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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie var att undersöka 15-åringars frilu ftslivsvanor samt att studera om dessa har förändrats 

mellan åren 2001 och 2007 med utgångspunkt från bostadsortens geografiska läge.  

 Hur såg 15-åringars friluftslivsundervisning ut i skolan? 

 Hur såg 15-åringars friluftslivsvanor tillsammans med en familjemedlem ut på fritiden?  

 Hur ansåg 15-åringars att de behärskade olika friluftslivsaktiviteter? 

 Vilken betydelse hade utövandet av olika friluftslivsaktiv iteter med någon ur sin familj för elevernas  

skattning på hur de behärskade olika friluftslivsaktiv iteter? 

Metod 

Vi har använt oss av insamlat material från Skola-idrott-hälsa projektet. Material har valts ut från åren 2001 och 

2007 på 15-åriga ungdomar över hela landet. Deltagarna delades in i landsdelarna; Götaland, Svealand och 

Norrland utifrån deras hemort. Data har bearbetats i SPSS och jämförelser mellan de olika landsdelarna har 

gjorts. Bourdieus teori har använts för att diskutera resultaten.  

Resultat 

De tre aktiv iteterna som rankades  som de mest förekommande friluftslivsaktiv iteterna de haft på skolan  det 

senaste året var simning, orientering och skridskor enligt enkätsvaren 2001 och 2007. De som var minst 

förekommande var friluftsteknik, paddling och långfärdskridskor. Drygt 88 procent både 2001 och 2007 har 

uppgett att de har haft simning varje vecka/ib land i Norrland i skolan. I Götaland uppgav 22,5 procent av 

eleverna 2001 att de haft simning varje vecka/ibland en liten ökn ing skedde till 2007 då det var 27,3 procent. 

Svealand var den enda landsdel där det skett en minskning utav simning i sko lan. År 2001 var det 25,4 procent 

utav eleverna som uppgett att de haft simning i skolan medans 2007 så hade denna siffra sjunkit t ill 5,8 p rocent . 

Ungdomarna i Norrland skattade dock sin förmåga att klara av simning lägre jämfört med ungdomarna i 

Svealand och Götaland. Den mest förekommande friluftslivsaktiv iteten år 2001 var simning i alla tre landsdelar. 

Simningen med någon ur sin familj hade sjunkit kraftigt till år 2007 i alla tre landsdelar. Av de elever i Götaland 

som skattat sin förmåga att klara av längdskidor bra så hade de flesta testat aktiviteten med någon ur sin familj. 

Samma tendens syntes i Svealand och Norrland, alltså att fler elever skattat sin förmåga att klara av längdskidor 

bra om de utfört akt iviteten med någon ur sin familj.  

Slutsats 

 En slutsats som kan dras är att en viss tendens pekar på att skolor i Norrland bedrev friluftsliv i större 

utsträckning i ämnet idrott och hälsa. Vi är övertygande om att det kulturella kapitalet gällande friluftsliv är 

starkare här än i de övriga landsdelarna. Det kulturella kapitalet skapas efter naturens förutsättningar, det vill 

säga att Norrland har närmare till natur och snö under längre perioder än de övriga landsdelarna för att utöva 

friluftsliv. Friluftslivstraditionen i skolan i Norrland är mer utbredd på grund av lärarnas och föräldrarnas habitus 

och smak omedvetet skapar undervisningen och friluftslivsutövandet på fritiden. Ungdomarnas habitus och 

kulturella kapital som de förvärvat hemifrån har stor betydelse för deras friluftslivsvanor men även skolan  tror v i 

har en stor och viktig ro ll gällande ungdomarnas frilufts livsvanor.  

 



 

 

Abstract 

Purpose and issue 

The purpose of this study was to determine if recreational habits has changed, and in what way, between the years 

2001 and 2007 based on the geographical location of their home.  

 What outdoor recreational education did the 15-year-olds acquire at school? 

 What recreation habits did the 15-year-olds have in their spare time along with a member of his/her family? 

 On what level considered the 15 - year-olds themselves to master various outdoor activities? 

 How important was the practice of outdoor activities with a member of their family for the students' 

consideration of their ability to master various outdoor activities? 

Method 

The study was based on existing data from school-sports-health project. Materials have been selected from the years 

2001 and 2007 on the 15-year-olds across the country. The participants were divided into three different groups based 

on their geographical origin, Götaland (south), Svealand (middle) and Norrland (north). The selected data was 

processed in SPSS and comparisons between the different parts of the country have been made. Bourdieus theory has 

been used to discuss the results. 

Results 

According to the survey, three tasks were ranked as the most common outdoor activities in school last year, 

swimming, orienteering and skating. The least frequent activities were open-air technology, kayaking and long 

distance skating. In Norrland, more than 88 percent, in both 2001 and 2007, have indicated that they have been 

swimming on a weekly basis. In Götaland 22.5 percent of students in 2001 claimed that they have been swimming 

every week. A slight increase occurred until 2007 when the result in Götaland was 27.3 percent. Svealand was the only 

part of the country where there has been decrease of swimming in schools. In 2001 25.4 percent of students reported 

that they had been swimming at school while in 2007, the figure had dropped to 5.8 percent. However, young people 

in Norrland estimated their ability to swim lower compared to young people in Svealand and Götaland. The most 

common outdoor activity in 2001 was swimming in all three provinces. Swimming along with a member of their 

family had decreased considerably until 2007 in all three provinces. Of the students in Götaland who estimated their 

ability in cross-country skiing as great, had most of them tested cross country skiing with a member of his family. The 

same tendency appeared in Svealand and Norrland, a larger number of students estimated their ability in cross -country 

skiing as great if they had carried out the activity with a member of their family. 

Conclusion 

One conclusion to be drawn is that a trend shows that schools in Norrland uses outdoor activities to a greater extent in 

their physical education. We are convinced that the "cultural capital" regarding outdoor recreation is stronger in 

Norrland compared to other parts of the country. The cultural capital created by natural conditions of Norrlan ds, is the 

closeness to nature and snow for longer periods than in the other parts of the country, gives the opportunity to pursue 

more outdoor activities. The tradition of outdoor activities in schools in Norrland is  more widespread because of the 

teachers and parents "habitus" and "smak" unconsciously create teaching and outdoor exercise during leisure time. The 

"habitus" and "cultural capital" that adolescents' have acquired from their parents is very important for their recreation 

habits. Furthermore is the level of outdoor activities in school also a important part in regard to young people's 

recreation habits. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på idrottslärarutbildningen har vi observerat 

att friluftsliv får begränsad plats i idrott och hälsa- undervisningen på de olika skolor vi haft 

utbildning på. Under VFU- perioder har det funnits tillfällen att samtala med eleverna och i 

samband med det har vi upplevt att friluftsliv och friluftslivsaktiviteter fått allt mindre 

utrymme i barn och ungdomars liv. Eftersom vi har egna positiva upplevelser av friluftsliv 

både från vår egen skoltid, idrottslärarutbildning och från vår egen fritid tycker vi att det är 

viktigt. Vi anser att det är viktigt då vi upplever att både den psykiska och fysiska hälsan 

förstärks med friluftsliv. Att vara i och värna om naturen är en betydande del i det snabbt 

växande samhället där naturen ofta tas för en given plats som alltid är tillgänglig. Det är extra 

viktigt att förmedla en relation med naturen till dagens barn och ungdomar då de är vår 

framtid. I och med att samhället växer allt snabbare och moderniseras så upplever vi även att 

stressen växer sig snabbare och det är betydelsefullt att det finns platser för rekreation och 

återhämtning. Naturen är den perfekta platsen att besöka då man vill lämna vardagsstressen 

för en stund. En svensk studie om friluftsliv som friluftsrådet har gjort visade att 90 procent 

av den svenska befolkningen upplever att friluftsliv är viktigt för hälsan och gör vardagen mer 

meningsfull.1 Fysisk aktivitet var det viktigaste skälet för att ägna sig åt aktiviteter i naturen 

på vardagar, medan avkoppling och social samvaro hade störst vikt på helger och längre 

ledigheter.2 Att umgås utomhus och att leka i skog och mark ersätts sakta men säkert med att 

umgås över internet och spela spel över trådlösa nätverk.  Naturen har mycket att erbjuda och 

det behöver inte bara vara organiserade friluftsaktiviteter. Människors ekonomiska situation, 

geografiska område och kulturella bakgrund kan försvåra det organiserade friluftslivet. Dock 

är det viktigt att betona det enkla friluftslivet. Att ta en promenad med hunden i skogen, att 

cykla längs en grusväg eller ta med sig korgen ut i skogen för att plocka svamp. Begreppet 

friluftsliv låter mer avancerat än det faktiskt behöver vara. Friluftsliv är ett möte mellan 

människa och natur. Mötet sker på ett kravlöst och avslappnat sätt där det finns plats för både 

fartfyllda äventyr och lugna stunder för rekreation utan några krav på prestation och tävling. 

Det är inte bara vi som anser att friluftsliv är viktigt och borde spela en central roll i 

                                                 

1
 Friluftsgruppen. (1999). Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Kulturdepartementet, s. 9. 

2
 Peter Fredman, Sven-Erik Karlsson, Ulla Romild & Klas Sandell, Friluftsliv i förändring ”Vara i naturen – 

varför eller varför inte?”, (2008:2) , s.17.ff  
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människans liv, utan även Riksdagen har lyft detta. Riksdagen har lämnat in en motion och 

menar på att en viktig förutsättning för ett aktivt friluftsliv är att det finns goda möjligheter till 

fysisk rekreation i närområdet och att detta bör tillgodoses redan i planeringen av nya 

bostadsområden.3 Utifrån våra egna erfarenheter kring friluftsliv har intresset för denna studie 

väckts. Hur har ungdomars friluftsvanor sett ut och har de förändrats under 2000-talets 

början? 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Friluftslivets framväxt   

Många forskare anser att natur och friluftslivets historiska ursprung kommer från 1700-talets 

naturromantik. Den tyske gymnastikens grundare Johann Christoph Friedrich Guths Muts, 

den fransk-schweiziske pedagogen Jean-Jacques Rosseau och den svenske botanikern Carl 

von Linné har alla framhållits som betydelsefulla personer för att sprida intresset för naturen. 

Friluftslivets evolution kan förklaras som tre gröna vågor. Dess framväxt ses som ett eget 

kulturfenomen med en speciell utveckling helt eller delvis oberoende av strukturella 

samhällsförändringar.4 

  

Den ”första gröna vågen” kallades en period som ägde rum mellan 1780 och 1820, då 

vandring och bergsbestigning blev populära friluftsaktiviteter.5 Naturen sågs innan som något 

främmande och kusligt men blev nu istället en plats för återhämtning och aktivering för både 

kropp och själ.6 Läkare på 1700-talet började observera att mörka, rökiga och tråkiga städer 

ledde till ohälsa. På grund av detta skapades det teorier om att människan behöver ljus, frisk 

luft och gröna omgivningar för att ha en god hälsa. Denna teori slog igenom stort på 1800-

talet och man började då bygga alla sjukhus i gröna omgivningar och detta blev en global 

trend. De slagord som löd var, ”tillbaka till naturen, ut i det fria, bort från den smutsiga och 

farliga staden.”7  

 

                                                 

3
 Riksdagen, Motion 2010/11: Framtidens friluftsliv.    

4
 Leif Yttergren, Friluftsliv i förändring, individ, samhälla och marknad i samspel och konflikt . (Stockholm: 

Skriftserien Idrotteket, 1996), s. 2. 
5
 Ibid., 2  

6
 Erik Backman, ”Friluftsliv i grundskolan”, Mellan nytta och nöje, Red. Larsson, H & Redelius, K. (Stockholm: 

Edita Nordstedts Tryckeri, 2004), s. 174. 
7 Yttergren, (1996) s. 6.  
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Den ”andra gröna vågen” inföll vid förra sekelskiftet och skildrades av nationalromantiska 

inslag med ett intresse för den vilda naturen förmedlad av konstnärer, författare och 

upptäcktsresanden.8 Samtidigt började människorna anpassa sig efter det industrialiserade 

samhället och den ökade materiella standarden. I och med den successiva minskningen av 

arbetstiden så började människorna få mer fritid. Turism, nöjen och friluftsliv upprättades 

som ekonomiska, regionala samt yrkesmässiga intresseområden. Under denna tid så bildades 

även lokala föreningar med friluftsaktiviteter såsom skidåkning, skridskoåkning, cykling och 

orientering. Friluftslivet kom att ses som en del i uppfostran av barn och ungdomar. Folket 

som helhet ville stärkas samt förbättra hälsa, kondition och välbefinnande hos den enskilda 

individen. Det konstaterades att ökad fysisk aktivitet och kontakt med naturen gjorde oss 

människor friskare och gladare och friluftsliv myntades till något friskt för både kropp och 

själ.9 Ett par exempel på de svenska riksorganisationer som tillkom var Svenska 

turistföreningen 1885, Svenska Hjulförbund 1888, och Friluftsfrämjandet 1892. Framtoningen 

var att umgås och vistas i det fria, tävlingsmomentet hade ingen central roll.  

I början av 1900-talet satte en borgerlig överklass sin prägel på Friluftsfrämjandet och 

verksamheten utgjordes till stor del av organiserade skidtävlingar. Friluftsfrämjandet har på 

senare tid tagit avstånd från all tävlingsverksamhet och betraktas numera som en folkrörelse 

för friluftsliv.10 

  

Den ”tredje gröna vågen” inföll på 1970- talet och kännetecknades av stort intresse för miljö- 

och naturfrågor på alla plan i samhället. Debatten om ett samhälle med hållbar utveckling är 

fortfarande aktuell, och man använder friluftsliv som en pedagogisk metod för att påverka 

människans inställning till naturen och miljön.11 

 

Friluftsfrämjandet har idag funnits i mer än 100 år och har över 150 000 medlemmar, de 

erbjuder allt från förskola och skola med ur- och skur- inriktning till utbildningar inom 

friluftsliv för båda ungdomar och vuxna.12 Idag håller friluftslivet på att återigen till stor del 

privatiseras, detta på grund av kommunernas alltmer snäva budget samt att de istället satsar på 

                                                 

8
Backman, ”Friluftsliv i grundskolan” (2004), s. 174. 

9
Britta Brügge, Mats Glantz & Klas Sandell, Friluftslivets pedagogik – För kunskap, känsla och livskvalitet. 

(Stockholm: Liber, 2007), s. 10. 
10Yttergren, (1996) s. 6.  
11

Backman, ”Friluftsliv i grundskolan” (2004), s. 174. 
12

Friluftsfrämjandet. 
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fritidsintressen i form av simhallar, ishallar, bibliotek och bollplaner. 13 Mycket tyder på att 

framtidens friluftsliv kommer att ägnas åt nya organisationer och främst icke föreningsledda 

aktiviteter, där människor själva väljer hur de vill organisera sättet att bedriva friluftsliv. 14     

 

1.2.2 Friluftsliv i skolan 

Friluftsliv implementerades i skolan 1905, friluftslivsaktiviteter utfördes då två till tre gånger 

per termin.15 Detta utvecklades och år 1928 kom en revidering av antalet friluftslivsdagar och 

enligt den nya stadgan fick skolan femton heldagar att använda till friluftsliv. Redan 1932 så 

minskades det ner till cirka tio stycken per år. Enligt Lgr 80 skulle fyra till åtta dagar 

användas till att bedriva friluftsverksamhet men i den senare läroplanen Lpo94 definierades 

inte antalet dagar längre.16 Idag har den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr11) implementerats i skolan. Hur många friluftslivsdagar skolan ska 

ha är upp till varje skola att besluta. I Lgr11 är syftet med friluftsliv i idrott och hälsa att 

”genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen 

under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska 

även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband 

med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.”17  

1.2.3 Skola-Idrott-Hälsa projektet 

Karolinska institutet och dåvarande lärarhögskolan startade 2001 projektet Skola-Idrott-

Hälsa, som vi senare i texten förkortar till SIH. SIH-studien är ett flervetenskapligt 

forskningsprojekt. Utgångspunkten till studien var den samhällsutveckling som sker i 

västvärlden, där fysisk och psykisk ohälsa ökar. En fysiskt aktiv livsstil har en positiv effekt 

gällande vissa vanliga folksjukdomar, men ses även som en motvikt mot psykisk ohälsa. 18 

 

I basstudien, år 2001 ingick cirka 2000 elever från 48 slumpmässigt utvalda skolor runt om i 

Sverige. Eleverna var mellan 9-16 år gamla. I basstudien fick eleverna genomföra olika 

fysiologiska, motoriska och idrottsmedicinska tester samt besvara två enkäter. I den första 

                                                 

13
 Yttergren, (1996) s. 9-10.  

14
 Ibid.,s.18.  

15
 Ibid.,s.18-21. 

16
 Ibid.,s. 18-21. 

17
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 11, Utbildningsdepartementet, Stockholm, 

2011, s.51. 
18

 Gunilla Brun Sundblad., Lars-Magnus Engströ., Suzanne Lundvall., Björn Ekblom. ”Skola-idrott-hälsa (SIH-

projketet) – en sexårsuppföljning” Svensk Idrottsforskning, 17 (2008:4), s.4-7. 
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enkäten besvarades frågor kring elevernas fritidsvanor, levnadsvillkor och inställning till 

fysisk aktivitet. Den andra enkäten berörde frågor med medicinsk karaktär såsom deras 

upplevda hälsotillstånd och idrottsskador.19 Under åren 2002, 2004, 2007 och 2010 har 

uppföljningsstudier genomförts. Se en mer utförlig beskrivning kring projektet och 

tillvägagångssätt i metoddelen. 

 

1.3 Centrala begrepp 

”Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling.”20, "Friluftsliv är vistelse och 

fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på 

prestation eller tävling.”21, ”Verksamheten sker i naturlig miljö och avsikten är att utövarna 

ska observera naturen samtidigt som de ska sätta värde på att få vistas utomhus och uppskatta 

de skönhetsvärden som är förbundna med natur och djurliv.”22. Utifrån dessa definitioner har 

vi valt att skapa en egen definition då vi anser att de funna definitionerna inte täcker vår bild 

av friluftsliv. 

 

Vår definition av friluftsliv: 

Friluftsliv är ett möte mellan människa och natur. Mötet sker på ett kravlöst och avslappnat 

sätt där det finns plats för både fartfyllda äventyr och lugna stunder för rekreation utan några 

krav på prestation och tävling.  

 

Vår definition på friluftslivsaktiviteter: 

Friluftslivsaktiviteter är aktiviteter som sker utomhus i samverkan med naturen där man utför 

aktiviteter i linje med hållbar utveckling. Även de mest enkla aktiviteter som till exempel 

skogspromenad med hund, svampplockning och korvgrillning i naturen räknas till 

friluftslivsaktiviteter. Orientering, långfärdsskridskor, skridskor, slalom, längdskidor, 

paddling, friluftsteknik, skogsvandring och simning är de frilufts livsaktiviteter som vi använt 

oss av i denna studie. Simning är dock en aktivitet vi inte anser är friluftsliv om den utförs i 

simhall. Vi tycker ändå att det är en viktig aktivitet att redovisa på grund av att det är en 

                                                 

19
 Brun Sundblad, Engström, Lundvall , Ekblom, (2008) s. 5.  

20
 Yttergren, (1996) s.11.  

21
 Friluftsgruppen, Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Kulturdepartementet (1999).  

22
 Lars-Magnus Engström & Karin Redelius, ”Pedagogiska perspektiv på idrott” , Pedagogiska perspektiv på 

idrott, Red. Engström L-M. & Redelius, K. (Stockholm: HLS förlag, 2002), s.278-279. 
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förutsättning för att kunna utöva friluftsliv i närheten av vatten.  

 

Vår definition på fritid: 

Fritid är den tid som finns mellan arbete, studier, sömn, måltider och andra åtaganden som till 

exempel hushållsarbete. Fritid är den tid på dygnet som individen disponerar över helt själv.  

 

1.4 Forskningsläge 

1.4.1 Friluftslivstraditioner 

Vår definition på friluftsliv lyder ”friluftsliv är ett möte mellan människa och natur. Mötet 

sker på ett kravlöst och avslappnat sätt där det finns plats för fartfyllda äventyr och lugna 

stunder för rekreation utan några krav på prestation och tävling.” Med utgångspunkt i denna 

begreppsförklaring kan det tyckas att friluftsliv borde vara en attraktiv fritidsaktivitet. Frågan 

är då hur den svenska friluftstraditionen ser ut? Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar att 79 

procent av kvinnorna respektive 77 procent av männen strövar i skog och mark minst någon 

gång under ett år.23 SCB har sedan 1975 gjort fortlöpande undersökningar för att kartlägga 

levnadsförhållanden. Utav kvinnorna är det 14 procent som är ute och strövar i skog och mark 

mer än 60 gånger per år respektive 12 procent av männen. SCB har även funnit ett samband 

mellan stigande ålder och att vara ute i skog och mark på fritiden.24  

 

Studier visar på att vara ute och uppleva naturen gör barn och ungdomar friskare.25 Att vuxnas 

vanor och beteenden, både positiva och negativa, förs över på barn är inget nytt. Av denna 

anledning är det av intresse för oss att ta reda på hur vuxnas friluftsvanor ser ut. Mattias 

Sandberg har gjort en studie vars syfte var att kartlägga omfattningen av barns vistelse i 

närnaturen. Studien är gjord 2007 på cirka 40 barn i tioårsåldern i Stockholm och Göteborg 

samt på barnens föräldrar och lärare.26 Sandberg har i sin studie undersökt vad som främjar 

respektive hindrar eventuell vistelse i närnaturen samt undersökt barns relation till naturen. 

                                                 

23
 Statistiska centralbyrån, Fritid 1976-2002 – Levnadsförhållande, Livsstil, rapport 103. 

24
 Ibid.,  

25
 Fjø rtoft, I. & Aasen Gundersen, K. Promoting motor learning in young children through landscapes. I 

Liukkonen, J., Vanden Auweele, Y., Vereijken, B., A lfermann, D. & 50 Theodorakis, Y. (Red.) Psychology for 

Physical Educators. Champaign: Human Kinetics Europe Ltd. (2007). 
26

 Mattias Sandberg, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, ”Barn och natur i storstaden - En 

studie av barns förhållande till naturområden i hemmets närhet – med exempel från Stockholm och Göteborg” 

(2009:1), s. 4-81. 
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Studien visar på att föräldrars engagemang, trygghet i området och syn på aktiv fritid förs 

över på barnen vilket bidrar till barnens tid i naturen och intresse till naturen. Sandberg visar 

att föräldrarnas inställning är en av fem viktiga aspekter gällande barns fritid. 

Undersökningen har riktat in sig på storstadsbarn som har tillgång till naturmiljöer genom att 

de bor relativt nära större rekreationsområden.  

 

SCB har även funnit att det finns geografiska skillnader som visar att till exempel fritidsfiske 

är populärare i norra glesbygden jämfört med Stockholmsregionen. Detta kan vara av intresse 

för denna studie då landsdelarna har en central roll i denna studie. Ett slumpässigt urval om 

cirka 7000 personer i åldrarna 16-84 år har medverkat i studien.27 En parallell till detta kan 

ses i norsk studie vars resultat visar att ungdomar som bor på landsbygden är mer benägna att 

promenera i skogen jämfört med ungdomar som bor i större städer. Studien är gjord på 12 000 

norska ungdomar i åldrarna 13-19 år som är bosatta över hela landet. Det har visat sig i 

studien att det skett en minskning av det norska traditionella friluftslivet såsom 

skogspromenader, bärplockning och skidåkning mellan 1992 och 2002. 28  

 

1.4.2 Friluftsliv i skolan 

Sandberg lyfter även skolans viktiga roll i barnens förhållningssätt till naturen. Tryggheten till 

området och tid är två aspekter som tas upp i barnens möjlighet till fritidsaktiviteter. Alla barn 

i studien har viss undervisning förlagd i naturen i närheten av skolan, främst biologi och 

matematik.29 Anders Szczepanski och Lars Owe Dahlgren har gjort en empirisk studie 

tillsammans. Studien är gjord på lärare och syftar till att undersöka lärares uppfattningar av 

lärande och undervisning utomhus. Undersökningen är genomförd på två grundskolor med 

femton respondenter varav två av respondenterna är rektorer. De poängterar att i 

utomhuspedagogiken finns det ingen fysisk inomhusmiljö som begränsar undervisningen. De 

menar att det fria rummet utomhus associeras till olika objekt, olika sätt at t lära samt att de 

kroppsliga, sinnliga platsuppfattningarna kommer till uttryck i skapandet av det fria rummet. 

Studien påvisar även att lärarna tycker att undervisningen utomhus bidrar till kroppsrörelse 

vilket främjar den fysiska och psykiska hälsan och livskvalitén. Lärarna i undersökningen såg 

även vissa hinder med utomhusundervisningen. Dessa var bland att rädsla och oro för hälsa 

                                                 

27
 Statistiska centralbyrån, Fritid 1976-2002 – Levnadsförhållande, Livsstil, rapport 103. 

28
 Olve Krange & Åse Strandbu, Norsk institutt for forskn ing om oppvekst, velferd og aldring  NOVA, ”Ungdom, 

idrett og friluftsliv, Skillelinjer i ungdomsbefolkn ingen og endringer fra 1992 til 2002” (2004:16), s. 99-106.  
29

 Sandberg, (2009), s. 4-81.  
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och säkerhet, den egna osäkerheten inför undervisningssituationen, tidskrävande samt resurser 

och stöd från kollegor.30 Detta stärks av Al-Abdis studie där cirka 50 procent av eleverna 

upplever att lärarna (ej idrottslärare) inte har tillräckliga kunskaper om friluftsliv, 

friluftsteknik och idrott för att de ska kunna bidra till en meningsfullare 

friluftslivsverksamhet.31    

 

Backman har även studerat och skrivit om fritidsstudien och skolstudien. Fritidsstudien 

handlar om friluftsliv som fritidssysselsättning och skolstudien handlar om förekomsten av 

friluftsliv i grundskolan under såväl friluftsdagar som i idrott- och hälsoundervisningen. 

Slutsatsen av dessa studier är att ungdomar är återhållsamma med att utöva friluftsliv på 

fritiden. Till skillnad från andra idrottsarenors stora utbud av idrottsaktiviteter som attraherar 

fler ungdomar än friluftsliv som arena så menar Backman att friluftslivet med ståndpunkt mot 

miljö och naturupplevelse är en betydelsefull erfarenhet för ungdomarna ur ett livslångt 

perspektiv. Han anser att det finns sociala skillnader mellan grupper som påverkar friluftslivet 

redan från barndomen. De sociala skillnader som setts kan ha stor betydelse för att inverka 

och förändra ungdomars utövande av friluftsliv på fritiden. I skolstudien har det framkommit 

att lärare och elever ger uttryck för att friluftsliv förekommer i begränsad omfattning i 

grundskolan. De dagar man hade obligatoriskt friluftsliv förr har man idag andra 

idrottsaktiviteter, detta leder tyvärr till att vissa ungdomar aldrig kommer i kontakt med 

friluftslivet och dess möjligheter.32  

 

I rapporten Bäst och pest! skriven av Karin Redelius redovisas att 70 procent av de tillfrågade 

eleverna har aktiviteter som orientering och skridskoåkning, aldrig eller endast en eller ett par 

gånger per år i skolan.33 Al-Abdi har studerat friluftsverksamheten i gymnasieskolor, där har 

det framkommit att åtta av tio elever och lärare är positiva till betydelsefullheten av avbrott i 

studiearbetet på skolan, detta för att ägna sig åt friluftsverksamhet.34 Elever och lärare har 

även varit positiva till att värna om natur och miljö. Al-Abdi lyfter att det är viktigt att ha 

förståelse och kunskap om naturen och miljövården. I synnerhet då han anser att vi förstör vår 

                                                 

30
 Anders Szsepanski., Dahlgren, L-O.,” Lärares uppfattningar av lärande och undervisning utomhus” Didaktisk 

tidskrift, 20, (2011:2), s. 119-144.  
31

 Abdul-Muttalib Al-Abdi, Friluftsverksamheten i gymnasieskolan: en sammanfattning ur två undersökningar 

forskningsresultat i sammandrag, (Stockholm: Svenska kommunförbundets tryckeri, 1992), s. 155.  
32

 Backman, E., ”Utövar ungdomar friluftsliv?”, Svensk Idrottsforskning, 13 (2004:4), s.47-51. 
33

 Karin Redelius, ”Bäst och pest!”, Mellan nytta och nöje, Red. Larsson, H & Redelius, K. (Stockholm: Edita 

Nordstedts Tryckeri, 2004), s. 157. 
34

 Al-Abdi, (1992), s. 124. 
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miljö mer och mer. Han tar även upp allemansrätten och betonar vikten av att höja elevernas 

medvetenhet om naturen och inte skräpa ner eller förstöra vår natur.35    

 

1.4.3 Friluftsliv och andra aktiviteter på fritiden 

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring har skrivit en rad olika rapporter och vi har 

tagit del av rapport fyra. Studien fokuserar bland annat på frågor som utgår från själva 

friluftsbegreppet och respondenterna i vilken utsträckning de anser att olika aktiviteter är 

friluftsliv. De aktiviteter som i störst utsträckning anses vara friluftsliv är vandringar i skog 

och mark respektive fjällvandringar. De aktiviteter som å andra sidan är aktiviteter som i 

minst utsträckning anses vara friluftsliv är motorburna aktiviteter så som motorbåt och 

snöskoter. I rapporten redovisas svar från 1792 svenskar som besvarat enkäten under perioden 

oktober 2007 till januari 2008. Respondenterna i rapporten var från 18 år till 75 år och bosatta 

i hela Sverige. Deltagarna fick svara på vad som bidrar till en mer positiv respektive mer 

negativ upplevelse av friluftsliv. Mest positiva är de till att det finns bullerfria områden samt 

att området är obetydligt påverkat av människor. Skräp i naturen och buller från trafik, 

industriverksamheter och liknade är faktorer som påverkar utbytet av friluftsliv mest negativt. 

Utav respondenterna har 57 procent angett att de spenderar 5000 kronor eller mindre per år på 

utgifter som kan relateras till friluftsliv för egen del och för medlemmar i hushållet under de 

senaste månaderna.36 Sandberg lyfter fram att andra studier funnit trafik som en faktor till 

inskränkning i barns rörelsefrihet men har inte funnit denna faktor speciellt betydande i sin 

egen studie. Författaren tar upp fem viktiga aspekter gällande barns fritid. Närheten till en 

natur som existerar och inte är bebyggd, föräldrarnas inställning, vanor och normer. 

Huvudmetoden i Sandbergs studie var gruppintervjuer men flera kompletterande metoder 

såsom enkät, aktivitetsdagbok och observationer har använts, detta för att stärka validiteten.37 

Barnen i Sandbergs studie uppger i aktivitetsdagboken att de i princip tittar på TV alla dagar i 

veckan och spelar dator någon gång under veckan. De flesta barnen har även restriktioner om 

hur mycket de får sitta framför datorn.38 Statistiska centralbyrån har inte bara undersökt 

fritidsvanor utan även datorandvändning och tillgången till dator och internet i hemmet. 

Gällande tillgång till dator i hemmet har det skett en kraftig ökning från 1990-talet till 2002, 

                                                 

35
 Al-Abdi, (1992), s. 135.  

36
 Peter Fredman, Sven-Erik Karlsson, Ulla Romild & Klas Sandell, Friluftsliv i förändring, ”Vad är friluftsliv?- 

Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige”(2008:4), s.7-23. 
37

 Sandberg, (2009), s. 4-81. 
38

 Ibid., s. 4-81. 
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26 procent till 75 procent för männen och motsvarande ökning för kvinnorna är 21 procent till 

69 procent.39 Även andelen unga som spelar dataspel har ökat enligt folkhälsoinstitutet. I den 

senaste undersökningen uppger 37 procent att de spelar en till två timmar per dag och 28 

procent att de spelar tre timmar per dag. Andelen unga som spelar en till två timmar per dag 

har ökat jämfört med den tidigare undersökningen från 2005/2006. 40 

 

Studien: ”Är det inne att vara ute?” skriven av Erik Backman, har använt sig av datamaterial 

från SIH-studien.41 Frågeställningarna som Erik Backman använt sig av täcker områden som 

ungdomarnas erfarenhet och inställning till friluftslivet. Den sociala bakgrundens betydelse 

för utövandet av friluftsliv samt övriga relaterade frågor som syftar till att hitta samband med 

studieframgång, fysisk aktivitet, etnicitet och hemortens geografiska klimat. Erik Backman 

har valt att begränsa urvalet till endast år 2001 och ungdomar i  

15–16-årsåldern. I studien deltog 347 flickor och 330 pojkar. I studiens resultatdel visar 

Backman ett tydligt samband på att ju mindre utrustningen en friluftsaktivitet kräver ju mera 

lättillgänglig är den och som en följd av detta är det då också fler elever som prövat 

aktiviteten. Backman trycker på att vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi är måna om hur 

vi ser ut och i ett samhälle där vi ständigt söker äventyr. Detta medför att bara befinna sig i en 

skog eller paddla i en stilla å inte är lika spännande och attraktivt som att utöva forsränning. 

Ett annat resultat som visas i studien är att det är vanligare att man anger att man behärskar en 

aktivitet bra eller ganska bra om man prövat den på fritiden jämfört med om man utövat den i 

skolan. Studien har visat att det är vanligare bland ungdomar vars föräldrar tillhör högre och 

lägre medelklass att ha provat på minst fyra olika friluftsaktiviteter jämfört med de vars 

föräldrar tillhör arbetarklass. Ett högre betyg i skolämnet idrott och hälsa är också 

sammankopplat till om eleverna prövat fler än fyra friluftsaktiviteter. Ett likadant samband 

kan även ses vid högre fysisk aktivitetsgrad.  

 

                                                 

39
 Statistiska centralbyrån, Fritid 1976-2002 – Levnadsförhållande, Livsstil, rapport 103, (Acc. 2011-08-30) 

40
 Statens folkhälsoinstitut, Skolbarns vanor inom fysisk aktivitet, tv-tittande och datoranvändning – Trender och 

sociala skillnader 2001-2010 – Delresultat från undersökningen om Skolbarns hälsovanor, Rapport A 2011:06 . 

s. 11. 
41

 Erik Backman, Är det inne att vara ute?– en studie av friluftsaktiviteter bland ungdomar, (Stockholm: 
Idrottshögskolan, 2004)  
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1.4.4 Friluftsliv statlig och internationell nivå 

Sveriges regering lämnade 2009 en proposition där ”målet för friluftslivspolitiken var att 

stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en 

grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, 

social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö”.42 Hur länder ska tackla 

friluftslivsfrågor finns det inget konkret svar på och alla länder prioriterar olika och handlar 

olika. I april 2008 anordnade flera federala och ideella byråer i USA ett webbaserat möte med 

titeln ”Building on Partnerships: Reconnecting Kids With Nature for Health Benefits”. Detta 

möte berörde lärare i folkhälsa, sjukvårdspersonal, miljöutbildare och naturvårdare. Syftet var 

att öka medvetenheten hos barn att vistas i naturen samt främja deras deltagande i friluftsliv. 

Sammanfattningsvis visar det att om personal från hälso- och sjukvården tillsammans med 

personer från mark och förvaltningssektorn skapar möjligheter för barn att komma ut i 

naturen så är det ett effektivt sätt att öka den fysiska aktiviteten och medvetenheten av naturen 

bland barn.43 

 

1.4.5 Sammanfattande forskningsläge  

Den ovanstående genomgången av genomförda studier om friluftsliv visar att utövandet av 

friluftslivsaktiviteter är något som lyfts fram som viktigt utifrån såväl ett pedagogiskt, 

politiskt, miljömässigt som hälsomässigt perspektiv. Samtidigt är utövandet av 

friluftslivsaktiviteter inte något som upptar en avsevärd del av den svenska befolkningens 

fritid. Det föreligger även ett positivt samband mellan stigande ålder och ökad vistelse i skog 

och mark.44 Yngre personer tenderar istället att lägga en större del av sin fritid på tv-tittande 

och datoranvändning.45  

 

                                                 

42
 Regeringens proposition 2009/10:238  

43
 Judy Kruger, Kristen Nelson, Patti Klein, Leyla Erk McCurdy, Patti Pride & Janet Carrier Ady

 
“Build ing on 

Partnerships: Reconnecting Kids With Nature for Health Benefits” Health Promotion Practice, 11 

(2010:3,May), s.340-346 
44

 Statistiska centralbyrån, Fritid 1976-2002 – Levnadsförhållande, Livsstil, rapport 103. 
45

 Statens folkhälsoinstitut, Skolbarns vanor inom fysisk aktivitet, tv-tittande och datoranvändning – Trender och 

sociala skillnader 2001-2010 – Delresultat från undersökningen om Skolbarns hälsovanor, Rapport A 2011:06. 

s. 11. 
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Faktorer som påverkar barn och ungdomars utövande av frilufts livsaktiviteter definieras bland 

annat som föräldrars inställning till friluftsliv, barns vanor, normer och tillgången till olika 

naturmiljöer. Samtidigt har tidigare studier på området främst fokuserat på yngre barn (10-

åringar) respektive unga vuxna (personer från 18 år) och uppåt. Ett undantag i detta 

sammanhang utgörs av SIH-studien, där bland annat data har samlats in på svenska ungdomar 

mitt i tonåren (15-åringar), resultaten för dessa har legat till grund för uppsatser, 

forskningsrapporter och publiceringar. Det föreligger dock fortfarande ett kunskapsgap på 

området. Hur faktorer som till exempel det geografiska läget på hemorten spelar in för 

utövandet av friluftslivsaktiviteter på svenska ungdomar mitt i tonåren är inte tydligt klarlagt. 

För att fylla detta kunskapsgap har vi valt att göra denna studie med fokus på att undersöka 

ungdomars friluftsvanor i skolan, på fritiden och med familjen år 2001 och 2007. 

 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Vårt arbete tar ansats i en teoretisk modell av Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu levde mellan 

åren 1930 och 2002, under sin livstid var han sociolog och kulturantropolog.46  

 

Hans teoretiska nyckelbegrepp som han utvecklade är kapital, habitus, smak och fält. 

Kapital är värden, tillgångar och resurser. Kapital kan delas in i tre grupper, det symboliska 

kapitalet, det kulturella kapitalet och det sociala kapitalet. Kapital är dynamiska och kan 

förändras under en livstid. Kapital, med viss tyngd i begreppet symboliskt kapital kan 

betraktas som det mest grundläggande begreppet i Bourdiues sociologi. En kortfattad 

definition lyder ”symboliskt kapital är det som erkännes”.47 Detta medgivande är ingen 

personlig angelägenhet utan hänger på gruppers trosföreställningar, ”Symboliskt kapital är det 

som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde”.48 Bourdieu 

använder sig av det kulturella kapitalet och menar att det är den form av symboliskt kapital 

som dominerar i samhällen där skrivkonsten och utbildningssystemen fått spridning. Det 

sociala kapitalet är tillgångar i form av sociala relationer, såsom släktrelationer och 

personrelationer.49  

                                                 

46
 Nationalencyklopedin Pierre Bourdieu. 

47
 Donald Broady, Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 

epistemologin, (Stockholm: HLS Förlag, 1991), s. 171. 
48

Ibid., 171 
49

Ibid., 171 
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Habitus är förutsättningar eller livsvillkor som värderas olika. Förutsättningarna påverkar vårt 

agerande i det sociala rummet och vår livsstil. Habitus tillåter människor att handla, tänka 

samt orientera sig i den sociala världen. Teorin om habitus är från början en tanke, 

”människors habitus, som formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar och 

praktiker och bidrar därmed till att den sociala världen återskapas eller ibland – nämligen i 

händelse av bristande överensstämmelse mellan människors habitus och den sociala världen – 

förändras”.50 Smak ger uttryck åt habitus i praktiken och är ett sätt att förena och skilja 

individer med lika respektive olika smak.51 De ramar vi har i fråga om till exempel kläder, 

livsstilar, musik, konst, idrott och mat uttrycker vår smak.52 Den sociala världen som individer 

kommer växa upp i består av flera olika fält. Det fält som individen kommer komma i kontakt 

med först är det sociala fältet och det fält som familjen tillhör. Individen kommer sedan att 

utveckla det efter sina erfarenheter. På ett instinktivt sätt anpassar individen sig till hur man 

ska bemöta världen och dess omgivning samt skapar lärdom om hur kapitalet ska värderas. 

När möte mellan olika människor uppstår kan deras habitus vara passande och man finner 

varandra. I vissa andra fall kan man känna att man inte klickar.53 

           

Slutsatsen av Bourdieus habitus, som framförallt har lagts till grund under uppväxten handlar 

om våra val i livet och hur vi väljer att ge uttryck åt dem och att de varierar mellan oss alla.  

 

Det sista nyckelbegreppet är fält, där en avgränsad grupp människor tillhör ett visst ämne. 

Exempel på fält kan vara det litterära fältet där författare, förläggare, redaktörer, 

litteraturvetare, litteraturkritiker och tidskriftsägare verkar. Bourdieu gör skillnader på 

vetenskapliga fält och sociala fält. Att flera personer verkar för ett gemensamt intresse är 

viktig kriterier för att något ska kallas fält. En ensam person med ett eget intresse kan inte 

skapa ett fält. Ett fält förutsätter specialister, institutioner och erkända värdehierarkier.54 

 

Pierre Bourdieus olika begrepp flyter ihop med varandra, kompletterar varandra och skapar en 

bild över det sociala spel som vi ständigt utsätts för och lever i. Med hjälp av dessa olika 

                                                 

50
 Broady, (1991), s. 228. 

51
 Pierre Bourd ieu, Kultursociologiska texter,(Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag, 1993), s. 304.   

52
 Pierre Bourd ieu, Smakernas förvandling: I Kultur och kritik . Anförande av Pierre Bourdieu. (Göteborg: 

Daidalos Bokförlag, 1991), s. 181.  
53

 Broady, (1991), s. 228-234. 
54

 Ibid., s. 270-277. 
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begrepp har vi kunnat analysera mönster och strukturer som styrt och påverkat ungdomars 

friluftslivsvanor. Utifrån begreppen har vi kunnat förklara varför en del utövar friluftsliv 

medan andra inte gör det. Alla Pierre Bourdieus begrepp praktiseras i studien men de som 

förekommer främst är habitus, fält och kapital. Föräldrarnas friluftslivsvanor skapar till viss 

del ungdomarnas friluftslivsvanor och därmed deras habitus. Skolan är även en skapande 

arena för ungdomarnas friluftslivsvanor och därför kan skolan och ämnet idrott och hälsa ses 

som ett av ungdomarnas fält. Det Kulturella och ekonomiska kapitalet skapar olika 

förutsättningar för eleverna att utöva friluftsliv, då både föräldrarnas och skolornas 

kulturtraditioner och ekonomiska förutsättningar kan ha en betydande roll. Smaken är det som 

i slutändan förenar och skiljer ungdomar med varandra. En föreställning kan vara att elever 

med samma smak och habitus förenas genom friluftslivsvanor.           

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka 15-åringars friluftslivsvanor samt att studera om 

dessa har förändrats mellan åren 2001 och 2007 med utgångspunkt från bostadsortens 

geografiska läge.  

 Hur såg 15-åringars friluftslivsundervisning ut i skolan? 

 Hur såg 15-åringars friluftslivsvanor tillsammans med en familjemedlem ut på 

fritiden? 

 Hur ansåg 15-åringars att de behärskade olika friluftslivsaktiviteter? 

 Vilken betydelse hade utövandet av olika friluftslivsaktiviteter med någon ur sin 

familj för elevernas skattning på hur de behärskade olika friluftslivsaktiviteter? 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Vi har valt att jämföra insamlad data från projektet Skola-Idrott-Hälsa.55 En jämförelse på två 

stycken tvärsnittstudier har gjorts.56 Tvärsnittet är gjort på 15-åringar 2001 respektive 2007. 

Metoddelen presenteras i två delar, den första delen behandlar SIH-projektet och deras 

metoddel. Den andra delen behandlar vår metoddel.  

                                                 

55
 Gymnastik- och idrottshögskolan, Skola-Idrott-Hälsa.  

56
 Ingemar Andersson, Epidemiologi för hälsovetare: en introduktion , (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 89. 
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SIH-projektet är en omfattande studie med bland annat enkäter, intervjuer och observationer 

som datainsamlingsmetoder.57 

 

2.2 SIH-enkäten 

2.2.1 Metod- och urvalsbeskrivning SIH-projektet år 2001 

Datainsamlingens genomförande skedde 2001, skolorna valdes slupmässigt ut från hela 

landet. Drygt 2000 barn i åldrarna 9-10, 12-13 och 15-16 år deltog i studien. Ett fåtal skolor 

tackade nej till att medverka i studien. Totalt medverkade 79 klasser från 48 skolor. Av alla 

elever i skolår nio som blev tillfrågade deltog 82 %.  För att testerna skulle bli så likvärdiga 

som möjligt så erbjöds eleverna att utan kostnad resa till Stockholm och Gymnastik- och 

idrottshögskolan. Där fick de svara på frågeformulär och genomföra flera tester. 

Försöksledare från Stockholm åkte ner till Göteborg och Malmö för att genomföra 

undersökningen även där.58 

 

Eleverna besvarade bland annat två formulär, ett om levnadsvanor och ett om skador, 

sjukdomar och allmänt hälsotillstånd. Försöksledare fanns på plats för att hjälpa eleverna med 

formulären. Efter att formuläret fylldes i så fick eleverna genomföra fysiska tester. Där 

testade de sina fysiska och motoriska kapaciteter. Testerna var anpassade så att alla elever 

kunde genomföra testerna utifrån sina egna grundförutsättningar. Deltagandet i studien var 

frivilligt och eleverna kunde när som helst välja att avbryta. 59 

 

2.2.2 Metod- och urvalsbeskrivning SIH-projektet år 2007 

En uppföljningsstudie genomfördes 2007 med elever som var 15-16 år. Det var inte lika lätt 

att göra en uppföljningsstudie på samma elever då de bytt klass och/eller bostadsort. I det 

första steget så kontaktades skolorna som eleverna hade gått i tidigare, detta för att ta reda på 

vilken högstadieskola de flesta sökte sig till. I delar av landet hade eleverna gått till samma 

skola medan framförallt i de större städerna hade eleverna splittrats upp på flera skolor. Vissa 

                                                 

57
 Gymnastik- och idrottshögskolan, Skola-Idrott-Hälsa.  

58
 Lars-Magnus Engström, ”Skolprojektet 2001 En  kort fattad beskrivning av bakgrund, syfte och uppläggning”, 

Svensk idrottsforskning, 11 (2002:3), s.4-6. 
59

 Ibid., s.4-6. 
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elever hade flyttat till annan ort och i några enstaka fall hade eleverna flyttat utomlands. Med 

hjälp av lärare, elever och föräldrar gick det att genomföra uppföljningsstudien. Studien 

genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det var 30 procent av eleverna 2007 som av 

olika anledningar valde att inte delta.60  

2.2.3 Vår metod 

Med hjälp av vår handledare fick vi ta del av insamlat material från SIH-projektet, i samband 

med detta så fick vi även skriva under ett dokument där vi förband oss till att inte avslöja 

deltagarnas identiteter. Alla deltagare som lämnat in tomma enkäter sorterades bort och 

delades sedan in i orter respektive landsdel; Götaland, Svealand och Norrland. Sedan delades 

de in i stor, medelstor och liten stad. Detta har dock inte använts i studien, (se vidare 

metoddiskussion). Därefter gicks enkäterna igenom från 2001 respektive 2007 och de frågor 

som var relevanta till studien valdes ut. Sakfrågor61 som berörde demografiska data såsom 

kön och ålder fick vara kvar i statistikprogrammet, detta för att få information om 

respondenternas bakgrund.62 När frågorna valdes ut så tog vi hänsyn till att frågorna fanns 

med både 2001 och 2007. Detta gjordes för att kunna jämföra dess data mot varandra. De 

aktiviteter som valdes ut var orientering, långfärdsskridskor, skridskor, slalom, längdskidor, 

paddling, friluftsteknik, skogsvandring och simning. Detta innebar att data från hela enkäten 

inte bearbetades. Endast data från de ungdomar som var 15 år gamla 2001 och 2007 har 

bearbetats vilket innebär att två tvärsnitt gjordes från dessa två studier. Frågor som valdes ut 

berörde ungdomarnas friluftslivsvanor i skolan, på fritiden samt friluftslivsvanor med 

föräldrarna.  

 

Enkätdatan bearbetades i Excel och sedan i Statistical Package for the Social Sciences63 - 

SPSS- version 19.0. Därefter bearbetades data och vi tog reda på svarsfrekvensen, det vill 

säga hur många som svarat på respektive svarsalternativ. Dessa jämfördes sedan med olika 

variabler i SPSS. Det statistiska måttet Chi2 har använts för att bearbeta och jämföra data 

mellan Götaland, Svealand och Norrland. Chi2 testet analyserade om det fanns variationer 

mellan gruppers svar på nominalskalenivå inte berodde på slumpen. Därefter dikotomiserade 

vi frågor som berörde friluftslivsaktiviteter i skolan. Dikotomisering innebär att man slår ihop 

                                                 

60
 Brun Sundblad, Engström, Lundvall & Ekblom, (2008) s.4-7. 

61
 Jan Trost, Enkätboken, (Studentlitteratur, Lund:2001), s.64.  

62
 Nathalie Hassmén och Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, (Sisu idrottsböcker, 

Stockholm:2008), s.124. 
63

 SPSS, History. 
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två eller flera svarsalternativ. Svarsalternativen för hur ofta de uppgett att de haft en aktivitet i 

skolan dikotomiserades från fyra alternativ till två alternativ, aldrig/en till två gånger per år 

och ibland/varje vecka. Svarsalternativen till hur eleverna uppskattade sin förmåga att klara 

av olika friluftslivsaktiviteter dikotomiserades från fem till tre, har aldrig provat/kan inte alls 

och kan ganska bra/kan bra, svarsalternativet kan lite grann dikotomiserades inte. Sedan 

gjordes Chi2 test på de nya siffrorna. Signifikansnivåerna sattes till p = <0,05.   

 

Det centrala för oss har varit att undersöka samband samt skillnader i friluftslivsaktiviteter 

mellan de olika landsdelarna. 

    

2.3 Urval och bortfallanalys 

Eftersom vi valt att bearbeta data från en redan befintlig studie så har vi inte kunnat påverka 

bortfallet. I studien 2001 deltog 649 elever från årskurs 9, motsvarande siffra för 2007 var 

378. Totalt 1027 elever varav 422 från Götaland, 474 från Svealand och 131 från Norrland. 

Eftersom detta är en del i en uppföljningsstudie så var det inte så lätt att få tag på alla som 

medverkade 2001. Antalet skolor som respondenterna gick på 2001 var 29 stycken medans 

2007 hade de spridit sig på 74 stycken skolor.64 Det interna bortfallet på varje specifik fråga i 

enkäten bör noteras. Vi hade ett fåtal interna bortfall65 på en del av enkätfrågorna. I och med 

att vi inte utformat enkäten själva eller lämnat ut den till respondenterna har vi inte kunnat 

kontrollera bortfallet vid inlämning eller dylikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

64
 Brun Sundblad, Engström, Lundvall & Ekblom, s.6. 

65
 N Hassmén & P Hassmén, (2008) s.124. 
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Figur – 1 Visar vilken geografisk plats respondenterna kom ifrån i S verige 2001 och 2007. (n = 1027)  

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten, upprepbarheten, avser studiens pålitlighet, tillförlitlighet, säkerhet och 

noggrannheten i mätningen.66 I vår studie har vi använt oss av SIH- enkäterna från 2001 och 

2007. Enkäterna är reliabilitetstestade i form av Test-retest study67. Reliabiliteten stärks då 

eleverna svarade på enkäterna under samma månad (mars) 2001 och 2007 samt att eleverna 

besvarade enkäterna under samma förutsättningar. Studierna genomfördes i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Efter 2001 så har delar av frågor i enkäterna omarbetats och till viss del 

ändrat sin utformning, till exempel 2001 stod det i en enkätfråga promenerat/vandrat, enkäten 

2007 tydliggjordes detta och det skrevs till i naturen, promenerat/vandrat i naturen. Detta för 

att stärka tillförlitligheten. I Skola-Idrott-Hälsa projektets enkät garanterades deltagarna 

anonymitet vilket är ytterligare en faktor som stärker tillförlitligheten.  

 

Validiteten handlar om studiens giltighet, om man mäter det som är tänkt att mäta. 68 Vårt 

syfte var att kartlägga 15-åringars friluftsvanor och då Skola-Idrott-Hälsa projektets enkät 

innehåller frågor som berör friluftsvanor så stärks validiteten. Vi har valt bort frågor som inte 

berör friluftsvanor till denna studie för att säkerställa att vi mäter det vi syftar till. 

                                                 

66
 Hassmén, Hassmén, (2008), s. 122-123. 

67
 Gunilla Brun Sundblad, Percived Health in Swedish School students, A longitudinal prevalence study, 

Karolinska Institutet (Stockholm: 2006), s.31-31.  
68

 Hassmén, Hassmén, (2008) s.100. 
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2.5 Forskningsetisk diskussion 

Alla som deltagit i Skola-Idrott-Hälsa projektet har samtyckt, det vill säga att de själva 

bestämt över sin egen medverkan. Efter datainsamlingen har all data från enkäterna kodats till 

ett löpnummer vilket gör att deltagarna inte går att spåra. Detta i enlighet med 

konfidentialitetskravet. I samband med att vi fick tillgång till data fick vi skriva under ett 

dokument där vi lovade att behandla all information från projektet konfidentiellt. Vi har inte 

haft tillgång till listan med kodningen och har därmed inte kunnat härleda löpnummer till 

deltagare. Detta i linje med vetenskapsrådets etiska forskningskrav.69  

3 Resultat 

Resultaten redovisas i flera delar i enlighet med frågeställningarna, detta för att skapa en 

tydligare bild över resultaten. I den första delen presenteras hur olika friluftslivsaktiviteter 

utövas i skolan, den andra delen redovisar friluftslivsaktiviteter på fritiden och med familjen. 

Den tredje delen redovisar hur eleverna uppgett att de klarar av olika aktiviteter. Den fjärde 

och sista delen redovisar hur eleverna skattat sin förmåga att behärska olika 

friluftslivsaktiviteter samt om de prövat på aktiviteterna med någon ur sin familj. 

Friluftslivsvanor i skolan, på fritiden och med familjen jämförs med bostadsortens 

geografiska placering i alla delar. De aktiviteter som redovisas är orientering, 

långfärdsskridskor, skridskor, slalom, längdskidor, paddling, friluftsteknik, skogsvandring 

och simning. Simning är en aktivitet som vi inte anser är friluftsliv om den utförs i simhall. 

Dock är det en viktig aktivitet att redovisa på grund av att det är en förutsättning för att kunna 

utöva friluftsliv i närheten av vatten. Det är däremot oklart om simningen genomförts i 

simhall, pool eller vid sjö/hav, då detta inte framgår i enkäten. Notera att alla diagram 

redovisas i procent samt att den beskrivande texten kommer före diagrammet/tabellen. 

3.1 Friluftslivsaktiviteter i skolan 

Denna del i resultatet beskriver hur ofta olika friluftslivsaktiviteter genomförs i skolan.  

Vi har valt att inte lyfta fram diagrammen som redovisar slalom, skogsvandring, friluftsteknik 

och långfärdsskridskor. Det är drygt 90 procent av alla elever i alla tre landsdelar som uppgett 

                                                 

69
 Hassmén, Hassmén, (2008) s.389-390.   
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att de har haft dessa friluftslivsaktiviteter en eller två gånger om året/aldrig. Chi2-testerna för 

dessa diagram visar inga statiskt signifikanta skillnader.  

De tre aktiviteter som rankas som de vanligaste friluftslivsaktiviteterna av eleverna är 

simning, orientering och skridskor. Det var 4,2 procent år 2001 och 1,6 procent år 2007 som 

uppgett att de haft simning varje vecka, simning kan därför ses som den mest förekommande 

då dessa siffror är högst men det bör noteras att skillnaderna är marginella mot de övriga 

friluftslivsaktiviteterna. De friluftslivsaktiviteter som istället rankas som de tre som man har 

haft minst av i skolan är friluftsteknik, paddling och långfärdsskridskor. År 2001 var det 26,1 

procent som uppgett att de haft orientering ibland motsvarande siffra år 2007 var 43,7 

procent. Det var flest elever som uppgett att de haft orientering i skolan 1-2 gånger per år, då 

60,2 procent år 2001 och 52 procent år 2007 uppgett att detta. Skridskor var betydligt mer 

förekommande både 2001 och 2007 jämfört med långfärdsskridskor. År 2001 var det 54,9 

procent och år 2007 var det 48,8 procent som uppgett att de haft skridskor i skolan 1-2 gånger 

per år. Motsvarande siffror för långfärdsskridskor var 11,2 procent år 2001 och 7 procent år 

2007. År 2001 uppskattade 22,8 procent av eleverna att de haft längdskidor 1-2 gånger per år 

och en liten ökning till 2007 kan ses (24,1 procent). Gällande slalom kan det istället ses en 

minskning från 2001 till 2007, då 55,6 procent 2001 uppgett att de haft slalom 1-2 gånger per 

år och 39,9 procent 2007 uppgett samma sak. Paddling var inte speciellt förekommande då 

87,2 procent år 2001 och 90 procent år 2007 uppgett att de aldrig haft paddling det senaste 

året. Friluftsteknik var också en aktivitet som hade hög frekvens på svarsalternativet aldrig då 

90,5 procent år 2001 och 83,2 procent år 2007 uppgett det svarsalternativet gällande 

friluftsteknik. 

Figuren nedan visar enkätresultaten från både 2001 och 2007. Det bör noteras att det är 

samma friluftslivsaktiviteter som är mest förekommande respektive minst förekommande år 

2001 och 2007. Skogsvandring är en av friluftslivsaktiviteterna som en minskning mellan år 

2001och 2007 kan ses, då 37 procent år 2001 respektive 22,4 procent år 2007 uppgett att de 

haft skogsvandring 1-2 gånger per år.  
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Friluftslivsaktiviter i skolan, 

2001/2007 

Varje 

vecka 
2001  

Varje 

vecka 
2007 

Ibland 
2001 

Ibland 
2007 

1-2 

ggr/år 
2001 

1-2 

ggr/år 
2007 

Aldrig 
2001 

 

Aldrig 
2007 

Simning 4,2 % 1,6 % 24,3 % 31,7% 53,2% 52,4% 18,3% 14,2% 

Orientering 0,8 % 0,5 % 26,1 % 43,7% 60,2% 52 % 12,9% 3,8 % 

Skridskor 0,6 % 1,6 % 20,6 % 25,5% 54,9% 48,8% 23,9% 24,1% 

Långfärdsskridskor 0,3 % 0,3 % 1,9 % 1,9 % 11,2% 7 % 86,6% 90,9% 

Skidor, längdåkning 0,3 % 1,3 % 7,0 % 15 % 22,8% 24,1% 69,8% 59,5% 

Skidor, i  skidbacke 0,8 % 0,5 % 2,6 % 4,6 % 55,6% 39,9% 41 % 55 % 

Paddling 0,3 % 0 % 0,6 % 1,3 % 11,9% 8,6 % 87,2% 90 % 

Skogsvandring 0,5 % 0,8 % 4,5 % 8,1 % 37 % 22,4% 58 % 68,7% 

Friluftsteknik 0,5 % 0,3 % 2,2 % 1,9 % 6,7 % 14,6% 90,5% 83,2% 
Tabell 1 – Visar hur eleverna har uppgett att de haft de här aktiviteterna på idrotten i skolan, och på 

idrottsdagar/friluftslivs dagar det senaste året. Från data 2001 och 2007. (n = 1027) 

 

I figurerna nedan gällande olika aktiviteter i skolan har en dikotomisering gjorts och 

svarsalternativen varje vecka och ibland slogs ihop. Även en dikotomisering av 

svarsalternativen en till två gånger per vecka och aldrig slogs samman. Detta för att vi ville 

urskilja de som gjort en aktivitet oftare och de som gjort en aktivitet mer sällan.   

Orientering var den aktivitet som vi kunnat se en stor spridning på mellan de olika 

landsdelarna. I Götaland var det 86,1 (2001) respektive 68,9 procent (2007)  av eleverna som 

uppgett att de haft orientering en eller två gånger per år/aldrig (p=0,007). Dessa siffror visar 

på att orientering blivit mer förekommande i Götaland mellan åren 2001 och 2007. Vi kan 

även se en ökning av orientering i skolan i både Svealand och Norrland. Diagrammet visar att 

34,8 procent år 2001 och 44,5 procent år 2007 av eleverna i Svealand har uppgett att de har 

haft orientering varje vecka/ibland i skolan. När en jämförelse mellan landsdelarna gjorts så är 

orientering i skolan mest förekommande i Norrland där 45,5 procent år 2001 och 67,1 procent 

år 2007 uppgett att de haft orientering varje vecka/ibland. Sammanfattningsvis var orientering 

mest förekommande i Norrland och minst förekommande i Götaland samt att en ökning 

mellan åren 2001 och 2007 i alla landsdelar. Vid en sammanslagning av alla landsdelar var 

resultatet gällande orientering i skolan mellan åren 2001 och 2007 statistisk signifikant 

(p<0,001). Det bör noteras igen att variationen pekar åt att orientering procentuellt sätt blivit 

mer förekommande 2007 jämfört med 2001.  

 

 



22 

 

  

Figur 2 – Visar i %  hur ofta eleverna med hänsyn till geografisk bostadsort, har uppgett att de haft 

orientering på idrotten i skolan det senaste året. ( 2001 n = 643, 2007 n = 373) 

 

Gällande simning i skolan var Norrland den landsdel där det inte fanns några direkta 

skillnader mellan 2001 och 2007. Drygt 88 procent både 2001 och 2007 har uppgett att de har 

haft simning varje vecka/ibland. I Götaland uppgav 22,5 procent av eleverna 2001 att de haft 

simning varje vecka/ibland en liten ökning skedde till 2007 då det var 27,3 procent. Svealand 

var den enda landsdel där det skett en minskning utav simning i skolan. År 2001 var det 25,4 

procent utav eleverna som uppgett att de haft simning i skolan medans 2007 så hade denna 

siffra sjunkit till 5,8 procent.  

 

 

Figur 3 – Visar i %  hur ofta eleverna med hänsyn till geografisk bostads ort, har uppgett att de haft 

simning på idrotten i skolan det senaste året. (2001 n = 645, 2007 n = 372) 
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Figur 4 visar att det var cirka 99 procent av eleverna i Götaland som uppgett att de en eller två 

gånger om året eller aldrig åkt längdskidor under det senaste året på idrotten, denna siffra 

gäller både 2001 och 2007. En variation mellan 2001 och 2007 syns i Norrland (p=0,002). År 

2001i Norrland var det drygt 48 procent som uppgav att de haft längdskidor varje 

vecka/ibland och 2007 hade motsvarande siffra fallit till drygt 16 procent. Till skillnad från 

Norrlands minskning av längdskidåkning i skolan hade eleverna i Svealand uppgett att de åkt 

mer längdskidor 2007 (7,5 procent) än vad de gjorde 2001 (23,4 procent).  

 

 

 

Figur 4 – Visar i %  hur ofta eleverna med hänsyn till geografisk bostads ort, har uppgett att de haft 

längdskidåkning på idrotten i skolan det senaste året. (2001 n = 640, 2007 n = 373) 

 

3.2 Friluftslivsaktiviteter på fritiden och med familjen 

Figurerna nedan visar hur många procent av ungdomarna, i respektive landsdel, som uppgett 

att de utfört friluftslivsaktiviteter som skridskor, skidor, kajakpaddling och simning med 

någon ur sin familj. En procentuell minskning gällande simning som friluftslivsaktivitet har 

skett mellan åren 2001 till 2007 (p<0,001). Skridskor som friluftslivsaktivitet med någon ur 

sin familj var signifikant mellan åren 2001 och 2007 (p<0,001). Paddling och skidor med 

någon ur sin familj visades inte vara statistiskt signifikant mellan åren 2001 och 2007. 
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Figur 5 – Visar i %  hur 15-åringarna i Götaland uppgett att de utfört olika friluftslivsaktiviteter med 

någon ur sin familj under det senaste året. (2001 n = 245, 2007 n = 91) 

 

Ungdomarna i Svealand utförde friluftslivsaktiviteten skridskor med någon ur sin familj i 

störst utsträckning 2007 då 54,1 procent utfört aktiviteten, (p<0,001). En ökning med knappt 

25 procent kan ses mellan 2001 till 2007 gällande skridskor med någon ur sin familj. År 2001 

angav eleverna att det var simning som var den aktivitet som man utförde oftast med någon ur 

sin familj, (39,8 procent) En minskning med drygt 30 procent kan utläsas mellan åren 2001 

till 2007 angående simning som friluftslivsaktivitet med någon ur sin familj, detta var dock 

inte signifikant troligen på grund av liten population.   

 

 

Figur 6 – Visar i %  hur 15-åringarna i S vealand uppgett att de utfört olika friluftslivsaktiviteter med 

någon ur sin familj under det senaste året. ( 2001 n = 356, 2007 n = 115) 
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Friluftslivsaktiviteter med någon ur sin familj i Norrland visar på en minskning gällande 

simning, kajakpaddling och skidor.  Att åka skridskor med någon ur sin familj var den enda 

aktiviteten i Norrland där det skett en ökning mellan åren 2001 och 2007, (p<0,001). Den 

största förändringen som setts i Norrland var simning som friluftslivsaktivitet med någon ur 

sin familj, där det sjunkit från 21,1 procent 2001 till 1,2 procent 2007, detta var dock inte 

signifikant (troligen på grund av den lilla populationen).  

 

Den tendens av minskning som syns gällande simning som friluftslivsaktivitet kan ses över 

alla tre landsdelar (p<0,001). Den friluftslivsaktivitet med någon ur sin familj som hade ökat i 

alla tre landselarna var skridskor. Att paddla kajak med någon ur sin familj har blivit mindre 

förekommande i Norrland då det skett en minskning från 2001 (11,2 procent) till 2007 (1,2 

procent). I Både Svealand och Götaland har det endast kunnat ses en marginell skillnad.   

 

Figur 7 – Visar i %  hur 15-åringarna i Norrland uppgett att de utfört olika friluftslivsaktiviteter med 

någon ur sin familj under det senaste året. (2001 n = 37, 2007 n = 66) 
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eleverna skattar sin förmåga att klara av skridskor. År 2001 var det 42,2 procent av eleverna 

som skattade sin förmåga att klara av skridskor ganska bra/bra medans det 2007 var 56 

procent, vilket visar en ökning på 13,8 procent.   

 

Figur 8 – Visar i %  hur eleverna uppskattar sin förmåga att klara av skridskor. (2001 n = 589, 2007 n = 

374) 

 

I Götaland har det skett en ökning i elevernas uppskattning av hur de behärskar längdskidor. 

År 2001 var det 45,3 procent som uppgav att de inte provat på/ inte kan alls medan samma 

siffra 2007 var 62,7 procent. I Svealand har samma tendens setts, då 36,3 procent 2001 angett 

att de inte provat på/inte kan alls och 2007 var motsvarande siffra 43,4 procent.  En 

förändring i Svealand från 2001 (24,9 procent) till 2007 (19 procent) visar att eleverna skattat 

sin förmåga att klara av längdskidor ganska bra/bra högre 2001 än vad de gjorde 2007. I 

Norrland har det skett stora och motsatta förändringar där 57,1 procent (2001) och 71,1 

procent (2007) av eleverna har uppgett att de kan ganska bra/kan bra gällande längdskidor. 

Längdskidor är en friluftslivsaktivitet som har procentuella skillnader över de olika 

landsdelarna gentemot sin förmåga att klara av skridskor (p<0,001). 
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Figur 9 – Visar i %  hur eleverna uppskattar sin förmåga att klara av längdskidor. ( 2001 n = 588, 2007 n 

= 373) 

 

 

I Götaland var det 41 procent (2001) respektive 40,1 procent (2007) utav eleverna som 

uppgett att de aldrig provat på eller kunde inte alls åka slalom, vilket visar att det inte skett 

någon större förändring. I Svealand var motsvarande siffra 33,1 procent (2001) samt 26,5 

procent (2007). Detta skiljer sig i jämförelsevis med Norrland där det ökat och det var 15,6 

procent  utav eleverna (2001) respektive 33,7 procent (2007). Det bör noteras att det är 

ungefär lika många procent i Götaland, Svealand och Norrland som uppskattar sin förmåga att 

klara av slalom till ganska bra/kan bra.  

 

 

Figur 10 – Visar i %  hur eleverna uppskattar sin förmåga att klara av slalom. (2001 n = 592, 2007 n = 

371) 
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Simning är den friluftslivsaktivitet som flest elever uppgett att de kan ganska bra/kan bra i 

alla landsdelarna. Variationerna mellan åren 2001 och 2007 var inte speciellt 

anmärkningsvärda i Götaland och Svealand. Däremot bör det uppmärksammas att Norrland 

urskiljer sig med betydligt lägre siffror gällande elevernas uppskattning på sin förmåga att 

klara av simning. Då 59,1 procent utav eleverna (2001) uppgav att de kan ganska bra/bra, 

denna siffra ökade till 2007 då det var 76,2 procent utav eleverna som uppgav detsamma. 

Norrland var även den landsdel där flest elever 2001 uppgett att de aldrig provat på 

simning/kan inte alls (9 procent), det bör dock noteras att denna siffra minskat till 0 procent 

2007.   

 

 

Figur 11 – Visar i %  hur eleverna uppskattar sin förmåga att klara av simning. (2001 n = 594, 2007 n = 

374) 
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så hamnar viss data här inom felmarginalen. Vi vill förtydliga felmarginalen då det blir 

missvisande när resultatet visar att ett fåtal elever uppgett att de aldrig provat en aktivitet 

samtidigt som det står att de har utfört den med någon ur sin familj. Vi har valt att ändå 

redovisa vårt resultat så här då vi inte velat plocka bort data då detta skulle kunna bidra till 

större felmarginaler. 

 

Figuren nedan visar sambandet på om eleverna uppgett att de behärskar slalom som 

friluftslivsaktivitet samt om de utfört slalom med någon ur sin familj det senaste året 

(p=<0,001). Det var 59,4 procent av eleverna som uppgett att de behärskar slalom bra och 

även utfört slalom med någon ur sin familj. Av eleverna som inte utfört slalom med någon ur 

sin familj var det 15,4 procent som uppskattat att de behärskar slalom bra. Av eleverna som 

uppgett att de inte alls behärskar slalom som friluftslivsaktivitet var de 7,1 procent som inte 

utfört det med någon ur sin familj och 1,9 procent som utfört det med någon ur sin familj , 

detta är ett exempel på data som hamnat inom felmarginalen. 

 

Figur 12 – Visar i %  hur eleverna uppskattat att de behärskar slalom samt om de utfört slalom med 

någon ur sin familj. Figuren redovisar resultat från Götaland, 2001 och 2007. (n = 418) 
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44,6 

7,1 
17 16 15,4 

6,6 
1,9 

8,5 

23,6 

59,4 

Har aldrig 
provat 

Kan inte alls Kan lite grann Kan ganska bra Kan bra 

Behärskar slalom/Utfört slalom med 
någon ur familjen. 

Götaland 

Inte utfört med någon ur sin familj Har utfört med någon ur sin familj 



30 

 

utfört slalom med någon ur sin familj och 29,2 procent som har utfört slalom med någon ur 

sin familj. 

 

Figur 13 - Visar i %  hur eleverna uppskattat att de behärskar slalom samt om de utfört slalom med någon 

ur sin familj. Figuren redovisar resultat från S vealand, 2001 och 2007. (n = 417) 

 

Figuren nedan visar om de utfört slalom med någon ur sin familj samt hur de uppskattat att de 

behärskar aktiviteten, figuren visar resultat från landsdelen Norrland. Av de elever som 

uppskattat sin förmåga att klara av slalom ganska bra var det 18,3 procent som inte utfört 

aktiviteten med någon ur sin familj och 31,4 procent som utfört aktiviteten med någon ur sin 

familj. Det är samma tendenser över alla tre landsdelar, att eleverna som utfört slalom som 

friluftslivsaktivitet med någon ur sin familj också skattat sin förmåga att klara av aktiviteten 

högre.  
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Figur 14 - Visar i %  hur eleverna uppskattat att de behärskar slalom samt om de utfört slalom med någon 

ur sin familj. Figuren redovisar resultat från Norrland, 2001 och 2007. (n = 128) 

 

Tabellen nedan visar hur eleverna i de olika landsdelarna skattat sin förmåga att klara av 
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testat längdskidor med någon ur sin familj och 2,2 procent som testat längdskidor med någon 

ur sin familj och dessutom skattat förmågan till kan inte alls.  

 

Båda dessa tendenser syns gällande skridskor också och då i alla tre landsdelar. Av de elever i 

Götaland som skattat sin förmåga att klara av skridskor till bra så är det 23,9 procent som inte 

prövat aktiviteten med någon ur sin familj och 44,1 procent som testat med någon ur sin 

familj. Motsvarande siffror i Svealand är 23,9 procent som inte testat med någon ur sin familj 

och 47,7 procent som testat med någon ur sin familj och skattat till förmågan till bra. Av de 

elever i Norrland som skattat sin förmåga till bra så var det 32,1 procent som inte testat 

aktiviteten med någon ur sin familj och 70 procent som testat det med någon ur sin familj. Det 

var också fler elever som skattat sin förmåga till kan inte alls som också uppgett att de inte 

testat på skridskor med någon ur sin familj. Det var inga elever i någon av landsdelarna som 

skattat sin förmåga till kan inte alls och som dessutom testat på skridskor med någon ur sin 

familj. Alltså hade alla elever som skattat sin förmåga till kan inte alls, inte testat på 

aktiviteten med någon ur sin familj. I Götaland var det 10,6 procent, i Svealand 6 procent och 

i Norrland 14,1 procent som skattat sin förmåga att k lara av skridskor till kan inte alls och 

som inte testat på aktiviteten med någon ur sin familj.  

 

Gällande simning som friluftslivsaktivitet så var det 51,5 procent av eleverna i Götaland som 

skattat sin förmåga att klara av aktiviteten till bra och som inte testat aktiviteten med någon ur 

sin familj. Det var 68 procent som skattat förmågan till bra och som testat på skridskor med 

någon ur sin familj. I Svealand var det 45,1 procent som skattat förmågan till bra och som inte 

testat på skridskor med någon ur sin familj och 64,2 procent som skattat förmågan till bra och 

som testat på aktiviteten med någon ur sin familj. Det var 38,7 procent i Norrland som inte 

testat på aktiviteten med någon ur sin familj och 45,7 procent som testat på simning med 

någon ur sin familj och som dessutom skattat förmågan till bra. I alla tre landsdelar så var det 

väldigt få elever som uppgett att de aldrig provat på simning, 0,7-2,9 procent. Dessa siffror 

kan jämföras med längdskidor där det var betydligt fler som uppgett att de a ldrig prövat 

längdskidor. I Götaland var det 48,6 procent och 24,8 procent som uppgett att de aldrig prövat 

på längdskidor respektive 34,2 procent och 14 procent i Svealand. I Norrland var det dock 

färre elever som uppgett att de aldrig prövat på längdskidor, 5,3 procent samt 5,7 procent.   
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Har aldrig provat Kan inte alls Kan lite grann Kan ganska bra Kan bra 

Längdskidor i Götaland Inte testat med någon ur sin familj 48,6 8,9 24,6 12,1 5,8 

p=<0,001 Har testat med någon ur sin familj 24,8 9,5 28,6 20 17,1 

Längdskidor i Svealand Inte testat med någon ur sin familj 34,2 15,5 22,3 19,8 8,3 

p=<0,001 Har testat med någon ur sin familj 14 2,2 22,1 34,6 27,2 

Längdskidor i Norrland Inte testat med någon ur sin familj 5,3 9,6 27,7 35,1 22,3 

p=0,017 Har testat med någon ur sin familj 5,7 0 20 40 34,3 

Skridskor i Götaland Inte testat med någon ur sin familj 9,2 10,6 21,1 35,2 23,9 

p=<0,001 Har testat med någon ur sin familj 1,7 0 20,3 33,9 44,1 

Skridskor i Svealand Inte testat med någon ur sin familj 2,6 6 36,8 30,8 23,9 

p=<0,001 Har testat med någon ur sin familj 0 0 11,6 40,7 47,7 

Skridskor i Norrland Inte testat med någon ur sin familj 1,3 14,1 29,5 23,1 32,1 

p=0,197 Har testat med någon ur sin familj 0 0 20 10 70 

Simning i Götaland Inte testat med någon ur sin familj 0,7 1,1 14,2 32,5 51,5 

p=0,011 Har testat med någon ur sin familj 1,4 0,7 6,1 23,8 68 

Simning i Svealand Inte testat med någon ur sin familj 1,1 2,6 16,4 34,7 45,1 

p=0,002 Har testat med någon ur sin familj 0,7 1,3 6,6 27,2 64,2 

Simning i Norrland Inte testat med någon ur sin familj 2,2 1,1 30,1 28 38,7 

p=0,611 Har testat med någon ur sin familj 2,9 0 17,1 34,3 45,7 

Tabell 2 – Visar hur eleverna i Götaland, S vealand och Norrland skattat sin förmåga att klara av 

aktiviteterna längdskidor, skridskor och simning samt om de utfört aktiviteterna med någon ur sin familj. 

Alla värden i tabellen redovisas i procent och gäller 2001 och 2007. (längdskidor Götaland n = 418, 

Svealand n = 414, Norrland n = 94, Skridskor Götaland n = 142, S vealand n = 117, Norrland n = 78, 

Simning Götaland n = 274, S vealand n = 268, Norrland n = 93)  
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4 Sammanfattade diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka 15-åringars friluftslivsvanor samt att studera om 

dessa har förändrats mellan åren 2001 och 2007 med utgångspunkt från bostadsortens 

geografiska läge.  

De frågeställningar vi använt oss av var: Hur såg 15-åringars friluftslivsundervisning ut i 

skolan, hur såg 15-åringars friluftslivsvanor tillsammans med en familjemedlem ut på fritiden, 

hur ansåg 15-åringars att de behärskade olika friluftslivsaktiviteter, vilken betydelse hade 

utövandet av olika friluftslivsaktiviteter med någon ur sin familj för elevernas skattning på 

hur de behärskade olika friluftslivsaktiviteter? 

4.1 Friluftslivsaktiviteter i skolan 

I och med den nya läroplanen Lgr11 så är det precis som i LpO94 upp till varje skola och 

idrottslärare att bestämma hur mycket friluftsliv som ska bedrivas. Syftet med friluftsliv i 

skolan är bland annat att utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under 

varierande årstider samt få en förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 70 Det är av stor vikt 

att erbjuda eleverna en bredd av olika friluftslivsaktiviteter.  

 

Det har inte setts några större skillnader på hur ofta eleverna har olika aktiviteter i skolan 

mellan 2001 och 2007. När vi knöt an detta till vår teoretiska ansats så tolkades detta med 

hjälp av Bourdieus teori genom att det är lärarnas habitus och smak som bestämmer hur 

undervisningen planeras och bedrivs. Dock är det oklart om det är samma verksamma lärare 

eller att undervisningen bedrivs lika 2001 och 2007, men elevernas syn på hur ofta de har 

olika aktiviteter tycks vara lika. Eftersom läroplanen varit densamma 2001 respektive 2007 

bör undervisningen bedrivas på samma grunder. Bourdieus kapital i detta fall läroplanen kan 

stärka detta men eftersom alla elever ingår i samma fält; skolan, så bör dessa kapital inte spela 

lika stor roll som i de vuxnas värld. Med detta vill vi säga att undervisningen bör vara 

likvärdig i hela landet med tanke på att den vilar på samma läroplan, då läroplanen kan ses 

som skolans kapital. 

 

De tre aktiviteterna som respondenterna ansåg vara de mest förekommande i 

idrottsundervisningen 2001 och 2007 var simning, orientering och skridskor. En liten ökning 
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 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 11, Utbildningsdepartementet, Stockholm, 
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gällande simning kan ses från 2001 till 2007 då 24,3 procent respektive 31,7 procent uppgett 

att de haft simning ibland under det senaste året. Eftersom simning kan ses som en viktig 

förutsättning för att kunna utöva friluftsliv i närheten av vatten så är alla ökningar av 

betydelse för friluftslivet i stort. De tre friluftslivsaktiviteterna som var minst förekommande 

enligt eleverna var friluftslivsteknik, paddling och långfärdsskridskor. Även detta är ett tecken 

på att undervisningen i ämnet idrott och hälsa såg i stor utsträckning likadan ut 2001 och 

2007.   

 

I skolstudien har det visat sig att lärare och elever ansåg att friluftsliv förekom i liten 

utsträckning. 71 Detta kan även stärkas av våra resultat då det var få av friluftslivsaktiviteterna 

som förekommit varje vecka enligt vad eleverna uppgett. Hur mycket friluftsliv som ska 

bedrivas i skolan kan diskuteras men vi är eniga om att friluftsliv nödvändigtvis inte behöver 

förekomma varje vecka men att det bör vara ett frekvent inslag i idrott och 

hälsoundervisningen.  Karin Redelius redovisar i sin rapport ”Bäst och Pest!” att 70 procent 

av de tillfrågade eleverna hade aktiviteter som orientering och skridskoåkning aldrig eller 

endast en eller ett par gånger per år.72 Detta tar stöd i våra resultat då samma tendenser setts i 

studiens resultat. Det bör noteras att skridskor är en av de friluftslivsaktiviteter som har högst 

svarsfrekvens på svarsalternativet ibland, då detta kan tolkas som att skridskor är en vanligt 

förekommande aktivitet. Det vill säga att en hög rakning inte nödvändigtvis betyder att 

aktiviteten förekommer ofta, utan endast att den är mer förekommande än andra. 

Långfärdsskridskor var däremot en av de friluftslivsaktiviteterna som rankades lågt. Detta kan 

anses bero på att det kräver lite mer utrustning som dessutom ofta är mer kostsam än ett par 

skridskor och hjälm som krävs för vanlig skridskoåkning. Det är viktigt att lärarens syfte med 

skridskoåkningen är tydligt då långfärdsskridskor ger en större naturupplevelse då det är 

anpassat för att vara ute på en naturis. Vanlig skridskoåkning är svårare på naturis på grund av 

den korta skenan men vi ser det som ett alternativ om det är friluftslivet som ska vara i fokus 

och det kan vara svårt att få ihop långfärdsskridskoutrustning för en hel klass. 

Överensstämmande siffror gällande orientering har setts då cirka 55-70 procent av eleverna 

har uppgett att de har orientering en eller två gånger om året eller aldrig. En ökning gällande 

orientering har kunnat ses på svarsalternativet ibland, 2001 svarade 26,1 procent utav eleverna 

att de haft orientering ibland motsvarande siffra för 2007 var 43,7 procent. Vad denna ökning 
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kan bero på är svårt att säga, en förklaring skulle kunna vara lärarnas engagemang för 

orientering har blivit större 2007 än det var 2001.    

 

I skolstudien har det framkommit att de dagar man förr hade friluftslivsaktiviteter har man 

idag andra sportsliga aktiviteter.73 Vi tror att ämnets namn kan vara en anledning till elevernas 

föreställning av ämnet, då namnet inte förknippas med friluftsliv. I och med att friluftsliv får 

ett större utrymme i Lgr11 än tidigare så vore det kanske aktuellt att också uppdatera namnet, 

exempelvis, rörelse, friluftsliv, hälsa och välmående. Vi anser att idrott inte klingar så bra 

ihop med friluftsliv då vår definition på friluftsliv lyder ”friluftsliv är ett möte mellan 

människa och natur. Mötet sker på ett kravlöst och avslappnat sätt där det finns plats fartfyllda 

äventyr och lugna stunder för rekreation utan några krav på prestation och tävling.”.   

 

Norrland är den landsdel där flest elever procentuellt har uppgett att de har simning varje 

vecka eller ibland. Inga större skillnader mellan åren 2001 och 2007 har kunnat ses i 

Norrland. I Svealand har det skett en rejäl minskning gällande simning i skolan där 25,4 

procent utav eleverna 2001 angav att de har haft simning varje vecka/ibland motsvarande 

siffra 2007 var 5,8 procent, vilket betyder att det minskat med cirka 20 procent. I Götaland 

har det setts en liten ökning på cirka 5 procent. Det vill säga att resultaten från Norrland har 

visat på att det är knappt tre gånger fler elever procentuellt sett som har uppgett att de har 

simning varje vecka eller ibland. Vi tycker att det är väldigt positivt att eleverna simmat 

frekvent i Norrland. Vi antar att denna simning skett inomhus då det är svårt att bedriva 

simundervisning utomhus året runt och i synnerhet i norra Sverige. Det gör att detta resultat 

inte säger så mycket om hur friluftslivsundervisningen i skolan. En utveckling på denna 

enkätfråga skulle kunna vara att fråga eleverna om hur simundervisningen utförts för att få 

veta om den skett ute eller inne och med fokus på simkunskap eller friluftsliv. Oavsett var den 

utförs så spelar skolans kapital och resurser in. Vi tror dock att lärarnas smak och habitus kan 

påverka detta till stor del då det är lärarna som har den sista beslutande rollen kring hur 

undervisningen ska bedrivas. Alltså spelar det inte så stor roll att eleverna ingår i samma fält 

och borde ha rätt till samma undervisning då det är lärarnas smak som är avgörande. Skolans 

tillgångar spelar även en stor roll i detta och Sandberg menar att närheten till en natur som 

existerar och inte är bebyggd är en bra förutsättning för friluftslivsutövande. 74 En annan faktor 
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som spelar stor roll kan vara om lärarna känner sig otrygga i sin undervisningsmiljö 

(simhallen), detta i enlighet med Szsepanski och Dahlgrens studie. 75   

 

På frågan om orienteringen som friluftslivsaktivitet i skolan har det setts skillnader mellan de 

olika landsdelarna och mellan åren 2001 och 2007. En procentuell ökning på svarsalternativen 

varje vecka/ibland har setts i alla tre landsdelar mellan 2001 och 2007. I Götaland 2001 och 

2007 är det minst antal elever procentuellt som uppgett att de har orientering varje vecka eller 

ibland och Norrland är den landsdel som flest elever procentuellt uppgett att de har 

orientering varje vecka eller ibland. Till skillnad från Götaland och Svealand så har Norrland 

mer skog och obebyggd mark vilket gör att orientering kan vara mer lättillgänglig. Det kan 

även vara så att lärarna i Norrland värdesätter kunskaperna att kunna hitta i skog och mark 

högre än i de övriga landsdelarna detta för att det finns mer skog och mark i Norrland. Det är 

inte alltid säkert att man kommer i kontakt med friluftslivet på fritiden och därför är skolan en 

viktig arena och fält, där alla elever bör ges samma möjlighet att prova på orientering oavsett 

bostadsort eller vilket år de gick i årskurs 9. Skogsvandring var en av de friluftslivsaktiviteter 

som var mest likvärdig mellan 2001 och 2007. Överlag var det väldigt få elever som har haft 

skogsvandring i skolan, det var dock något fler elever i Norrland. En studie från Norge visar 

även att ungdomar som bor på landsbygden är mer benägna att promenera i skogen jämfört 

med ungdomar som bor i större städer. Denna studie har även visat att det skett en minskning 

av andra traditionella friluftslivsaktiviteter såsom skidåkning och bärplockning.76 Enligt 

forskningsprogrammet friluftsliv i förändring är skogsvandring den aktivitet som flest 

respondenter ansåg vara friluftsliv.77 Detta är intressant då skogsvandring är en av de 

friluftslivsaktiviteter som är minst förekommande på idrotten i skolan. Skogsvandring är en 

friluftslivsaktivitet som är lätt att få in i skolundervisningen överlag. Att lägga in en 

gemensam paus för att komma ut i naturen skulle gynna både lärare och elever.  Al-Abdi 

redovisar att elever och lärare är positiva till betydelsefullheten av avbrott i studiearbetet på 

skolan.78 Så länge skolan har närhet till naturen bör det vara relativt enkelt att få in viss 

vistelse i skog. Szsepanski och Dahlgren lyfter dock upp lärares rädsla och oro för hälsa och 

säkerheten med uteundervisningen.79 Vi tycker att det är viktigt att alla lärare känner sig 

trygga med att undervisa både ute och inne. Att utnyttja naturen som klassrum ger en större 
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möjlighet till undervisningen och detta bidrar till att eleverna känner sig tryggare i naturen 

även på sin fritid. Tryggheten kan bidra till att eleverna lättare och hellre ägnar sig åt 

friluftsliv även på sin fritid. 

  

De friluftslivsaktiviteter i skolan som vi sett störst skillnader på är orientering samt till viss 

del längdskidor. Skillnaden gällande längdskidor kan bero på nederbörd, det vill säga 

tillgången till snö. Norrland var den landsdel där flest elever procentuellt uppgett att de haft 

längdskidåkning på idrotten en eller två gånger om året/aldrig. En begränsande faktor till att 

vissa friluftslivsaktiviteter utövas i mindre utsträckning kan bero på skolans 

utrustningsmöjligheter och ekonomi. Det är dyrt att förse en hel klass med 

längdskidsutrustning då det är väldigt individanpassat gällande vikt och skostorlekar. Det 

kulturella kapitalet kan vara en avgörande faktor då det tordes vara en kultur i Norrland att 

åka längdskidor och att många skolor värdesätter att köpa in längdskidsutrustning till idrott 

och hälsa- undervisningen samt att fler elever kan ta med sin egen utrustning. Variationen 

mellan de olika landsdelarna skulle kunna förklaras med hjälp av Bourdieus begrepp kulturellt 

kapital då Norrland har mer snö än de andra landsdelarna. Har man mer tillgång till snö så får 

man ett starkare kulturellt kapital gällande att åka längdskidor i skolan. Detta framkommer 

tydligt i vårt resultat då variationerna mellan de olika landsdelarna var stora.       

 

4.2 Friluftslivsaktiviteter på fritiden och med familjen 

Studier visar på att det finns flera faktorer som påverkar barn och ungdomars utövande av 

friluftslivsaktiviteter, en av dem är föräldrarnas inställning till friluftsliv. 80 Denna del 

fokuseras på friluftslivsaktiviteter som utövats på fritiden och med familjen. I samtliga 

landsdelar har det setts en procentuell minskning från 2001 till 2007 gällande simning som 

friluftslivsaktivitet tillsammans med någon ur sin familj. Det har minskat med cirka 30 

procent. 

 

Föräldrarnas habitus spelar en stor roll under ungdomens uppväxt.  Växer man upp i en familj 

som ägnar sig mycket åt friluftsliv så kommer ungdomen enligt Bourdieus teori om habitus 

omedvetet prägla ungdomens intresse för friluftsliv. Detta stärks av tidigare forskning där 

Sandberg belyser att föräldrarnas inställning är en av fem viktiga aspekter gällande barns 
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fritid. Studien har visat att föräldrars syn och engagemang på aktiv fritid förs över på barnet.81 

Vi har en föreställning om att ungdomar som är 15 år kan bestämma och göra fritidsaktiviteter 

på egen hand. Att det då är så många ungdomar uppgett att de simmat på fritiden med någon 

ur sin familj är ytterligare ett tecken på att det sociala arvet spelar stor roll även upp i högre 

åldrar. En annan anledning till att simning är en av den mest förekommande 

friluftslivsaktivitet i Götaland kan vara Backmans utrustningsteori som innebär att desto 

mindre utrusning en friluftslivsaktivitet kräver ju mer lättillgänglig är den. Backmans studie 

visar ett samband på just detta då fler elever prövat friluftslivsaktiviteter som kräver mindre 

utrustning.82 Dock kräver simning inomhus mer utrustning då man är beroende av en simhall 

medans simning utomhus blir mer lättillgängligt, men endast under sommarhalvåret. Att 

paddling är den aktivitet som minst antal elever i alla tre landsdelar uppgett att de utfört 

tillsammans med sina föräldrar är intressant, då även detta kan stärkas av Backmans 

utrustningsteori då paddling kräver relativt mycket utrustning. 83  

 

Skridskor är den friluftslivsaktivitet som ökat i alla tre landsdelar och var mest förekommande 

friluftslivsaktiviteten 2007 i Svealand. Att detta ökat i alla tre landsdelar har vi en teori om att 

det skulle kunna vara en trend över landet eller det fanns fler förutsättningar 2007 som kan 

innebära att det var en kallare vinter och fler isar. En trend kan bero på att olika individers 

smak för en friluftslivsaktivitet som smittar av sig på andra individers smak och på så sätt 

sprider sig skridskoåkningen som friluftslivsaktivitet. I den norska studien Ungdom, idrett og 

friluftsliv har det visat sig att det skett en minskning av det traditionella friluftslivet mellan 

1992 och 2002 som till exempel skogspromenader och skidåkning. 84 En minskning gällande 

skidåkning som friluftslivsaktivitet med någon ur sin familj i Götaland och Norrland och en 

marginell ökning i Svealand har setts i vår studie. Det finns flera faktorer som kan spela in 

gällande skidåkning med någon ur sin familj. En förklaring skulle kunna vara att det var fler 

som åkte på skidresa med familjen 2001 för att de hade en bättre ekonomi 2001 och en 

skidresa för en hel familj kan vara kostsam.  
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4.3 Elevernas uppskattning på hur de klarar av olika 

friluftslivsaktivteter  

Fjortoft och Aasen Gundersen har visat att utomhusvistelse och naturupplevelser gör barn och 

ungdomar friskare.85 Om man känner att man behärskar en aktivitet är det förmodligen mer 

troligt att man kommer att utöva den. Det vill säga att det är en förutsättning att man känner 

att man behärskar aktiviteten för att utöva aktiviteten.  

 

Simning är den aktivitet som flest ungdomar behärskar ganska bra eller bra. I Götaland och 

Svealand så uppskattade ungdomarna att de behärskade simning som friluftslivsaktivitet 

betydligt högre än ungdomarna i Norrland gjort. Detta är ett intressant fynd då fler ungdomar 

procentuellt i Norrland har uppgett att de har simning varje vecka/ibland jämfört med 

ungdomarna i Götaland och Svealand. Detta kan bero på att ungdomarna i Norrland har en 

bättre inblick i vad det innebär att behärska simning bra då de haft mycket undervisning i 

simning i skolan. Detta kan jämföras med ungdomarna i Götaland och Svealand, där cirka 75 

procent uppgett att de har simning en eller två gånger om året/aldrig. Det har tidigare nämnts 

att simning är den aktivitet som uppgetts som vanligast att utöva med någon ur sin familj i 

Götaland 2001. Samma samband har kunna setts i Backmans studie ”Är det inne att vara 

ute?”; att det är vanligare att man anger att man behärskar en aktivitet bra eller ganska bra om 

man prövat den på fritiden jämfört med om man utövat den i skolan.86 Denna studie bygger 

som vi tidigare nämnt också på samma data (2001) som vi använt oss av. Det som vi finner 

som mest uppseendeväckande är den kraftiga minskningen av simning som 

friluftslivsaktivitet med någon ur familjen från 2001 till 2007. Detta gör att Backmans 

slutsats87 inte går att använda på data från 2007 då det snarare talar för att man skattar att man 

behärskar simning som friluftslivsaktivitet bra eller ganska bra om man haft simundervisning 

varje vecka eller ibland i skolan. 

  

Det är ungefär lika många i Götaland, Svealand och Norrland som uppgett att de behärskar 

slalom ganska bra/bra. Detta kan bero på att svenska familjer utför slalom som 

friluftslivsaktivitet på annan ort därav den jämna fördelningen över landet. Individer med 

samma intresse ingår i samma fält och i detta sammanhang skulle slalom kunna vara en 
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aktivitet som förenar individer i ett och samma fält. Ingen större variation mellan landsdelarna 

gällande hur ofta ungdomarna haft slalom på idrotten i skolan. Detta skulle kunna peka på att 

ungdomarnas egna habitus har större inverkan på hur dom behärskar slalom. Det sociala arvet 

hemifrån har större betydelse än skolans påverkan men vi vill inte förringa skolans möjlighet 

till att påverka och göra en förändring. Går föräldrarnas åsikter i linje med skolans så 

påverkas barnets habitus väldigt mycket. Detta kan ställas i jämförelse med ungdomarnas 

uppskattning att klara av längdskidor, där det har setts stora skillnader över landsdelarna. 

Ungdomarna i Norrland uppskattar sin förmåga att klara av längdskidor betydligt högre än 

vad ungdomarna i Götaland gör. Ungdomarna i Norrland har helt andra förutsättningar då det 

är ett annat klimat i Norrland med snö längre period under året. Så återigen spelar det 

kulturella kapitalet in och tillgång till snö har gett ungdomarna i Norrland förutsättningar att 

skapa en kultur för längdskidor. Vi har även funnit resultat som visar på att längdskidor är 

mer förekommande i idrottsundervisningen i Norrland jämfört med i Götaland och Svealand.  

 

Den största andelen elever skattar att de behärskar skridskoåkning ganska bra eller bra i alla 

tre landsdelar.  I Götaland och Svealand finns det en marginell skillnad gentemot Norrland i 

hur eleverna känner att de behärskar friluftslivsaktiviteten skridskor. Samma marginella 

skillnad kan ses på hur ofta de åker skridskor med någon ur sin familj. Alltså är det färre 

elever procentuellt i Norrland som uppgett att de åkt skridskor med någon ur sin familj 

jämfört med eleverna i Götaland och Svealand. Backmans teori kring utrustning är ett bra 

redskap till att förklara detta.88 Då det kräver mer utrustning att åka skridskor än att till 

exempel att simma. Detta kan ses i våra resultat då det är fler elever som uppskattar sin 

förmåga att klara av simning ganska bra eller bra jämfört med hur många elever som 

uppskattat sin förmåga att behärska skridskoåkning.  

4.4 Behärskar olika friluftslivsaktiviteter/utför olika 

friluftslivsaktiviteter med någon ur sin familj 

Det bör noteras ytterligare en gång att viss data i detta stycke är inom en felmarginal. Det ta då 

det är två frågor som jämförts med varandra. Den ena frågan berörde hur väl eleverna ansett 

att de behärskat olika friluftsaktiviteter. Denna fråga jämfördes med om eleverna har utfört 

aktiviteten med någon ur sin familj. Eftersom all data från båda dessa frågor har redovisats 
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och det är olika individer som deltagit vid de två tillfällena (2001 och 2007) så hamnar viss 

data inom felmarginalen. Vi vill alltså förtydliga felmarginalen då det blir missvisande när 

resultatet visar att ett fåtal elever uppgett att de aldrig provat en aktivitet samtidigt som det 

står att de har utfört den med någon ur sin familj.  

 

Vi har sett ett tydligt samband över alla tre landsdelarna, att eleverna som utfört slalom som 

friluftslivsaktivitet med någon ur sin familj också skattat sin förmåga att klara av aktiviteten 

högre. De som skattat sin förmåga lägre har i stor utsträckning inte utfört slalom med någon 

ur sin familj. Föräldrarnas habitus kan reproduceras på ungdomarnas habitus och medföra att 

ett intresse eller ointresse för slalom formas. Det kan även vara så att ungdomarnas 

självförtroende gällande slalom stärks mer när aktiviteten utövas med någon ur sin familj 

jämförelsevis i en stor skolklass. Då en skolklass kan bestå utav 30 elever och läraren har 

svårt att se varje individ och bekräfta deras kunskaper.  Detta samband bekräftas även 

gällande längskidor, skridskor och simning i alla tre landsdelarna. I studien är det inne att 

vara ute? av Backman visar samma tendenser, alltså att det är vanligare att man anger at t man 

behärskar en aktivitet bra eller ganska bra om man prövat den på fritiden med någon ur sin 

familj.89 Det är positivt att det visar sig att om föräldrarna engagerar sig och utövar 

friluftslivsaktiviteter med ungdomarna på fritiden så skattar ungdomarna sin förmåga att klara 

av de olika aktiviteterna högre. Vi tror att ungdomarna får en positivare inställning till 

friluftsliv om de känner att de behärskar fler aktiviteter bra. Här spelar skolan en viktig roll att 

nå de elever som inte får samma möjligheter hemifrån gällande friluftsliv. Friluftslivets 

positiva följder är något som bör ges till alla ungdomar.  

 

Sammanfattningsvis har det framkommit att det finns skillnader över de tre olika 

landsdelarna. Skillnader har även påträffats gällande ungdomarnas friluftslivsvanor i skolan, 

på fritiden och med familjen. En betydande skillnad på hur eleverna uppgett att de har 

simning på idrottsundervisning har setts; där Norrland är den landsdel där fler eleverna 

uppgett att de haft simundervisningen mer frekvent, detta i jämförelse med Götaland och 

Svealand. Denna skillnad är intressant då eleverna i Norrland uppskattar sin förmåga att klara 

av aktiviteten simning sämre än vad eleverna gjort i Götaland och Svealand. Skillnaderna 

över landsdelarna speglas inte i hur ungdomarna anser att de behärskar olika 

friluftslivsaktiviteter, då eleverna i Norrland har haft mycket simning i undervisningen men 
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ändå inte anser att de behärskar det särskilt väl i jämförelse med de andra landsdelarna. Det 

finns ett tydligt samband över alla tre landsdelarna, att eleverna som utfört 

friluftslivsaktiviteter med någon ur sin familj också skattat sin förmåga att klara av aktiviteten 

högre. De som skattat sin förmåga lägre har i stor utsträckning inte utfört 

friluftslivsaktiviteten med någon ur sin familj. Det finns vissa skillnader mellan åren 2001 till 

2007 och en av de som vi sett är att färre elever har utövat simning som aktivitet med någon 

ur sin familj medans skridskoåkningen är den aktivitet som ökat. Detta är intresseväckande då 

vi anser att det går en trend i olika friluftslivsaktiviteter över tid. Habitus och det kulturella 

kapitalet är avgörande faktorer för ungdomars friluftslivsvanor i skolan och på fritiden med 

föräldrarna. En slutsats som kan dras är att en viss tendens pekar på att skolor i Norrland 

bedriver friluftsliv i större utsträckning i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Friluftstraditionen i skolan i Norrland tror vi är mer utbredd på grund av lärarnas och 

föräldrarnas habitus och smak omedvetet formar undervisningen och friluftslivsutövandet på 

fritiden. Vi är övertygande om att det kulturella kapitalet gällande friluftsliv är starkare här än 

i de övriga landsdelarna. Läroplanen ligger också som grund till undervisningen och är därför 

otroligt viktig. Att Lgr11 lyfter friluftslivet kan vara ett sätt att jämna ut klyftor i hur mycket 

friluftslivsundervisning eleverna får. Det geografiska läget har alltså en betydande ro ll 

gällande friluftslivsundervisningen och nu när detta kunskapsgap är fyllt hoppas vi nu att 

Lgr11 kommer att kunna skapa en mer homogen friluftslivsundervisning över hela landet. 

Med en tydligare läroplan kommer det att bli lättare för verksamma lärare i ämnet idrott och 

hälsa att bedriva en likvärdig och kunskapsbaserad undervisning över hela landet med mer 

fokus på friluftsliv. 

 

 

4.5 Metoddiskussion  

Vår första vision var att jämföra ungdomars friluftslivsvanor med hemortens geografiska 

placering och storlek. Vår hypotes var från början att elever från stora städer utövade mindre 

friluftsliv än elever från mindre städer. Då det inte fanns några stora städer i Norrland valde vi 

att endast använda hemortens geografiska placering. Eftersom urvalet var slupmässigt så blev 

storstäderna mest representerade.  

 

Gällande frågorna kring hur ofta eleverna har haft friluftsliv i skolan så anser vi att 

svarsalternativen ger en viss tolkningsmöjlighet. Vi anser dock att reliabiliteten och 
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validiteten är god. Många friluftslivsaktiviteter är begränsade till olika säsonger på året vilket 

kan medföra en problematik för respondenterna då det kan vara svårt att minnas allt.  

4.6 Förslag på framtida forskning  

I och med införandet av Lgr 11 skulle vi tycka att det finns ett behov av en uppföljning av 

denna studie då friluftslivet har fått en mer betydande roll i den nya läroplanen. Det skulle 

också vara spännande att se i vilken utsträckning införandet av Lgr 11 har förändrat lärares 

och elevers syn och utövande av friluftsliv samt om de anser sig fått en högre förståelse för 

ämnet. Ett bra komplement skulle även vara att intervjua behöriga och verksamma lärare i 

ämnet idrott och hälsa för att kartlägga hur friluftslivsundervisningen ser ut i skolan idag.  
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Bilaga 1  

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie var att undersöka 15-åringars friluftslivsvanor samt att studera om 

dessa har förändrats mellan åren 2001 och 2007 med utgångspunkt från bostadsortens 

geografiska läge.  

 Hur såg 15-åringars friluftslivsundervisning ut i skolan? 

 Hur såg 15-åringars friluftslivsvanor tillsammans med en familjemedlem ut på 

fritiden? 

 Hur ansåg 15-åringars att de behärskade olika friluftslivsaktiviteter? 

 Vilken betydelse hade utövandet av olika friluftslivsaktiviteter med någon ur sin 

familj för elevernas skattning på hur de behärskade olika friluftslivsaktiviteter?  

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Benefits 

Bourdieu  
Children 
Children’s outdoor leisure habits  

Erik Backman 
Free time 

Free-time activities  
Friluftsliv 
Friluftsliv på fritiden  

Friluftsvanor  
Fritidskultur  

Fritid  
Outdoor education 
School 

Spare time 
Leisure activity 

Leisure time 
Outdoor activity  
Outdoor education  

Outdoor life  
Outdoor recreation  
 

Var har du sökt? 



 

ERIC/Ebsco 

Google Schoolar 
Libris 

GIH:s bibliotekskatalog 
DiVA   

 
Sökningar som gav relevant resultat 
ERIC/Ebsco: Friluftsliv, outdoor education after school, outdoor recreation 

 
Google schoolar: Erik Backman, friluftsvanor, skola idrott och hälsa projektet  
 

DiVA: Friluftsliv på fritiden, Erik Backman, Skola idrott och hälsa projektet 
 
GIH:s bibliotekskatalog: Bourdieu  
GIH:s bibliotekskatalog: Fritidskultur  

GIH:s bibliotekskatalog: Friluftshistoria  

GIH:s bibliotekskatalog: Friluftsliv 

 

 

 
Kommentarer 
Vi har inte fått så många relevanta träffar i databasen ERIC eller Google scholar. Genom 

DiVA har vi tittat på andra examensarbetens källor som berör friluftsliv och tittat på deras 

referenslistor.  Vi har tillviss del hittat litteratur genom GIH:s bibliotekskatalog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 Jag är:  Flicka  Pojke 

 

 Vilken stad eller ort bor du i?  ..............................................................................  

 

 Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? Sätt bara ett kryss. 

 

 Jag är aldrig med. Orsak till att du aldrig är med: ........................................................ 
 .......................................................................................................................................  

 Jag är sällan med. Orsak till att du sällan är med: ........................................................ 
 .......................................................................................................................................  

 Jag är med ibland. Orsak till att du ibland inte är med:  ............................................... 
 .......................................................................................................................................  

 Jag är oftast med men rör mig inte särskilt mycket.  

 Jag är oftast med och rör mig mycket.  
 Jag är oftast med och blir svettig och/eller andfådd nästan varje gång.  

 

 Hur ofta har ni haft de här aktiviteterna på idrotten i skolan, och på 

idrottsdagar/friluftsdagar det senaste året? Sätt ett kryss på varje rad. 

 

   En eller två  

 Varje vecka Ibland gånger om året Aldrig 

 

1. Bollspel (t.ex. fotboll, innebandy)     

2. Racketspel (t.ex. badminton, tennis)     
3. Bollekar (t.ex. spökboll, killerboll)     

4. Aerobics, motionsgympa 
(t.ex. friskis & svettis)      

5. Dans       
6. Redskapsgymnastik      
7. Friidrott       

8. Simning       
9. Orientering      

10. Skridskor/isspel      
11. Långfärdsskridskor      
12. Skidor, längdåkning      

13. Skidor, i skidbacke (även snowboard)    
14. Klättring       

15. Paddling       
16. Skogsvandring      
17. Cykling, utomhus      

18. Styrketräning      
19. Kampsport (t.ex. judo, karate)     

20. Lekar       
21. Avspänning (t.ex. avslappning,  
massage, yoga)      



 

22. Hjärt-/lungräddning / första hjälpen     
23. Ergonomi (t.ex. hur man ska lyfta 
och bära)       

24. Kost       
25. Doping       

26. Idrottsskador      
27. ”Friluftsteknik” (t.ex. att göra upp eld  

och laga mat i naturen)      

 

 

 Vilka av de uppräknade aktiviteterna tycker du bäst om? Skriv siffran som står 

framför aktiviteten. Du får skriva 0 till 3 olika aktiviteter. 
 

 Vilka av de uppräknade aktiviteterna tycker du sämst om? Skriv siffran som står 

framför aktiviteten. Du får skriva 0 till 3 olika aktiviteter. 

 

 Vilket var ditt senaste betyg i ämnet idrott och hälsa? Sätt bara ett kryss. 

 

 Icke godkänd 

 Godkänd 
 Väl godkänd 
 Mycket väl godkänd 

 

 Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb? 

 

 Ja Nej 
 

 Hur gammal var du när du började träna i en idrottsklubb? Sätt bara ett kryss. 

 

  ............  år 
 Vet inte 

 

 Gör du något annat på din fritid som också är träning men där det inte finns 

någon speciell ledare? (T ex bollspel, simning, joggning, styrketräning, 

skridskoåkning, skidåkning, skateboard, mountainbike, inlines, hundsport, 

ridning, badminton, frisbee, brännboll, golf) 

 

 Ja Nej 

 Du som svarade ja: vad gör du då, och hur ofta? Du ska inte ta med hur du tar 

dig till skolan. 

 

Aktiviteter som jag gör vissa årstider: 

 

 Flera 1-2 1-2 Några

 gånger/vecka gånger/vecka  gånger/mån. gånger/år 

Du som svarade nej kan nu gå direkt till fråga 30.  



 

 

1.  ......................................................      

2.  ......................................................      

3.  ......................................................      

4.  ......................................................      

5.  ......................................................      

 

Aktiviteter som jag gör året runt: 

 

 Flera 1-2 1-2 Några

 gånger/vecka gånger/vecka  gånger/mån. gånger/år 

 

1.  ......................................................      

2.  ......................................................      

3.  ......................................................      

4.  ......................................................      

5.  ......................................................      

 

 

 Har du sysslat med några idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med någon 

ur din familj på fritiden det senaste året? Du kan sätta flera kryss. 

 

 Åkt skridskor 
 Åkt skidor 
 Cyklat 

 Paddlat kanot 
 Badat/simmat 

 Promenerat/vandrat 
 Annat, nämligen:  ....................................................................  
  



 

 Hur tror du att du klarar av dessa aktiviteter? Sätt ett kryss på varje rad.  

 

  Har Kan Kan Kan  Kan 

  aldrig  inte litegrann ganska bra

  provat alls   bra 

       

Fotboll       

Volleyboll       

Handboll      

Basket     

Innebandy      

Tennis       

Bordtennis      

Badminton      

Redskapsgymnastik      

Golf      

Inlines      

Skateboard       

Mountainbike i skogen      

Segling       

Längdskidåkning      

Slalom      

Snowboard      

Skridskoåkning      

Aerobics och motionsgympa 

(t.ex. Friskis & Svettis)      

Simning 200 m      

Paddla kanot      

Ta sig fram i okänd terräng 

med hjälp av en karta     

Dans     

Ridning      

 

Annat som jag kan bra: .............................................................................................. 



 

 Har du gjort någon av dessa friluftsaktiviteter på fritiden (inte i skolan) det senaste 

året? Du kan sätta flera kryss. 

 Klättring utomhus i berg 
 Paddling 
 Cykling i skogen 

 Vandring i naturen 
 Sovit i tält 

 Skridskoåkning utomhus 
 Skidåkning 
 Ridit utomhus 

 

 Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 

 Person A: Rör sig ganska lite.  
 Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig.  

 Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland.  
 Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan.  

 Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag.  
 

 Hur många timmar brukar du se på TV eller video varje dag? Sätt bara ett kryss i 

varje kolumn. 

  

måndag-fredag lördag-söndag 

 Aldrig  Aldrig 
 Mindre än 1 timme per dag  Mindre än 1 timme per dag 
 1-2 timmar per dag  1-2 timmar per dag 

 2-4 timmar per dag  2-4 timmar per dag 
 4-6 timmar per dag  4-6 timmar per dag 

 Mer än 6 timmar per dag  Mer än 6 timmar per dag 
 

 Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller TV-spel, chatta eller 

surfa på Internet? Sätt bara ett kryss i varje kolumn. 

måndag-fredag lördag-söndag 

 Aldrig  Aldrig 

 Mindre än 1 timme per dag  Mindre än 1 timme per dag 
 1-2 timmar per dag  1-2 timmar per dag 
 2-4 timmar per dag  2-4 timmar per dag 

 4-6 timmar per dag  4-6 timmar per dag 
 Mer än 6 timmar per dag  Mer än 6 timmar per dag 

 

 Hur bor du? Om du bor på ett ställe sätter du bara ett kryss. Om du bor på två 

ställen kan du sätta två kryss. 

  

 I radhus/kedjehus/parhus 
 I villa 
 I lägenhet  Bostadsrätt 

  Hyresrätt 

  Vet inte 



 

 Annat:  ...........................................................................................................................  
 

 

  



 

Bilaga 3  

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

 Jag är   flicka pojke 
 

 Vilken stad eller ort bor du i? (Skriv staden/orten i din postadress.) 

 

 

ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA I SKOLAN 

 

 Hur många gånger i veckan har du idrott och hälsa? Sätt bara ett kryss. 

 inte någon gång 

 1 gång per vecka 

 2 gånger per vecka 

 3 gånger per vecka 

 Annat__________________________________________________________________  

 

 Hur mycket rör du dig på lektionerna i idrott och hälsa? Sätt bara ett kryss. 

 Jag är aldrig eller nästan aldrig med på idrotten 

 Jag är ibland med på idrotten  
 Jag är alltid eller nästan alltid med, men jag rör mig inte särskilt mycket 
 Jag är alltid eller nästan alltid med, och jag rör mig mycket 

 Jag är alltid eller nästan alltid med, och jag blir svettig och/eller andfådd nästan varje 
gång 

 
14. Hur ofta har ni haft de här aktiviteterna på lektionerna i idrott och hälsa, och på 

idrottsdagar/friluftsdagar det senaste året? Sätt ett kryss på varje rad. 

 

   En eller två  

 Varje vecka Ibland gånger om året Aldrig 

1. Bollspel (t.ex. fotboll, innebandy)     

2. Racketspel (t.ex. badminton, tennis)     

3. Bollekar (t.ex. spökboll, killerboll)     

4. Aerobics, motionsgympa     

5. Dans     

6. Redskapsgymnastik     

7. Friidrott     

8. Simning     

9. Orientering     

10. Skridskor/isspel     



 

11. Långfärdsskridskor     

12. Skidor, längdåkning     

13. Skidor i skidbacke inkl snowboard     

14. Klättring     

15. Paddling     

16. Skogsvandring     

17. Cykling, utomhus     

18. Styrketräning     

19. Kampsport (t.ex. judo, karate)     

20. Lekar     

21. Avspänning (t.ex.massage, yoga)     

22. Hjärt-/lungräddning/första hjälpen     

23. Ergonomi (t.ex. att lyfta och bära)     

24. Kost (t.ex. mat och dryck)     

25. Dopning     

26. Idrottsskador     

27. Friluftsteknik (t.ex. att göra upp 

 eld och laga mat i naturen)     

28. Annat:     

 

IDROTT OCH FYSISK AKTIVITET 

 

Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb? Sätt bara ett kryss. 

 Ja  

 Nej 

 

 

 

Hur gammal var du när du började träna i en idrottsklubb?  

 ________ år 

 Har aldrig varit medlem 

Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare på din 

fritid? Med fritid menas den tid som du inte går i skolan eller arbetar. Sätt bara ett 

kryss. 

 Ja  

 Nej 

Du som svarade ja på förra frågan: vad sysslar du med, och hur ofta? Räkna  



 

in både träningar och tävlingar/matcher/uppvisningar. Skriv in antal i rutan. 

  Hur många 

gånger i veckan? 

Hur många 

månader om året? 

Aerobics, motionsgympa (t.ex. Friskis 

& Svettis) 

  

Badminton   

Basket   

Bordtennis (pingis)   

Dans   

Fotboll   

Friidrott   

Friluftsliv   

Golf   

Gymnastik   

Innebandy   

Handboll   

Ishockey   

Kampsport (judo, karate, m.m.)   

Ridning   

Simning   

Slalom, snowboard   

Styrketräning   

Tennis   

Volleyboll    

Annat, skriv vad:   

Annat, skriv vad:   

Annat, skriv vad:   

 

Har du sysslat med några idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med någon av 

dina föräldrar det senaste året? Du kan sätta flera kryss. 

 Åkt skridskor 
 Åkt skidor 
 Cyklat  

 Dansat 
 Paddlat kanot 

 Badat/simmat 
 Promenerat/vandrat 



 

 Spelat fotboll 
 Seglat 
 Spelat badminton 

 Spelat bordtennis 
 Spelat tennis 

 Spelat golf 
Annat, nämligen: _________________________________________________________  

 

Hur tror du att du klarar av dessa aktiviteter? Sätt ett kryss på varje rad. 
  Har Kan Kan Kan  Kan 

  aldrig inte lite grann ganska bra

  provat alls  bra 

  

Fotboll       

Golf      

Inlines      

Segling       

Längdskidåkning      

Snowboard     

Slalom      

Skridskoåkning      

Simning 200 m      

Dans     

Ridning     

Aerobics       

Redskapsgymnastik    

Orientering      

Kampsporter    

 

Har du gjort någon av dessa friluftsaktiviteter på fritiden (inte i skolan) det senaste 

året? Du kan sätt flera kryss.  
 Klättring utomhus i berg 

 Paddling 
 Cykling i skogen 
 Vandring i naturen 

 Sovit i tält 
 Skridskoåkning utomhus  

 Skidåkning  
 Ridit utomhus 

 

Hur mycket ägnar du dig vanligtvis åt följande sysselsättningar? Sätt ett kryss på varje 

rad. 



 

 Har Kan Kan Kan  Kan 

Sysselsättning               aldrig      0,5-1 tim/dag       2-3 tim/dag         4-5 tim/da        6 tim/dag 

  

Se på TV/vidoe/dvd              

Spela dataspel                    

Ute på Internet                   

Skolarbete vid dator            

 

FRÅGOR OM DIG OCH DIN FAMILJ 

 

Hur bor du? Om du bor på ett ställe sätter du bara ett kryss. Om du bor på två ställen 

kan du sätta två kryss. 

 I radhus/kedjehus/parhus 

 I villa 
 I lägenhet  Bostadsrätt 

   Hyresrätt 
   Vet inte 

Annat__________________________________________________________________ 

 

 


