
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a chapter published in Lärande i friluftsliv: perspektiv och
ämnesdidaktiska exempel.

Citation for the original published chapter :

Nilsson, J. (2011)

Rörelseteknik och upplevelse i friluftsliv: rörelse i ett livsvärldsrum.

In: Suzanne Lundvall (ed.), Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel (pp.

51-58). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-2094



Rörelseteknik och upplevelse i friluftsliv
Rörelse i ett livsvärldsrum

Johnny Nilsson

Inledning

Upplevelsen betonas starkt i friluftsliv och en stor del i
pedagogiken riktad mot att få människor intresserade av
friluftsliv fokuserar på upplevelsen. Eftersom det i de
flesta definitioner av friluftslivsbegreppet förekommer
en betoning på någon form av naturmöte kan det vara
rimligt att naturmiljöbegreppet samt upplevelser och
aktiviteter förknippade med detta får utgöra frilufts-
livets identitet. En modifierad definition av friluftsliv
har därför formulerats enligt följande: ”Aktivitet och
vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturassocierade
upplevelser samt stimulans och rekreation av psykisk
och/eller fysisk art med eller utan inslag av prestation
och utan krav på tävlingsprestation.” (Nilsson, 2007)

Vanligtvis ligger, som ovan nämnts, en betoning på
människors fokus på naturupplevelsen. Notera att det i
denna definition även förekommer en tydlig koppling
mellan vistelse i naturmiljö och rekreation av psykisk
och/eller fysisk art samt någon form av prestation. I lin-
je med detta kommer här upplevelsen av kroppsrörelse i
friluftsliv att fokuseras. Om vi anlägger ett livsvärlds-
fenomenologiskt perspektiv (Merleau-Ponty, 1962) på
friluftslivet är det möjligt att identifiera upplevelser hos
individen i naturmiljön som är relaterad till dennes upp-
levelse-horisont. Denna horisont kan vara direkt relate-
rad till upplevelse av själva miljön, men upplevelsen kan
också kopplas till den levda kroppen under rörelse i
naturmiljön som ett livsvärldsrum.

En utgångspunkt för detta kapitel är de tänkbara po-
sitiva synergieffekterna som kan uppstå i samspelet mel-
lan naturupplevelse och kroppsrörelse i naturen. Hur
totalupplevelsen kan förstärkas när det gäller friluftsliv
är därför intressant i ett didaktiskt perspektiv. En utma-

ning ligger i att förstå upplevelsens essentiella kompo-
nenter, vilket torde möjliggöra ytterligare förutsätt-
ningar för en framgångsrik undervisning i naturmiljö-
aktiviteter och friluftsliv.

Rörelseformer i friluftsliv

Rörelserepertoaren när det gäller sätten att röra sig (och
förflytta sig) i friluftsliv är stor, speciellt om alla årstider
medräknas i bedömningen. Till repertoaren på barmark
räknas gång i olika hastigheter på olika underlag och i
olika terräng. Även kortvariga perioder av jogging i oli-
ka hastigheter kan förekomma men är betydligt mer
ovanligt. I vattenmediet tillhör exempelvis simning en
basfärdighet med en specifik rörelserepertoar. Klättring
är en annan specifik rörelseform som kan förekomma i
vissa delar friluftslivet. Under vintertid förekommer ex-
empelvis skidåkning på längden och utför samt skrid-
skoåkning.

Vi kan således konstatera att det krävs en stor rörelse-
repertoar om man vill bedriva olika former av friluftsliv
under alla årstider. Det är således rimligt att tala om att
friluftsliv kan skapa möjligheter att både utveckla och
förfina en bred rörelsekompetens. Att kunna bedriva ett
säkert, extensivt och ”effektivt” friluftsliv kräver att man
behärskar tekniken i olika rörelseformer. Det är rimligt
att anta att den tekniska kompetensen på olika sätt kan
påverka vilka naturmiljö- och rörelsehorisonter en per-
sons livsvärld kan innehålla.

Teknikbegreppet

Tekniken i rörelserepertoaren uttrycker med vilken
skicklighet den utförts. Följaktligen utförs en rörelse
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med bra teknik när utövaren lyckats genomföra rörelsen
väl (se vidare nedan). En bra teknik har en rad känne-
tecken varav några skall beskrivas här. Beskrivningen
nedan antyder att själva ”programmeringen” av rörelsen
och tekniken är viktig, men även perceptionen av situa-
tionen som förekommer i ett givet rörelseutförande.

Perceptuell snabbhet. Personer med en bra teknik, spe-
ciellt i rörelseformer av typen öppen skicklighet verkar
kunna läsa av situationer med ett minimum av informa-
tion. Denna förmåga att kunna fokusera den rätta och
minimala informationsmängden gör att den situation i
vilken rörelsen skall utföras tolkas snabbt. Personer
med denna förmåga uppvisar därför ofta en stabilitet
och ett bra ”flyt” i rörelseförloppet, där de aldrig verkar
komma för sent i olika rörelsesekvenser. I friluftsliv kan
den perceptuella snabbheten förekomma exempelvis
under telemarkskidåkning utförd i förhållandevis hög
hastighet och där de yttre betingelserna i form av
björkskog, branter och klippblock är komplext.

Framförhållning/antecipation. En anledning varför vis-
sa utövare kan röra sig mjukt och följsamt framförallt i
situationer av typ öppen skicklighet är att de har förmå-
ga att förutsäga vad som kommer att hända i nästa mo-
ment. Detta ger dem tid att programmera en ny rörelse
och de verkar därför inte vara för sent ute i sitt rö-
relseutförande.

Automatisering. Om en rörelse tränas ett mycket stort
antal gånger kommer ett tillstånd i teknikutförandet
som kallas automatisering att inträffa. Detta innebär att
rörelsen kan genomföras med ett minimum av medve-
ten kontroll, vilket i sin tur leder till att en större del av
den medvetna kontrollen kan tilldelas hanteringen av
omvärldsstimuli. Under friluftsliv, när man rör sig i svår
terräng, kan graden av automatisering av själva rörelsen
öppna för att större delen av den medvetna anpassning-

en av rörelsen kan riktas mot perceptionen av den om-
givande terrängen.

Konstans. Typiskt för motoriskt skickliga personer
d.v.s. personer med en bra teknik är att de kan reprodu-
cera en motorisk akt med en förhållandevis liten variabi-
litet. Det märks bl.a. i skytte, där träffbilden hos goda
skyttar är betydligt mer samlad än hos mindre goda
skyttar (se figur 1).

Rörelseekonomi. En bättre teknik och rörelsekonstans
resulterar i att en given rörelse kan utföras med en för-
hållandevis låg energiomsättning. En person som har en
välutvecklad gångteknik i terräng, allt annat lika, kan
förmodligen förflytta sig en given sträcka med en given
hastighet till en lägre energikostnad. Denna typ av
egenskaper kan få betydelse för bl.a. känslan av komfort
vid genomförande av vandring i friluftsliv.

Rörelseanpassning och rörelsesnabbhet. Typiskt för den
tekniskt skicklige personen är också förmågan att
snabbt anpassa rörelsen till oväntade situationer. Detta
är sannolikt kopplat till en bredare rörelserepertoar hos
den tekniskt skickligare och en förmåga att styra rörel-
serna snabbare. I friluftsliv, exempelvis under turåkning
vid åkning utför när plötsliga riktningsändringar behö-
ver göras kommer egenskaperna rörelseanpassning och
rörelsesnabbhet väl till pass.

Rörelsesäkerhet. Alla faktorer presenterade ovan leder
förmodligen även till en ökad rörelsesäkerhet då rörel-
seanpassning och rörelseekonomi är viktiga i skaderisk-
situationer respektive för att reducera skaderisk p.g.a.
trötthet.

Att mäta teknik

En etablerad form för att mäta teknik härstammar från
biomekaniska metoder. I dessa metoder är man intresse-
rad av att beskriva såväl rörelseförlopp hos olika kropps-
segment och leder (kinematik) som de krafter vilka är
kopplade till rörelsen (kinetik). I många biomekaniska
analyser förekommer även elektromyografiska mät-
ningar d.v.s. analys av muskulaturens elektriska aktivitet
(EMG). Genom att mäta de elektriska spänningsvaria-
tionerna på huden ovanför muskulaturen är det möjligt
att mäta tiden för och graden av elektrisk aktivitet i regi-
strerad muskulatur. Den kinematiska analysen genom-
förs vanligen med opto-elektroniska mätsystem där oli-
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Figur 1. Träffbild hos nybörjarskytt (A) och elitskytt (B).



ka punkter på kroppen kan följas med en detaljerad
rumslig och temporal upplösning. Här kan både vinkel-
rörelser (exempelvis ledvinklar) och linjära rörelser be-
räknas i både 2 och 3 dimensioner. Vid kinetisk analys
används kraftgivare och kraftplattor, ofta i kombination
med beräkning av krafter via optoelektroniska data, för
att värdera de krafter som orsakar olika rörelser.

Genom att registrera tiden för att genomföra ett visst
arbete under olika betingelser kan prestationen bestäm-
mas, vilket kan relateras till exempelvis en biomekanisk
eller fysiologisk parameter som exempelvis puls/hjärt-
frekvens.

I en preliminär studie (Nilsson, 2010) av GIH-stu-
denter (n=7) med olika erfarenhet av längdskidåkning i
klassisk stil från relativt liten till relativt stor dito under-
söktes relationen mellan åkfärdighet (mätt som åktid på
sträckan 600m) i diagonal åkteknik med den relativa
nyttjandegraden av maximal hjärtfrekvens vid åkning av
en sträcka på ca 2 km tillsammans i en given hastighet. I
denna preliminära studie framkom att de bästa åkarna
utnyttjade en lägre relativ hjärtfrekvens (R=0.9053).
Det verkar således som om de åkare vilka kan åka med
en förhållandevis hög hastighet (en given sträcka på en
kortare tid), vilket rimligen till stor del bör bero på en
relativt god åkteknik, också till lägre grad behövde ut-
nyttja sin aeroba kapacitet (se figur 2). Även den skatta-
de ansträngningen ökade med ökad relativ belastning
vilket är något som kan påverka rörelseupplevelsen.

I samma studie undersöktes också betydelsen av hur
skidorna var vallade. Detta gjordes genom att deltagan-
de studenter (n=7) fick åka diagonalåkning på test-
sträckan som var huvudsakligen på horisontellt under-
lag. Först genomfördes teststräckan (ca 2 km) på enbart
glider (Swix glider, blå -6>)och därefter omvallning med
glidvalla och fästvalla (Swix glider, blå -6> och Swix
V40) och vila. Resultatet visar på betydelsen av bra fäst-
vallning då diagonalåkning på bara glider resulterade i
4.3 % (±3.0) högre hjärtfrekvens för en given åkahastig-
het. Det ”kostade” således mer att åka utan fästvalla.
Samspelet mellan utnyttjande av teknikhjälpmedel som
skidvalla, muskelaktivering och arbetsbelastning vid en
given skidteknik och hastighet spelar således roll.

Att ”mäta” upplevelse av teknik i rörelse

Här prövas en fenomenologisk ansats i tolkningen av
rörelseupplevelse. Ett empiriskt fenomenologiskt livs-
världsperspektiv förutsätter att livsvärlden kan under-
sökas. Fenomenologin utesluter inte denna möjlighet,
men betonar insikten om att vi själva är en del av den
livsvärld som vi studerar (Merleau Ponty, 1962; Bjur-
will, 1995). En fenomenologisk forskningsansats repre-
senterar emellertid inte en monolitisk forskningsmanu-
al applicerbar på alla fenomen som studeras. Tvärtom,
fenomenologin tar avstånd från varje stereotyp objekti-
visering och uppdelning i subjekt och objekt. Istället
betonas det ömsesidiga beroendet mellan subjekt och
objekt och en sensitiv anpassning av metodansatsen till
varje fenomenologisk frågeställning.

Det fenomenologiska livsvärldsperspektivet utesluter
inte ”metodblandning” under förutsättning att meto-
derna är relaterade till en gemensam grund. Detta gäller
främst kvalitativa metoder men även kvantitativ ”paral-
lell” reflexion, vilket kommer att användas i denna do-
kumentation. För att förstå upplevelsehorisonterna hos
exempelvis en utövare av friluftsliv är det rimligt att
kunna beskriva en terräng hur den ser ut ”enligt kartan”
och den kan vara intressant att ha i bakgrunden när man
försöker förstå olika personers ständigt föränderliga
upplevelsehorisonter. Detta gäller ”faktisk” miljö men
det kan även gälla faktiskt genomförda rörelser registre-
rade med kvantitativa metoder. Detta gör samspelet i
nyttjandet av kvantitativa och kvalitativa metoder in-
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Figur 2. Sambandet mellan tidsprocent i hastighetstest och
utnyttjande av relativt utnyttjande av maximal hjärtfrekvens
vid åkning i en given hastighet.



tressant. Information från en kvalitativ analys kan
integreras med den kvalitativa fenomenologiska
analysen.

För att kunna kommunicera rörelserelaterade upp-
levelser under friluftsliv i undervisningssammanhang är
det av stor vikt att försöka kartlägga, förstå och verbali-
sera de upplevelsehorisonter som kan tänkas förekom-
ma. Först när förståelsen av vilka dessa upplevelsehori-
sonter är och hur relationen mellan dessa kan etableras
är det möjligt att effektivt kommunicera detta. I denna
process är sannolikt ett parallellt utnyttjande av kvalita-
tiva och kvantitativa metoder fruktbart.

Rörelseupplevelse i friluftsliv

Denna text är inte baserad på ett undersökningsmaterial
utan endast ett mindre antal observationer. Diskussio-
nen berör främst ramar och tänkbara upplevelsefeno-
men såsom de uppträder i undertecknads egna upple-
velsehorisonter. Texten gör därför inte anspråk på gene-
raliserbarhet.

Vad är det under rörelse i friluftsliv som fångar män-
niskans intresse och skapar en känsla av tillfredställelse,
harmoni, lycka, lugn eller annat positivt tillstånd? De
upplevelsehorisonter under vistelse i naturen som resul-
terar i positiva upplevelser skiljer sig sannolikt från per-
son till person och över tid. Det som är positivt för en
person kan upplevas likgiltigt för en annan och rent av
skrämmande för en tredje person. Den omedelbara,
spontana och oreflekterade upplevelsen kan represente-
ra flera sinnesmodaliteter och behöver inte ha en språk-
lig koppling överhuvudtaget.

Det är viktigt att komma så nära den livsvärd och de
upplevelsehorisonter där själva fenomenologiska ana-
lysprocessen skall börja. Det är i det fenomenologiska
perspektivet också viktigt att koncentrera analysen på
tid, rum och kropp (Merleau-Ponty, 1962). Merleau-
Ponty gör ett viktigt påpekande när det gäller tiden och
dess relation till tingen i livsvärlden då han hävdar att ti-
den ”arises from my relation to things” och att den kan
ses som ”a network of intentionalities” (ibid.). Varje er-
farenhet har sin egen fenomenologiska horisont (Hus-
serl, 1973) vilken inte är statisk utan förändras med in-
dividens/individernas erfarenheter. Upplevelsehorison-

terna existerar därför inte av sig själva utan är något vi
erfar. Det betyder att varje ny erfarenhet som görs
under friluftsliv ute i naturen i sig, kommer att påverka
upplevelsehorisonten över tid. Husserl (ibid.) talar om
en yttre och en inre horisont. Det spatio-teporala rum-
met vill, i sig, utgöra en ram med vilken individens olika
upplevelsehorisonter samspelar. Intentionaliteten i en
rörelse är således något som poängteras i den fenome-
nologiska forskningsansatsen. Intentionaliteten är inte
statisk utan kan skifta upprepade gånger under ett rö-
relseförlopp.

Merleau-Ponty (1962) understryker betydelsen av
den levda kroppen i citatet ”The body is the vehicle in
the world”. Enligt Merleau-Ponty är en rörelse inlärd
när kroppen har inkorporerat den i sin värld (ibid.). Un-
der rörelse i friluftsliv samlas ständigt erfarenheter från
olika situationer och terrängtyper, underlag etc., vilka
inkorporeras som erfarenhetshorisonter hos individen.
Det medvetna varandet och levandet i livsvärldsrummet
är därför i hög grad kopplat till erfarenhetshorisonter,
vilket föranleder Merleau-Ponty (ibid.) att främst ut-
trycka medvetendet som ”jag kan” istället för ”jag tän-
ker”. Det kanske är att gå något för långt att som Mer-
lau-Ponty (ibid.) hävda att en rörelse är inlärd när den är
inkorporerad i en människas livsvärld eftersom rörelse-
tekniken ständigt kan utvecklas och även personer som
kan anses ha en mindre utvecklad teknik kan använda
den i sin livsvärd. Sannolikt ser denna livsvärd annor-
lunda ut jämfört med en tekniskt skicklig utövare.

Merleau-Ponty (ibid.) uttrycker vidare att redskap
kan integreras som ett objekt i skapandet av nya erfaren-
hetshorisonter när han skriver ”The stick is no longer
an object perceived by the blind man, but an instrument
with which he perceives” (ibid.). Detta är ett typiskt för-
hållande som gäller i friluftsliv där olika utrustningar
används för att vi skall kunna förflytta oss i landskapet,
på vattnet och över isar. Att kunna behärska en utrust-
ning under utövande av olika rörelseformer under fri-
luftsliv är en viktig del av hela upplevelsen. Utrustning-
en ger oss access till nya upplevelsehorisonter. Utrust-
ningen är därför potentiella ”förstärkare” och/eller
”förstorare” av vår livsvärld under friluftsliv.
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Analys av rörelseupplevelse i friluftsliv utifrån en
fenomenologisk ansats

Fenomenologiskt livsvärldsperspektiv förutsätter att
livsvärlden kan undersökas. Fenomenologin utesluter
inte denna möjlighet men betonar insikten om att vi
själva är en del av den livsvärld som vi studerar (Patton
2002, s. 104 ff.). Fenomenologin tar avstånd från en ste-
reotyp objektivisering och uppdelning i subjekt och
objekt utan betonar istället det ömsesidiga beroendet
mellan subjekt och objekt. En fenomenologisk metod-
stegsansats enligt Spiegelberg (1960, 1982) och Bjurwill
(1995) innebär:

1. Upplevelse av fenomen
2. Ideationen av fenomenen (undersökning av allmänna

väsen)
3. Generaliseringen av fenomenen (uppfatta relationer

mellan väsen)
4. Nyanseringen av fenomenen
5. Konstitutionen av fenomen i medvetandet
6. Reduktionen av fenomenen (upphäva tron på feno-

menens existens)
7. Tolkningen av fenomenens mening

Trots att de olika metodstegen är uppradade i en ord-
ning så utesluts inte att vissa av stegen kan genomföras
parallellt. Det fenomenologiska livsvärldsperspektivet
utesluter inte ”metodblandning” i forskningsansatsen
under förutsättning att metoderna är relaterade till en
gemensam grund.

Användning av metodstege för upplevelser av rörelse
under friluftsliv

1. Upplevelsen av fenomenen. I en fenomenologisk
ansats eftersträvas att observationen, analysen och be-
skrivningen av fenomenet blir så intuitiv som möjligt.
Denna intuition i förhållandet till fenomenet ”upplevel-
se av kroppsrörelse i friluftsliv” utgår från betraktarens
egna erfarenheter där inga i förväg uppställda modeller
får gälla.

”Det är fenomenet som skall ha privilegiet att formu-
lera sig själv. Detta är det mest grundläggande. I vårt fall
betyder det att ge kroppen företräde. Och känslan.”
(Bjurwill, 1995)

Fenomenologen betraktar således fenomenet som det
visar sig för en annan individ spontant, intuitivt men ut-
ifrån sin egen erfarenhet. Här föreligger naturligtvis ett
metodologiskt problem eftersom betraktarens egen er-
farenhet kan vara unik eller atypisk, vilket kan vara både
problematiskt och ses som en möjlighet. I ett generiskt
perspektiv kan det vara problematiskt, men när det gäl-
ler att hitta nya horisonter kan det vara en fördel. Senare
metodsteg i den fenomenologiska forskningsansatsen
syftar till att hantera ovan beskrivna problem. Det är na-
turligtvis mycket viktigt att ha en rimlig medvetenhet
om sin spontana förförståelse och dess potentiella risk
att styra tänkandet bort från det egentliga fenomenet.
Den inriktning mot ett fenomen som gäller vid observa-
tion bör naturligtvis gälla även vid analys och beskriv-
ning.

Eftersom det är viktigt i den fenomenologiska livs-
världsansatsen att komma så nära det verkliga fenome-
net som möjligt uppstår ett problem när man studerar
andra individer och problemet blir följaktligen ännu
större om återgivningen från subjektet sker muntligt
från minnesbilder. En ideal situation vid studium av rö-
relse under friluftsliv, exempelvis telemarkskidåkning
utför en opistad fjällsluttning i djupsnö, skulle vara att
subjektet/utövaren meddelar sina upplevelser under ut-
övande av den (t.ex. med en portabel bandspelare). Om
observatören samtidigt kan se rörelsen från något per-
spektiv så skulle en förhållandevis hög grad av verklig-
hetsanknytning uppnås. Ett alternativ kan vara att vide-
ofilma subjektet från en eller flera vinklar. Videofilmen
används i den efterföljande muntliga intervjun. Det sätt
på vilket vi förmedlar upplevelsen av rörelse är genom
språket. En språkligt reflekterad beskrivning av en upp-
levelse kräver därför både en tolkning och en språklig
representation som kan vara otillräcklig för att beskriva
själva upplevelsen. Om både tolkning och beskrivning
görs av andras upplevelsehorisonter är problemet än
mer uppenbart. På detta sätt kommer analysen som fö-
regår beskrivningen av egna och andras rörelseupple-
velser i naturen att bestå av flera steg där varje steg
innehåller en potentiell risk för ”verklighetsdistortion”,
på grund av det talade eller skriftliga språkets begräns-
ning men också av tolkningssvårigheter.

Ett problem som uppstår när vi använder språket för
att beskriva upplevelsen av rörelse t.ex. i telemarkskid-
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åkning utför en opistad fjällsluttning är att detta bara är
en transformering från de sinnesmodaliteter vilka skick-
ar information till hjärnan. De delar av hjärnan som styr
språket är inte desamma som hanterar olika sensoriska
signaler. Viktiga modaliteter under rörelseutförande
som exempelvis telemarkskidåkning är syn, balans, hör-
sel, tryckreception samt muskellängds- och spännings-
reception. Detta antyder vikten av att språket är rikt i
begrepp och metaforer så att känslan som har ett helt
annat sensoriskt ursprung kan ge en begriplig represen-
tation av känslan under rörelse.

Utövare av friluftsliv uppvisar olika teknik i naturmil-
jöaktiviteter som exempelvis telemarkskidåkning, d.v.s.
de har olika bra teknik. Det är rimligt att anta att en tek-
niskt god utövare har en mer ”fördjupad” upplevelse-
horisont under utövande av telemarkskidåkning jämfört
med en utövare som endast har en elementär teknik.
Tekniken i rörelserepertoaren uttrycker med vilken
skicklighet den utförts. Följaktligen utförs en rörelse
med bra teknik när utövaren lyckats genomföra rörelsen
väl. En bra teknik har en rad kännetecken (se ovan).
Även utrustningen (artefakterna) kan inverka på upp-
levelsehorisonten d.v.s. sätta gränser för vilken typ och
kvalité på skidåkning som är möjlig.

Beskrivningen av upplevelsen som görs i metodsteg
ett fokuseras på de fenomen som är resultatet av obser-
vation och analys. Det är emellertid viktigt att dessa
upplevelser som uppfattats har en intuitiv och omedel-
bar utgångspunkt trots metodiska svårigheter som be-
skrivs ovan.

2. Ideation av fenomenen. I detta metodsteg bör for-
skaren likt en dirigent uppleva (och helst också njuta av)
helheten men samtidigt ha kontroll över respektive in-
strumentgrupp i orkestern. En fråga man kan ställa sig i
detta metodsteg är vad i de fenomen och upplevelse-
horisonter som beskrivits som också kan betraktas som
upplevelseessenser i en kroppsrörelse under friluftsliv?
Här är det av stor vikt att klara av att upptäcka helheter
i en rörelse samtidigt som man kan uppfatta olika de-
taljer. Hur summeras olika signaler från olika sinnes-
modaliteter och vad är det som medvetandegörs?
Kanske är det medvetandegjorda det essentiella? Vår
telemarkskidåkare kan uppleva sin kropps rörelse i
den mjuka snön samtidigt som han/hon upplever

den vackra miljön som hon/han färdas igenom.

3. Generalisering av fenomen. I detta metodsteg för-
söker man avgöra vilka fenomenen i upplevelsen är och
om de interagerar med varandra. Anta att vi funnit att
en utövare upplevt följande fenomen under telemark-
skidåkning utför en fjällsluttning:

– Hastighet och acceleration
– Kropps- och situationsanpassning/kontroll
– Rörelseekonomi
– Upplevelse av kroppen i rummet

Sammantaget skulle alla dessa rörelsefenom kunna
vara generaliserbara, möjliga att upplevas enskilt eller i
relation till varandra.

Upplevelse av hastighet och acceleration. Många rörelse-
aktiva människor upplever hastighet och hastighets-
ändring som någonting positivt. Att behärskat åka utför
en fjällsluttning och uppleva hur landskapet sveper förbi
i hög hastighet är förmodligen en horisont som många
uppfattar eftersträvansvärt och önskar uppleva. Kopplat
till ”rätt” känsla är en känsla av kropps- och situations-
anpassning/kontroll. Att färdas på detta sätt utför en
fjällsluttning utan känsla av kontroll är emellertid ingen
angenäm upplevelse. All utveckling av rörelsetekniken
ger en ökad bemästringsförmåga och därmed möjlighet
till upplevelse av nya horisonter. De sinnesmodaliteter
som är involverade i upplevelsen av balans, hastighet
och acceleration är framförallt vestibularis-systemet
och det visuella systemet. När det gäller upplevelsen av
fart och acceleration i den kontrollerade rörelsen exem-
pelvis i åkning på skidor utför i opistad terräng och ny-
snö spelar säkert känslan från fartvinden stor roll och
här aktiveras både taktila och audiella system. Även sve-
pet av snön runt underben och lår engagerar taktila
perceptuella system. Indirekt kan även rörelseekonomin
påverka upplevelsen av rörelse. Direkt i utförandet kan
detta ske genom upplevelsen av att ”vinna terräng”
snabbt trots relativt liten kraftinsats. I ett längre per-
spektiv kan rörelseekonomin märkas i att energide-
påerna sparas så att ett ”effektivt” energisubstrat som
glykogen räcker längre, vilket tillåter en större
tempovariation i rörelsegenomförandet. Sinnesmodali-
teter kopplade till rörelseekonomi är bl.a. vestibu-
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laris-systemet och det visuella systemet men sannolikt
även muskel- och ledreceptorer samt receptorer för
blodkemi vid trötthet.

Upplevelse av kroppen i rummet. Denna upplevelse är
ofta påtaglig eftersom det omgivande rummet är en sta-
tisk referens för upplevelse av hastighet och accele-
ration. Den visuella informationen om en omgivande
vacker fjällmiljö kan samverka med upplevelsen av rö-
relse hos den egna kroppen.

4. Nyansering av fenomenen. Syftet med detta metod-
steg är att öka noggrannheten och bredden i observatio-
nen. Vi skall således försöka se fenomenen i ett så detal-
jerat perspektiv som möjligt. Vi bör dock vara medvetna
om att vi rimligen inte kan känna till alla de signalsys-
tem som ”bombarderar” centrala nervsystemet och
resulterar i en upplevelse. För att förstå fenomen kring
upplevelse av rörelse är en rörelseregistrering, gärna i
tre dimensioner, att föredra. Här är det också viktigt att
försöka utveckla en mer detaljerad begreppsapparat
samt upplevelsemetaforer. Att parallellt utnyttja kvanti-
tativa metoder som exempelvis accelerometri, hastig-
hetsmätning via GPS, elektromyografi och ledvinkel-
mätning skulle kunna addera objektiva mätresultat som
skulle kunna stödja den fenomenologiska analysen.

5. Konstitutionen av fenomenen i medvetandet.
Syftet med detta metodsteg är att tydliggöra vad i per-
ceptionen och den efterföljande kognitionen som är
konkret respektive abstrakt, vad som uppfattas som spe-
ciellt respektive generellt samt vad som kan hänföras till
en färdig diskurs och vad som verkar vara intuitivt. Den-
na konstitutionsprocess är sannolikt beroende av sin-
nesmodalitet men också fenomenets väsen, d.v.s. det
som visar sig ha ett givet uttryck i den föreslagna kombi-
nationen (jfr även fenomen i metodsteg 3). Detta me-
todsteg bidrar tillsammans med andra metodsteg san-
nolikt till stringensen i forskningsansatsen eftersom
sorteringsprocessen kan avslöja brister i betraktandet.

6. Reduktion av fenomenet. I detta metodsteg försö-
ker forskaren sätta ”parentes” runt både sig själv och det

fenomen som studeras.
a.) Reduktion av objektet. Här försöker man göra en re-

duktion av objektet till någonting som är subjektivt
uppfattat till att vara objektivt givet. Här betraktas ski-
dåkaren och saker i dennes livsvärld åter som objekt.

b.) Eidetisk reduktion. ”Detta görs genom att man ab-
straherar och varierar olika egenskaper mot varandra
för att få fram en minsta gemensam nämnare för de
egenskaper, som tillsammans bildar ett väsen. Detta
görs i form av tankeexperiment. Man omriktar nu med-
vetandet från hur man uppmärksammar fenomenet till
hur man tänker om det i termer av väsensegenskaper.”
(Bjurwill, 1995, s. 114)

c.) Transendental reduktion. I denna fas riktas upp-
märksamheten mot det ”jag” som föreställer sig feno-
menet i form av väsen det egna medvetandet sätts i
fokus. Detta är en kritisk analys av skidåkarens och
forskarens ”jag”.

I och med detta avslutas den typiska fenomenologiska
forskningsansatsen där flera metodsteg har genomförts
i syfte att öka den vetenskapliga stringensen efter det
omedelbara första intuitiva betraktandet av rörelse-
upplevelse i friluftsliv.

7. Tolkning av fenomenet. Detta metodsteg är en del i
den fenomenologiska metodansatsen som är hermeneu-
tisk och inte alltid ses med blida ögon av alla fenomeno-
loger. ”Problemet med hermeneutiken är emellertid att
den vill få fram den dolda eller latenta meningen och att
man då riskerar att göra tolkningar av mening till för-
klaringar.” (Bjurwill, 1995)

Slutord

I detta kapitel framförs tanken att själva naturupplevel-
sen inte är den enda upplevelsekomponenten i frilufts-
liv. Specifika upplevelser uppstår även när människan
rör sig i naturen. Denna upplevelse kan vara fokuserad
på enbart rörelseutförandet, men kan också upplevas i
kombination med upplevelsen av det omgivande livs-
världsrummet. Utövarens teknik spelar sannolikt en
stor roll i denna process.

Rörelseteknik och upplevelse i friluftsliv
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