplan som lokala betygskriterier för avgångsbetyget. De har 

skrivit en längre text där de försöker konkretisera stora delar av kursplanen i idrott och hälsa. 

Mycket av det som är skrivet om de allmänna målen och syftena med ämnet är snarlikt det 

som står i kursplanen. De har en kategori som heter Orientering och friluftsliv.  

 

Orientering och friluftsliv 

Genom att vistas i naturen lär du dig uppskatta den. På lektionerna ska vi 

regelbundet vistas i naturen. Reglerna för naturvistelser i Sverige är uttryckta i 
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allemansrätten så den ska du känna till. Du ska också känna dig säker i naturen och 

komma i kontakt med idrotter som är lagda där genom kartkunskap och 

orientering. Även här gäller för de högre betygen att du tillämpar dina kunskaper 

genom att faktiskt klä och bete dig rätt i naturen under olika årstider. De sista Mvg 

kriterierna här kan du redovisa från egna utflykter i andra sammanhang än 

idrottslektionerna. 

 

Du ska: 

G9– kunna orientera dig i okända marker genom att passa kartan antingen med 

hjälp av kompass eller ledstänger, 

G9–känna till principerna för allemansrätten samt delta vid vistelser i naturen 

under olika årstider, 

Vg9– visa större säkerhet under orienteringslektionen, 

Vg9– vara rätt förberedd vid vistelser i naturen under olika årstider, 

Mvg9– handleda en kamrat på ett lyckat sätt vid orienteringen, 

Mvg9– organisera och genomföra friluftsaktiviteter tillsammans med andra under 

olika årstider, 

Mvg9– använda dina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma 

värdet av någon friluftsaktivitet. 

Kommentar: Navets skola har, utifrån vår tolkning, uttryckt syften med 

friluftsundervisningen. De knyter undervisningen till vistelse i naturen. De har även 

kommenterat hur de tycker att friluftsliv, allemansrätt och orientering hänger ihop. De nämner 

inte friluftsliv i sina betygskriterier utan använder istället ”vistelse i naturen”. De är en av de 

få skolor som nämner specifika friluftslivsfärdigheter för de högre betygstegen. 

 

Skolor som endast har lokala betygskriterier 
Brickebackens skola F-9 

Brickebackens skola har lokala betygskriterier för slutbetyget i idrott och hälsa.  De har en 

kategori som är benämnd Friluftsliv.  
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Friluftsliv 

Godkänt 

Deltar i friluftsundervisning dvs. utevistelse under olika årstider. 

Väl Godkänt 

Tillämpar sina kunskaper genom att t ex vara funktionellt utrustade. 

Kommentar: Vi tolkar Brickebackens skolas text som att de har jämställt friluftsundervisning 

med ”utevistelse”. Noterbart med detta är att det inte verkar behöva vara i naturen utan all 

utevistelse räknas. Brickebackens skola ställer också krav på friluftsfärdigheter för att nå de 

högre betygstegen. 

 

Karl Johans skola 

Karl Johans skola har lokala betygskriterier för skolår 8 samt höstterminen i skolår 9. Målen 

är kategoriserade endast efter betygsteg och skolår. Vi kan identifiera ett antal mål som rör 

friluftsliv.  

Betygskriterier  HT 8 

G 

Kunna delta i aktiviteter utomhus med en ändamålsenlig klädsel och utrustning  

Känna till något om allemansrättens rättigheter och skyldigheter 

VG 

Eleven uppvisar fördjupade kunskaper inom något av områdena uppvärmning, 

ergonomi och allemansrätten 

MVG 

Eleven uppvisar fördjupade kunskaper inom två av områdena uppvärmning, 

ergonomi och allemansrätten 

 

Betygskriterier  VT 8 

G   

Kunna delta i aktiviteter utomhus med en ändamålsenlig klädsel och utrustning 

  

Betygskriterier  HT 9 

G   
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Eleven tillämpar sina kunskaper om hur man klär sig på ett funktionellt sätt för att 

delta i aktiviteter såväl inomhus som utomhus  

 

Kommentar: Vi anser att slutsatserna av Karl Johans skolas texter blir något svår att dra, 

eftersom kraven för slutbetyget inte är preciserade. Potentiellt kan det till slutbetyget komma 

ytterligare krav. De krav Karl Johans skola har, som handlar om friluftsliv, är genomgående 

Godkänt-krav som rör klädsel, utrustning eller allemansrätt. Man nämner allemansrätten i 

såväl VG- som MVG-kriterierna men de är inte direkt kopplade till friluftsliv. En elev som 

vill nå detta betygsteg behöver inte heller ha kunskaper om friluftsliv utan det är ett val 

mellan olika möjligheter. De nämner inte ordet friluftsliv utan skriver endast om aktiviteter 

utomhus. Vår tolkning kring vilka mål som rör friluftsliv blir därför osäker.  

 

Skolförvaltning Nordost 

Skolförvaltning Nordost är lokala betygskriterier som alla 7-9-skolor i skolområde nordost 

ska använda sig av. De skolor som omfattas av detta är Olaus Petriskolan, Glanshammars 

skola och Engelbrektsskolan. De har listat kriterier för slutbetyget i idrott och hälsa. De har en 

kategori som heter Orientering/Friluftsliv. Den första spalten är betyg, i den andra spalten 

beskrivs de kunskaper som eleverna skall ha och i den tredje spalten ges exempel på 

aktiviteter som eleven skall behärska på den givna nivån. 

 

Orientering/ 

Friluftsliv 

G 

Eleven har kunskap om allemansrätten och kan orientera 

med karta i okänd natur på egen hand. Eleven kan vistas 

i naturen under olika årstider. 

Fri orientering.  

VG Eleven kan orientera sig med karta på egen hand i okänd 

terräng med svårare bana än G-nivån. 

Fri orientering på 

tid. 

MVG Eleven kan orientera sig med karta på egen hand i okänd 

terräng med svårare bana än G-nivån på begränsad tid. 

Nattorientering. 

 

Kommentar: Under målen för att få godkänt finns krav på kunskaper om allemansrätten samt 

att kunna vistas i naturen under olika årstider som vi härrör till friluftsliv. Målen för Vg och 

Mvg handlar enbart om orienteringskunskaper.  De exempel på undervisningsinnehåll som 

finns handlar enbart om orientering. Vi ser deras skrivningar som att ha ett starkt fokus på 

orientering.  
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Sammanställning av skolornas texter utifrån studiens frågeställningar 
Vi använder oss i studien av frågeställningen: vilka innebörder av friluftsliv framträder i den 

nationella kursplanen och dess betygskriterier respektive de lokala styrdokumenten för ämnet 

idrott och hälsa? För att kunna besvara detta kommer vi här att sammanfatta och analysera de 

lokala styrdokumenten utifrån studiens frågeord vad, hur och varför. 

 

Vad som räknas som friluftsliv i de lokala styrdokumenten 

I detta avsnitt ämnar vi svara på studiens frågeställning Vad räknas som friluftsliv? utifrån vår 

tolkning av de lokala styrdokumenten. Av de åtta skolor som har någon form av 

kategorisering av sitt innehåll har fem en gemensam kategori för friluftsliv och orientering. 

Tre stycken skolor har en separat kategori som heter friluftsliv. De två återstående skolorna 

har ingen innehållskategorisering. Många av skolorna har en stark koppling mellan 

orientering och friluftsliv. Detta är föga förvånande eftersom orientering och friluftsliv delar 

samma punkt i uppnåendemålen för skolår 9. Engelbrektsskolan och Lillåns skola är de skolor 

som uttrycker den starkaste inriktning bort från friluftsliv. De uttrycker att 

friluftslivsundervisningen skall genomföras ”… i mån av tid och möjlighet…” eller på 

elevens val. Det område som handlar om orientering och friluftsliv är istället starkt inriktat på 

orientering. Detta skulle kunna motiveras genom att förmågan att orientera är en förutsättning 

för att bedriva vissa typer av friluftsliv. Men då handlar det snarare om förmågan att kunna 

orientera sig i olika miljöer än sporten orientering. Orientering kan ses som en 

friluftsverksamhet men är enligt de flesta olika definitioner av begreppet friluftsliv inte en 

friluftslivsaktivitet.  

 Ett annat innehåll som flera skolor nämner är undervisning i allemansrätt och att ha rätt 

klädsel. Almby skola har till exempel inga andra mål än dessa för friluftsliv. Bland det mer 

ovanliga innehåll som nämns i materialet finns kunskaper om naturens skafferi 

(Grenadjärskolan) och att göra upp eld (Odenskolan). Flera skolor har nämnt friluftsdagar 

som ett medel, men endast i ett fall har innehållet i dessa specificerats. Vi har tidigare 

diskuterat kring att innehållet i friluftsdagar kan vara mycket brett, vi vet därför inte om dessa 

friluftsdagar är ett medel för friluftsliv eller för något annat.  

 Några av de skolor vi har analyserat skriver om friluftsliv eller friluftsundervisning som 

vistelse i naturen, till exempel Navets skola och Skolförvaltning Nordost. Det är det närmaste 

en definition eller en entydig innebörd av friluftsliv som vi har funnit i studien av de lokala 

styrdokumenten. 
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 Spännvidden mellan olika typer av innehåll i friluftsundervisningen är i vårt material inte 

särskilt stort. Några skolor sticker ut med ett eller ett par mål som skiljer sig från mängden, 

men i allmänhet handlar innehållet om rätt utrustning, rätt klädsel, vistelse i naturen, 

kunskaper om allemansrätt och i flera fall en koppling till orientering. 

 

Friluftslivets plats i de lokala styrdokumenten 

I detta avsnitt ämnar vi svara på studiens frågeställning Hur stor plats har friluftsliv i ämnet? 

utifrån vår tolkning av de lokala styrdokumenten. I analysen av de lokala styrdokumenten gör 

vi den tolkningen att friluftsliv rent allmänt inte har en tillbakaskjuten roll jämfört med andra 

undervisningsinnehåll i idrottsämnet. Det är ett moment bland många andra och beskrivs 

också på detta sätt i dokumenten. Kopplingen till orientering är som vi tidigare nämnt dock 

stark. Som vi diskuterade om under föregående rubrik uttrycker två av de granskade skolorna 

att friluftsliv endast skall bedrivas om det hinns med eller på elevens val. Det verkar på detta 

sätt vara på nåder, det centrala är istället att orienteringsundervisningen hinns med. Av de fem 

skolor vi har fått lokala betygskriterier av så tolkar vi att friluftsliv alltid är med som ett G-

krav. Endast två av skolorna ger uttryck för någon typ av friluftslivsmål för att nå de högre 

betygen. Istället rör målen för de högre betygstegen allt som oftast orientering. Flera av 

skolorna ger uttryck för att eleverna skall kunna genomföra friluftsaktiviteter. Men enligt den 

diskussion vi tidigare förde kring innebörder behöver inte en friluftsaktivitet vara detsamma 

som friluftsliv. 18 

 

Syften med att bedriva friluftsliv enligt de lokala styrdokumenten 

I detta avsnitt ämnar vi svara på studiens frågeställning Varför skall friluftsliv bedrivas i 

skolan? utifrån vår tolkning av de lokala styrdokumenten. Endast två skolor har skrivit något 

om varför friluftsliv ska bedrivas i skolan. Denna frånvaro av syfte med delar av 

undervisningen är inget som gäller specifikt området friluftsliv. Det ser likadant ut oavsett 

vilket område i idrottsämnet man studerar i det material vi fått in. Navets skola har skrivit en 

kortare text där huvudsyftet är att alla lär sig att uppskatta naturen genom att vara i den. De 

knyter vidare allemansrätten till att det är det som reglerar vistelser i naturen i Sverige. 

Orientering får sin roll i friluftslivet genom att det är en idrott som är förlagd till naturen. De 

använder orientering som en friluftsaktivitet. Odenskolan skriver att friluftslivsundervisning 

är såväl ett medel som ett mål i sig. Ett starkt fokus sätts på det naturmöte som friluftsliv 

                                                
18 Se vidare diskussion under rubriken Innebörder av begreppet friluftsliv, 3.1. 
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medför. Detta naturmöte är en källa till fysisk och psykisk rekreation, upplevelser och 

stresshantering. De betonar vidare den speciella miljö och stämning som kan uppstå ute i 

naturen vilket kan främja det sociala samspelet. Friluftsliv är också ett mål i sig som eleverna 

skall få upp intresset för att i framtiden kunna ha glädje av. De skriver också om praktiska 

färdigheter och att eleverna skall få möjlighet att se världen på ett nytt se och utifrån detta 

kunna göra personliga ställningstaganden. 

 

5.3 Mellan nationell kursplan och lokala styrdokument 

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för företeelsen friluftsliv i en skolkontext. För att nå 

detta syfte använder vi oss av två frågeställningar. Den andra av dessa är Vilka skillnader 

finns det mellan de innebörder av friluftsliv som framkommer på nationell nivå jämfört med 

de lokala styrningar som framkommer på enskilda skolor? Denna fråga ämnar vi att försöka 

besvara i detta avsnitt med utgångspunkt i studiens tre didaktiska frågeord vad, hur och 

varför. 

 

Mellan friluftsliv och friluftsverksamhet 
I detta avsnitt ämnar vi svara på studiens frågeställning Vad räknas som friluftsliv? utifrån vår 

tolkning av de nationella och lokala styrdokumenten. Enligt flera skolor och kursplanen 

framkommer en möjlig tolkning av friluftsliv som vistelse i naturen. Om vi ser tillbaka på de 

olika definitioner av friluftsliv som vi har presenterat har denna tolkning likheter med den 

svenska officiella definitionen, se Innebörder av begreppet friluftsliv. Här beskrivs friluftsliv 

som ”…vistelse och fysisk aktivitet utomhus i syfte att uppnå naturupplevelse och 

miljöombyte…” (DS 1999:78). Vistelse i naturen skulle kunna ses som en kortfattad och 

otydligare version av denna definition. 

 När vi har studerat den nationella kursplanen och de lokala styrdokumenten blir det 

tydligt att oklarheten mellan vad som är friluftsaktiviteter, friluftsverksamhet och friluftsliv är 

stor. Flera av skolorna lägger stort fokus på det som kan kallas friluftsaktiviteter i form av 

orientering. Orientering är i sig ett mål i kursplanen men om detta blir hela 

friluftslivsundervisningen blir det i strid mot kursplanens intentioner. Backman (2004) menar 

att den faktiska undervisningen i friluftsliv är marginell. Sandahl (2004) skriver att nio 

procent av undervisningen i ämnet idrott och hälsa är friluftsliv, med då ingår även av allt att 

döma moment som orientering. Backman (2004) hävdar att friluftsliv i skolan nästan 

uteslutande består av friluftsaktiviteter, oftast i form av orientering. Vi har i vår studie endast 
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undersökt vad de enskilda skolorna skriver om friluftsliv. Utifrån studiens resultat ska 

friluftsliv bedrivas av de allra flesta skolorna i vår studie, förutsatt att de följer sina egna 

lokala styrdokument. Vi kan inte med hjälp av vår studie dra några generella slutsatser. Men 

utifrån Backmans studie av undervisningsinnehållet i ämnet idrott och hälsa kan vi se att det 

verkar råda en spänning mellan de lokala styrdokumenten på de skolor vi undersökt och den 

undervisning som faktiskt bedrivs. Vi har i vår studie även sett en spänning mellan 

innebörden av friluftsliv i den nationella kursplanen jämfört med de lokala styrdokumenten i 

de skolor vi undersökt. 

 

Mellan strävansmål och uppnåendemål 
I detta avsnitt ämnar vi svara på studiens frågeställning Hur stor plats har friluftsliv i ämnet? 

utifrån vår tolkning av de nationella och lokala styrdokumenten. Det som skall ligga till grund 

för planeringen i idrottsämnet är strävansmålen. Här nämns friluftsliv endast i samband med 

inblickar i friluftslivets historia. Ingen skola nämner denna typ av mål. I de lokala 

styrdokument vi har studerat är det få mål som rör friluftsliv. Flera nämner att eleven skall klä 

sig funktionellt. Ett sådant mål fanns i den tidigare kursplanen ifrån 1994, men det är numera 

utbytt till mer allmänna mål rörande friluftsliv.19 Det är tydligt att flera skolor har tolkat den 

nuvarande kursplanen utifrån den gamla. Vi ser det vidare som tydligt att det är 

uppnåendemålen som är den klart dominerande grunden för hur friluftslivets mål och innehåll 

beskrivs.  

 Endast två av fem skolor som har betygskriterier har något annat än G-krav som rör 

friluftsliv. Detta förefaller stå i motsättning till den nationella kursplanen som har följande 

kriterium för betyget Väl godkänd ”Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv 

under olika årstider” (Skolverket 2000/2007). Istället nämner flera skolor 

orienteringsfärdigheter som ett krav för att nå de högre betygen i ämnet idrott och hälsa. Detta 

har utifrån från vår tolkning endast svagt stöd i kursplanen. Orientering nämns endast i 

uppnåendemålen för skolår fem och nio. Att det ändå är orientering ser vi som antingen 

beroende på att friluftsliv anses svårt att bedöma eller att tiden ägnad åt friluftsliv är så pass 

liten, eller obefintlig, att det inte finns något bedömningsunderlag för lärarna. 

 

 

 

                                                
19 Se vidare diskussion under rubriken Mål för friluftsliv i skolan, under 5.1. 
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Mellan medel och mål 
I detta avsnitt ämnar vi svara på studiens frågeställning Varför skall friluftsliv bedrivas i 

skolan? utifrån vår tolkning av de nationella och lokala styrdokumenten. Kursplanen i idrott 

och hälsa ger uttryck för en lång rad syften med friluftsliv i skolan. Men de flesta lokala 

styrdokument vi har analyserat skriver inget eller mycket lite om varför eller i vilket syfte 

friluftsliv skall bedrivas. Därför blir denna fråga svår att besvara. Vi har inte heller hittat 

några direktiv för skolorna att de ska motivera delmomenten i varje ämne, se rubriken Lokala 

styrdokument. Det var ändå två skolor som nämner syften med friluftsliv men det är bara en 

av dessa som har skrivit mer än ett fåtal rader där de försöker motivera denna del av 

idrottsämnets innehåll. Gemensamt för båda dessa skolor är att de skriver om naturmötet. 

Detta mål är väl förankrat i kursplanens skrivningar om vistelse i naturen. Odenskolan har 

vidare skrivit om ett flertal andra mål som även de är förankrade i kursplanen. Noterbart är 

dock att de inte nämner den historiska kopplingen som friluftsliv har till svensk kultur. Som vi 

tidigare resonerat kring är det endast i samband med historia som friluftsliv nämns i 

strävansmålen. Det är ingen av de skolor vi har undersökt som överhuvudtaget nämner 

friluftslivets historia som finns med som ett tydligt strävansmål i kursplanen. De tydligaste 

skrivningarna om motiven till att bedriva friluftsliv i såväl de nationella som lokala 

styrdokumenten tolkar vi är att mötet med naturen ses som en viktig ingrediens för att kunna 

uppnå en livslång hälsa. Naturmötet tolkar vi i detta sammanhang ses som att ha en starkt 

positiv rekreationseffekt. I en historisk koppling sågs friluftsliv redan i Lgr 62 som viktig 

motåtgärd mot det i övrigt mekaniserade livet.20 Vi menar att denna syn på friluftsliv 

fortfarande lever kvar i dagens skrivningar, även om det är mindre tydligt uttryckt idag.  

                                                
20 Se vidare diskussion under rubriken Friluftsliv börjar få en egen plats i skolan, under 3.2. 
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6 Avslutande diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi att göra sammanfattande kommentarer utifrån studiens resultat. Vi 

kommer även att diskutera kring konsekvenser av studien och vilka områden som vi utifrån 

vår studie ser som intressanta för vidare forskning. 

 

6.1 Mellan undervisning och kursplan 

Utifrån skolverkets beskrivning av vilken roll kursplanens olika delar, har vi delvis ändrat vår 

uppfattning om vilken plats friluftsliv skall ha i ämnet. Skolverket säger att det som skall 

ligga till grund för planeringen i ett ämne är ämnets strävansmål. Den enda punkt som nämner 

friluftsliv i ämnets strävansmål handlar om att elever skall känna till friluftslivets historia. I 

flera andra strävansmål kan dock vi tolka som att friluftsliv skulle kunna vara ett medel för att 

utveckla elever i denna riktning. Vi finner här en spänning mellan olika delar i kursplanen. 

Friluftsliv framkommer som en viktig del i vår analys av ämnets syfte och roll samt karaktär 

och uppbyggnad. Samma spänning har vi när vi analyserar ämnet betygskriterier och 

uppnåendemål. Friluftsliv tolkar vi här har en relativt sett mindre roll än vad det har i 

kursplanens övriga delar. Vi ser även denna konflikt när vi jämför strävansmålen med 

betygskriterierna och uppnåendemål som handlar om friluftsliv. Lindberg (2004) menar att 

det viktigaste för ett ämnes faktiska genomförande ute på skolorna är vad det står i 

betygskriterierna och uppnåendemålen. Vi upplever utifrån vår studie av lokala styrdokument 

att detta stämmer. Friluftslivsundervisningen har till exempel på många skolor bestått till stor 

del av orientering. Enligt Backman (2004) är detta en generell bild av 

friluftslivsundervisningen. Detta stämmer väl överens med vår analys av de lokala 

styrdokumenten. 

 

6.2 Mellan friluftsliv och friluftslivsundervisning 

En fråga som vi har rest under arbetets gång är om man som lärare i skolan kan eller till och 

med ska bedriva friluftsliv för friluftslivet inneboende värden i skolan. Eller är det så att 

undervisningen enbart syftar till att ge eleverna verktygen för att själva kunna bedriva 

friluftsliv och sen själva upptäcka de värden som finns på sin fritid? Utifrån analysen av den 

nationella kursplanen ser vi ingen tydlig distinktion mellan friluftslivsundervisning och 

friluftsliv. Egenvärden med friluftsliv finns dock som ett mål för undervisningen och därför 
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menar vi att friluftsliv skall bedrivas i skolan utifrån dess inneboende värden. Men utifrån 

analysen av de lokala styrdokumenten verkar detta mål vara starkt tillbakatryckt, vi får en bild 

av att de snarare tolkar kursplanen som att friluftslivsundervisning skall bedrivas. Frågan om 

skillnaden mellan friluftslivsundervisning och friluftsliv blir här central. Vi skriver i avsnittet 

om friluftsliv i skolans kontext att förberedande aktiviteter för friluftsliv som teori kring till 

exempel packning och kläder bör räknas in i friluftslivsundervisningen även om det faktiskt 

inte bedrivs något friluftsliv under dessa lektioner. Men vi kan i detta fall tänka oss att denna 

undervisning istället skulle bedrivas på plats i naturen för att kunna kallas friluftsliv. Vad som 

annars går förlorat är friluftslivets egenvärden om undervisning endast sker om friluftsliv till 

skillnad från om det bedrivs i friluftsliv. Utifrån vår analys uttrycker den nationella 

kursplanen viktiga egenvärden med friluftsliv. Skolan når de allra flesta barnen i Sverige och 

vi menar att detta är ett viktigt tillfälle att ge alla elever möjlighet att uppleva de egenvärden 

som enbart finns i friluftsliv. De som bedriver friluftsliv är en starkt socialt stratifierad grupp 

(Backman 2004). Det finns en risk att elever som inte är en del av denna grupp endast 

kommer komma i kontakt med friluftsliv just under sin skoltid. När kursplanens intentioner 

inte följs hindras därför potentiellt en stor grupp människor från att någonsin uppleva 

friluftsliv. 

 

6.3 Begreppet friluftsliv 

Vi har i vårt arbete sett att det råder många oklarheter kring innebörden av begreppet 

friluftsliv och dess relation till begrepp som friluftsdagar, friluftaktivitet och 

friluftsverksamhet. Friluftsliv verkar alltid ha med naturen att göra, några skolor verkar 

likställa friluftsliv med vistelse i naturen. Även i kursplanen finns det en skrivning som pekar 

på denna koppling. Att oklarheterna är stora kan också visas genom att vi i vårt arbete var i 

kontakt med Statens Folkhälsoinstitut. Vi ifrågasatte deras definition av friluftsliv vilket ledde 

till att de ändrade denna21. Detta kan tyda på de stora oklarheter som finns kring vad friluftsliv 

är, inte bara i skolans värld. Som lärare innebär det en stor frihet att ha möjlighet att tolka 

kursplanens begrepp för att på bästa sätt utifrån lokala förutsättningar uppnå kursplanens mål 

                                                
21 Vi läste på Statens Folkhälsoinstituts hemsida http://www.fhi.se/templates/Page____870.aspx [hämtad 
080920] att de använde definitionen ”Med friluftsliv avses vistelse och fysisk aktivitet utomhus under fritid för 
att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling” (vår kursivering). Vi menade, 
som vi diskuterar en del kring i vårt avsnitt Innebörder av begreppet friluftsliv, att det är problematiskt för oss 
lärare att friluftsliv helt enkelt inte kan bedrivas under skoltid. Vi menade att Statens Folkhälsoinstitut bör 
använda den officiella svenska definitionen eftersom de är en av de ytterst ansvariga myndigheterna för 
folkhälsofrågor i Sverige. De tackade oss för våra synpunkter och ändrade sin definition. 
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(Larsson 2004). Men samtidigt blir det stora risker kring likvärdigheten om, som i en av de 

undersökta skolorna, friluftsliv tolkas enbart som utevistelse – då har många elever friluftsliv 

varje rast!  

 

6.4 Slutkommentar och förslag till fortsatt forskning 

Vi har under denna studie sett att oklarheterna är många kring friluftsliv i skolan. Vi ser därför 

detta som ett viktigt forskningsområde där fler studier behöver göras. Vi anser att skolor skall 

ha möjlighet att kunna välja olika typer av innehåll, men utifrån ett likvärdighetsperspektiv 

menar vi ändå att det uppstår problem om skillnaderna mellan vad som räknas som friluftsliv 

blir allt för stora. Friluftsliv är en starkt socialt stratifierad aktivitet och det skulle vara 

intressant att studera hur friluftsliv i skolan påverkar elever till att själva vilja bedriva 

friluftsliv i framtiden. Vi ser vidare att det skulle kunna vara av intresse att jämföra skolor 

med olika sociala upptagningsområden eller på olika avstånd från natur med avseende på hur 

stor plats friluftslivsundervisningen får i skolan. Det skulle avslutningsvis även vara intressant 

att studera om det finns skillnader i friluftslivsundervisningen i skolan utifrån genus eller 

etnicitet, såväl hos lärare som hos elever. 
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