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Förord 

 
Vi vill tacka alla respondenter som ställt upp i studien och till de skolor som utan tvekan lät 

oss genomföra studien på deras skolor. Vi vill också tacka Maria Hagman och Hanna Hoff 

som gav oss värdefulla kommentarer på arbetet samt våra opponenter Ulrika Lorentzi och 

Therese Tall som hjälpte oss vidare i processen. Ett extra STORT TACK till vår handledare 

Suzanne Lundvall som stöttat oss och gett oss kloka råd under arbetets gång.  

 

Efter ett antal timmar framför datorn längtar vi efter den friska luften i naturen, att få röra oss 

fritt i skogen och njuta av allt naturen har att erbjuda. 
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Abstract  
Aim 
The overall aim of this study has been to investigate students' perception and experience of friluftsliv. 
The more specific questions are: 

• What perceived experiences of friluftsliv emerges among students in schools close and further 
away from nature? 

• How do young people define friluftsliv and how do they describe their relationship to 
friluftsliv? 

• What type of friluftsliv do students in grade 9 exert? 

In the end of the study the results are discussed from a school perspective. 
 
Method 
We conducted a qualitative study using interviews as a method. Six students in grade nine were 
interviewed at two different schools, three students at a suburban school and three students at an inner 
city school. The schools were chosen strategically based on the schools’ geographical location and the 
socioeconomic status of the area. The students were randomly chosen among those students who were 
willing to participate in the study. A socio-cultural perspective influenced the design of the interview 
guide, and also came to form the theoretical framework for the analysis and interpretation of the data. 
 
Results 
All students had been out in the nature during their childhood, mostly with the family. The students 
see nature as something positive, even though the inner-city students only want to exert friluftsliv for a 
shorter time. Participants in the study define friluftsliv as "just being" in nature a longer period. The 
respondents exert simple friluftsliv and two of them also exert advanced friluftsliv. For the 
respondents, the social network construction is important when exerting friluftsliv.All students except 
one want to execute more friluftsliv in the school in terms of just being in nature without the demand 
to perform. The students are unsure of the purpose of having friluftsliv in school. 
 
Conclusions 
Based on Säljös theory of the socio-cultural perspective on learning, our study indicates that the 
students who exerted friluftsliv during childhood have resources that make them able to orient 
themselves towards friluftsliv in their teens. Proximity to nature affects the experience and the amount 
of experience of friluftsliv that the students have. The proximity also affects the type of friluftsliv that 
students perceive as attractive to practice at leisure time. Meeting with nature (Naturmöten) and the 
being in nature (naturvistelse) is more common than to exert friluftsliv. When exerting friluftsliv they 
primarily practice simple friluftsliv and perceive nature as something positive and peaceful. The 
overall perception of what friluftsliv represents is that it's about "just being" in nature for a longer time. 
Students do not understand why they have friluftsliv at school. The teachers need to be better at 
communicating the purpose of friluftsliv.  



 

 

Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syftet var att undersöka elevers uppfattning om och erfarenhet av 
friluftsliv. De mer preciserade frågeställningarna är: 

• Vilka upplevda erfarenheter av friluftsliv framträder hos elever i skolor som ligger 

nära respektive längre bort från naturen? 

• Hur definierar unga friluftsliv och hur beskriver de sin relation till friluftsliv? 

• Vilken typ av friluftsliv utövar elever i årskurs 9? 

I studiens avslutande del diskuteras studiens resultat utifrån ett skolperspektiv. 
 
Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ studie med intervju som metod. Sex elever i årskurs 9 har 
intervjuats på två olika skolor, tre elever på en förortsskola och tre elever på en 
innerstadsskola. Skolorna valdes strategiskt utifrån skolornas geografiska läge samt den 
socioekonomiska statusen i området. Eleverna lottades fram bland de elever som frivilligt 
kunde tänka sig att delta i studien. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande påverkade 
utformningen av intervjuguiden och kom också att bilda ett teoretiskt ramverk för analys och 
tolkning av data.  
 
Resultat 
Samtliga elever hade varit ute i naturen som små, oftast tillsammans med familjen. Eleverna 
uppfattar naturupplevelser som något positivt, även om innerstadseleverna helst utövar 
friluftsliv under en kortare tidsperiod. Deltagarna i studien definierar friluftsliv som att det 
handlar om ”att bara vara” i naturen en längre period. Respondenterna utövar enkelt friluftsliv 
och två av dem utövar även avancerat friluftsliv. För respondenterna är det sociala 
närverksbyggandet viktigt vid utövande av friluftsliv. Alla elever utom en vill ha mer 
friluftsliv i skolan i form av "att bara vara" i naturen utan krav på prestation. Eleverna är 
osäkra på syftet med att ha friluftsliv i skolan.  
 
Slutsats 
Utifrån Säljös teori om ett sociokulturellt perspektiv på lärande antyder vår studie att de 
elever som utövat friluftsliv under barndomen har fått med sig resurser att kunna orientera sig 
mot att utöva friluftsliv i tonåren. Närhet till naturen påverkar de erfarenheter och mängden 
erfarenheter av friluftsliv som eleverna har. Närheten påverkar också vilken typ av friluftsliv 
som eleverna uppfattar som lockande att utöva på fritiden. Naturmöte och naturvistelse är 
vanligare än ett utövande av friluftsliv. Eleverna utövar främst ett enkelt friluftsliv och 
uppfattar naturupplevelser som något positivt och rofullt. Den sammantagna uppfattningen 
om vad friluftsliv representerar är att det handlar om: ”att bara vara” i naturen under en längre 
tid. Eleverna förstår inte varför de har friluftsliv i skolan. Detta indikerar att lärare bör bli 
bättre på att förmedla syftet med friluftsliv.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Rapporter som genomförts 2006 och nu senast 2011 visar att svenska elever blir allt mer 

stressade (SCB 2011; SOU 2006). Vistelse i naturmiljöer har visat sig vara av stor betydelse 

för att skapa lugn och trygghet, samt påskynda tillfrisknanden. (Cooper Marcus & Marnes 

1999; Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman 2000; Hartig, Evans, Jamner, Davis & 

Gärling 2003; Hartig 2005; Hartig & Staats 2006; Kaplan & Kaplan 1989; Ottosson 1997; 

Söderström, Mårtensson, Grahn & Blennow 2004; Ulrich 1984). Mängder av studier visar att 

människors psykiska välmående och miljön vi vistas i har direkta kopplingar till varandra. Det 

är därför viktigt att vi under barndomen får möjlighet att vistas i naturen eftersom 

sannolikheten då blir större att vi även gör det som vuxna och på så sätt får möjlighet att ta del 

av det välbefinnande som naturen kan skapa (Asah, Bengston & Westpahl 2011; Ward 

Thompson, Aspinall & Montarzino 2008).  

 

Definitioner kring vad friluftsliv är förändras kontinuerligt i takt med samhällsutvecklingen. 

Det gäller också vad friluftsundervisningen i skolan ska bestå av. Förändringar påverkas av 

hur omgivande strukturer kring skola och utbildning vill legitimera friluftsliv. Idag 

legitimeras friluftsliv i skolan till stor del med att naturen finns som en resurs för ökat 

välbefinnande. (Friluftsgruppen 1999; Ward Thompson, Aspinall & Montarzino, 2008) I vår 

tid används också friluftsliv som ett sätt att söka en egen eller nationell identitet. (Fisker 2005, 

s.98 f.; Strandbu 2000, s.12 f.) 

 

Det finns forskning om friluftsliv som berör dess historia, förändring samt betydelse för 

välmående och hälsa. Även friluftsliv i skolan har undersökts både vad gäller ett historiskt 

perspektiv och dess förekomst. Forskning som riktar sig mot ungdomars uppfattning om 

friluftsliv, både vad gäller i skolan och på fritiden, är ytterst begränsad.  

 

I de senaste kursplanerna för ämnet idrott och hälsa i grundskolan, Lpo94 och Lgr11, har 

friluftsliv givits stort utrymme (Skolverket 2000, s.22 ff.;  2011, s.51 ff.). Man kan tro att 

detta även skulle återspeglas i undervisningen i ämnet, men trots att det ligger en stor 

tyngdpunkt på friluftsliv i kursplanen visar forskningsstudier att det är en liten del av 

undervisningens innehåll som består av friluftsliv. Idag är friluftsliv i skolan koncentrerat till 
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ett fåtal dagar under året, så kallade friluftsdagar, och till liten omfattning en del av den 

ordinarie undervisningen i ämnet idrott och hälsa. (Backman 2004a, s.183 ff.)  

 

Då ämnet idrott och hälsa har friluftsliv som ett av ämnets centrala delar är det för oss som 

blivande lärare i idrott och hälsa värdefullt att förstå ungdomarnas syn på friluftsliv, bland 

annat för att kunna möta dem och anpassa undervisningen. Det är därför intressant vilken 

betydelse ungdomar tilldelar naturvistelse och friluftsliv. Vidare vill vi undersöka om 

närheten till naturen, det geografiska läget för ungdomarnas skola och hem, har betydelse för 

ungdomars upplevelse, samt uppfattning om friluftsliv.  

 

1.2 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs studiens utgångspunkter med ett antal definitioner som hör till 

begreppen natur och friluftsliv och som är av betydelse för studiens inramning samt 

forskningsläge. Därefter ger vi ett internationellt och nationellt skolperspektiv på 

undervisningen i friluftsliv. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av styrdokumenten för 

årskurs 9. 

 

1.2.1 Vad är friluftsliv? 

Det finns en pågående diskussion om vad friluftsliv är och hur det ska definieras. Åsikterna är 

skilda kring vad som är eller inte är friluftsliv. Det har gjorts försök att definiera begreppet, 

men det kan konstateras att det inte finns någon entydig definition. (Andkjær 2005, s.5) Sett 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv betyder friluftsliv olika beroende på individens och 

gruppens kultur och sammanhang samt hur de definierar ordet friluftsliv. (Engström 2010, 

s.44; Larsson 1995, s.9 f.) Det har historiskt sett i Sverige framförallt handlat om en 

diskussion gällande var gränsen går mellan vad som är idrott och vad som är friluftsliv. 

Diskussionerna handlar också om de aktiviteter som sker i naturen och som ofta benämns som 

friluftsaktiviteter. (Sandell & Sörlin 2008, s.207) När det pratas om friluftsliv i skolan 

diskuteras det ofta om innehållet i friluftsundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Dessa 

diskussioner handlar främst om att friluftsundervisningen verkar innehålla friluftsaktiviteter 

och inte friluftsliv i den bemärkelsen att ”bara vara” och uppleva själva naturen. Det senare är 

den traditionella uppfattningen om vad friluftsliv handlar om. (Nilsson 2007, s.143; Backman 

2004a, s.186 f.). Forskning visar också att friluftsaktiviteterna med tiden har gått från att 

2 

 



utövas i natur till att ske i en konstruerad natur (Sandell & Sörlin 2008, s.206 ff.). Nedan 

följer olika definitioner av friluftsliv som finns idag: 

Naturvårdsverket definierar friluftsliv som: "vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet 

för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. (Naturvårdsverket 2012; 

Regeringen 2010) 

 

Hans Gelter, universitets lektor och forskare i upplevelseproduktion vid Luleå universitet 

menar att:  

 

”The word friluftsliv implies being in the open air, the outdoors, thus excluding 

indoor activities such as indoor climbing. It also involves free nature. Friluftsliv 

does not require remote untouched wilderness but the more away from the urban 

lifestyle the greater the experience. Not required are specific activities in nature.” 

(Gelter, 2000, s.80)  

 

Vilket vi tolkar som att friluftslivet existerar för att människan ska komma ut i naturen, skapa 

harmoni med den och fly från en stressad vardag. Friluftsliv handlar om att leva i och med 

naturen och inte om att förstöra eller bruka den för egen vinning. I det traditionella 

friluftslivet söker inte individen upp äventyr utan äventyren uppstår på resans väg. Inom 

friluftslivet använder du naturen för skydd mot vind och regn samt finner mat för dagen, men 

du förändrar inte naturen för att anpassa din aktivitet. Aktiviteten anpassas istället efter 

naturen. (Vår översättning, Gelter 2000) 

 

Problematiken runt ett enat begrepp kring, vad friluftsliv är, gör det svårt att definiera ordet 

och området. Dock är det gemensamma med de olika definitionerna av friluftsliv att vistelse i 

och upplevelsen av naturen står i centrum. Om syftet med aktiviteten i naturen är att få en 

upplevelse av naturen är det således friluftsliv. Om syftet däremot är en specifik aktivitet i sig 

såsom orientering eller jakt blir definitionen friluftsaktivitet alternativt äventyrsaktivitet. 

(Nilsson 2007, s.143) 

Friluftsgruppen är en gruppering av 15 forskare från sju lärosäten i Sverige. De arbetar med 

forskningsprojektet Friluftsliv i förändring som har i uppgift att skapa ett underlag för 

Naturvårdsverket. Naturvårdsverket i sin tur arbetar för att utveckla friluftslivet i Sverige. 

(Friluftsgruppen 2012) Gruppen fick i slutet av 1990-talet i uppdrag av regeringen att skapa 
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en definition av begreppet friluftsliv. Därför är det också denna definition som studien utgår 

ifrån: ”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse 

utan krav på prestation eller tävling”. (Friluftsgruppen 1999, s.9) 

 

1.2.2 Definitioner inom friluftsliv 

Inom natur och friluftsliv finns det många begrepp som behöver förtydligas. Definitionerna 

kring natur och friluftsliv ser olika ut. Det som är natur för en person betyder inte det samma 

för en annan. Nedan redogör vi för de begrepp som vi kommer att använda oss av i vår studie: 

 

Natur 
 ”Natur, bl.a. den del av den omgivande verkligheten som inte är skapad av människan […] 

men särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade omgivningen i form av växter, djur, 

landformer osv.” (Nationalencyklopedin 2012c) 

 

Konstruerad natur 
Arenor skapade av människan såsom golfbana, park, skidanläggning, äventyrsbad, 

fotbollsplan, klättervägg, motionsspår m.m. Arenor för aktiviteter som tidigare utövades i 

naturen (se ovanstående definition) och som i stor del idag bedrivs på en konstruerad 

anläggning skapad av människan.  

 
Naturmöte 
Möte med naturen, i naturen eller konstruerad natur som sker utomhus.  

 

Naturvistelse 
Att befinna sig i naturen, ej i konstruerad natur. 

 

Naturupplevelse 
Naturupplevelse innebär att vara i naturen och att tankarna riktas till och om naturen samtidigt 

som annat utesluts (Kruse 2002, s.7), samt ”en upplevelse som knyter an till det som vi kallar 

naturen” (Svantröm 2010, s.43). Naturupplevelse kan ske via naturmöte, naturvistelse och 

friluftsliv och är en subjektiv upplevelse. 

 

4 

 



Äventyrsaktiviteter 
Aktiviteter i natur eller konstruerad natur där säkerhetsaspekten vid utövande av aktiviteten är 

extremt viktigt. Exempelvis klippklättring där utrustning och kunskapen om användandet av 

utrustning är avgörande för säkert utförande.   

 

Friluftsaktiviteter 
Friluftsaktiviteter är aktiviteter med rörelse som bedrivs i natur eller konstruerad natur. 

Exempelvis paddla, cykla, sova i tält, åka skridskor, skidor och rida utomhus (Backman 

2004a, s.182). 

 

Enkelt friluftsliv 
Enkelt friluftsliv är i första hand lärande om och upplevelsen av landskapet. Kräver inte 

avancerad utrustning och friluftstekniska kunskaper såsom bygga en bivack och laga mat på 

en vinterfjälltur. (Schantz 2011, s.94) 

 

Avancerat friluftsliv 
Avancerat friluftsliv kännetecknas av ett lärande om rörelse, utrustning, orientering och 

säkerhet i friluftsliv. Mer tid ägnas åt de tekniska färdigheterna som krävs för att utöva ett 

avancerat friluftsliv såsom att genomföra en veckas vinterfjälltur. Det avancerade friluftslivet 

kräver mer avancerad utrustning och friluftstekniska kunskaper såsom att göra upp eld i 

vintermiljö och övernatta i bivack. (Schantz 2011, s.94) 

 

Förort 
”Avgränsat samhälle eller bostadsområde inom en större stadsregion. Förorterna tillkom som 

motvikt till den täta stadsbebyggelsen och uppfördes i regel på billigare mark och på 

pendlingsavstånd från stadscentrum. Som regel har förorterna ett eget centrum, men är starkt 

beroende av den större stadens utbud av arbetstillfällen och service.” (Nationalencyklopedin 

2012b)  

 

Innerstad  
”Centralare delar av större stad, allt utom förorter” (Nationalencyklopedin 2012a). 
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1.2.3 Internationellt perspektiv på friluftsliv i skolan 

Internationellt sett finns inget som liknar det skandinaviska förhållningssättet till friluftsliv; 

att ”bara vara” i och med naturen. I länder som exempelvis; Nya Zeeland, Australien, USA 

och Storbritannien, ligger fokus istället på själva friluftsaktiviteten eller på äventyrsaktiviteter, 

Adventure Based Learning (ABL) i form av lägerskolor. Eleverna åker iväg med klassen en 

vecka för att bedriva äventyrsaktiviteter. (Bentsen, Andkjsær & Ejbye-Ernst 2009, s.66 ff.) 

Innehållet under veckan handlar framförallt om ett avancerat friluftsliv med 

äventyrsaktiviteter i fokus.(Ministry of Education 2009) 

 

ABL, är den vanligaste metoden i undervisningen, där syftet är att pröva olika aktiviteter, att 

utmana sig själv för att ta steget ut ur den egna 'komfortzonen'. Via ABL ställs höga krav på 

individen och personerna som individen har omkring sig. De ska stötta individen - men inte 

pusha - så att individen vågar pröva och ta steget utanför sin 'komfortzon'. Steget utanför 

'komfortzonen' ska leda till ny lärdom (se figur 1 nedan). Om någon befinner sig i 

bekvämlighetszonen konstant sker ingen utveckling av individen, därför krävs det att 

individen vågar utmana sig själv till ny lärdom och kunskap. (Bentsen, Andkjsær & Ejbye-

Ernst 2009, s.69; Roberts & Suren 2010)  

 

  
Figur 1 – Adventure Based Learning (ABL) 
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1.2.4 Friluftsliv i läroplanen 

Friluftslivet inom den svenska grundskolans ramar började som ett inslag av ”rekreation och 

återhämtning under skoltid”, som en motpol till de andra skolämnena där prestationen låg i 

fokus (Lundvall 2011 s.121). Det var av vikt att uppöva en känsla för naturen och dess 

naturområden samt förmedla kunskaper om hembygdens historia. I centrum för 

friluftsundervisningen stod medborgarfostran; och denna byggde på förmedling av känslor, 

kroppsrörelse och att skapa ett ansvarstagande över naturen. I likhet med ABL var den sociala 

skolningen av elever en av grundpelarna i friluftsundervisningen. Idag gäller liknande mål 

med friluftsundervisningen inom den svenska skolan, en förmedling av färdigheter och 

förhållningssätt för att skapa ett intresse för ett livslångt lärande. Dock ät det ett förändrat 

fokus från medborgarfostran till ett förberedande av eleverna inför framtiden. Idag finns även 

miljöfrågor i centrum och allemansrätten som grund för att bevara vår natur. Perspektivet 

hållbar utveckling innebär att skolan ska lära eleven att ta eget ansvar över sin framtid men 

även ta hänsyn till andras framtid, det vill säga individen ska erövra en förståelse för att var 

och en också har ett gemensamt ansvar för samhällsutvecklingen.  

 

Trots det minskade antalet timmar för friluftsundervisningen i den svenska skolan kvarstår 

målet att förmedla rekreation. (Lundvall 2011, s.121-127) Nu som då ska eleverna lära sig att 

samarbeta med andra och respektera andra människor vilket även ABL grundar sig på 

(Ministry of Education 2009, s.80; Skolverket 2011, s.51 f.). Skillnaden mellan den svenska 

skolan och t.ex. skolor på Nya Zeeland är att lärarna där uppmanas att använda sig av en 

metod inom Experiential Learning för undervisning i friluftsliv, där ABL är en del av denna 

metod. I Sverige är det upp till läraren inom idrott och hälsa (i samråd med sina elever) att 

välja den metod som passar bäst för att nå kunskapskraven i friluftsliv och utevistelse. Inga 

specifika metoder föreslås av skolverket. (Lundvall 2011, s.128) 

 

I de två senaste kursplanerna för grundskolan för ämnet idrott och hälsa har friluftsliv som 

kunskapsområde gått från att ha rubricerats som ett av tre huvudmoment; dans och rörelse, 

simning och friluftsliv, till att bli ett av tre områden inom det som numera rubriceras som 

Centralt innehåll för ämnet. (Skolverket 2000; 2011) I vår studie går eleverna i årskurs 9 och 

följer Lgr11, men när de gick i mellanstadiet var det Lpo94 som var den gällande kursplanen. 

Därför görs en jämförelse mellan dessa läroplaner för att se hur utvecklingen har skett av 

friluftsliv inom idrott och hälsa.  
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En jämförelse mellan Lpo94 och Lgr11 
I läroplanen Lgr11 framgår att skolan ska arbeta för att ge elever möjlighet att utveckla 

livslångt lärande i relation till friluftsliv och naturmiljöer.  

 

I Lpo 94:s syfte står:  

 

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

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

kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv 

förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande […] Under generationer har 

rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger kunskaper om 

deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att bedriva dem.”  

     (Skolverket 2000) 

 

Motsvarande syfte formuleras på följande sätt i den senaste läroplanen för grundskolan, Lgr 

11: 

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar 

allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 

naturen. […] 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.” 

(Skolverket 2011) 

 

Friluftsliv har även utvecklats i beskrivningen av ämnets innehåll från att ha varit inkluderat 

till att få ett eget stycke. Simning som tidigare varit ett separat mål i sig har nu blivit 

inkluderat i friluftslivet (Skolverket 2000, s.22; Skolverket 2011, s.52 f.). Det som går att 

utläsa som ämnets karaktär och uppbyggnad som specifikt knyter an till friluftsmomentet 

inom idrott och hälsa i Lpo 94 är:  

 

”[…] I ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer såsom livräddning 

och första hjälpen vid olycksfall. […]Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt 

sammanhang diskutera såväl hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med 
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idrott och friluftsliv. […] Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner 

som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet 

och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter 

som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet 

bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda 

natur och miljö. ” 

(Skolverket, 2000, s.23 f.) 

Vidare i Lgr 11 har friluftslivet fått eget centralt innehåll, med egen rubrik. Exempel ges från 

det centrala innehållet i årskurs 7-9 :  

”I årskurs 7-9 

Friluftsliv och utevistelse  

– Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för 

positionering.  

– Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.  

– Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.  

– Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.  

– Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten 

med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.”  

(Skolverket 2011, s.53 f.) 

 

Ovanstående visar den centrala roll och inriktning som friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa 

idag tilldelas. Läroplanerna speglar hur politiken och samhället såg ut när läroplanerna 

skapades. Kopplingen mellan folkhälsa och friluftsliv är idag tydlig. Därför ska skolan ge 

elever möjlighet till att få erfarenheter av friluftsliv. Ämnets övergripande folkhälsomotiv 

anger skäl till att friluftsliv finns som innehåll i skolämnet idrott och hälsa, och att det ska 

kunna bidra till elevernas framtida utövande av friluftsliv. (Sandell & Sörling 2008, s.265)  
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1.3 Forskningsläge 

Forskning om ungdomars syn på friluftsliv är begränsad. De flesta studier speglar lärares syn 

på friluftsliv. Uppsatsens forskningsläge handlar om friluftslivets förändring i samhället över 

tid samt forskning om det friluftsliv som ungdomar möter i skola och på fritid.  

 

1.3.1 Friluftsliv i förändring 

Ett organiserat friluftsliv i syfte att fostra ungdomar startade kring 1900-talets början. 

Organisationer som Friluftsfrämjandet, Scout- och 4H-rörelsen växte fram. Friluftsfrämjande 

riktade till att börja med in sig på skidåkning. Skidåkningen representerade ett nordisk 

kulturarv och var på så sätt värdefullt för att stärka ungdomarnas nationella identitet. 4H 

arbetade bland annat för att ungdomarna skulle lära sig solidaritet och hjälpsamhet för att 

värna hembygden och jordbruket. Scoutrörelsen handlade mer om att kunna praktiska 

färdigheter för att överleva i vildmarken. Naturen i sig kunde också leda till personlig mognad 

och ansvarstagande. Sen en tid tillbaka betonas i Scoutrörelsen vikten av att göra människor 

natur- och miljömedvetna. (Sandell & Sörlin 2008, s.27-46) Det unika med scouterna är den 

utveckling som har skett från att ha utövat ”det traditionella” friluftslivet i skogen till att ”vi 

gör det i skogen” och ”har naturen som vardagsrum”, med vilket menas att även det icke 

traditionella friluftslivet flyttat ut i skogen, exempelvis skateboard. Inom scouterna används 

idag naturen som arena till allt, även till bio. (Westberg Broström 2011, s.72 f.) 

 

Samhället är under förändring och friluftslivet är en del av den förändringen. Naturlandskapet 

används inte på samma sätt och i samma utsträckning som tidigare. Numera används även 

andra arenor, såkallad konstruerad natur, för att utöva de till friluftsliv traditionellt kopplade 

sporterna såsom skidåkning, klättring, orientering och forspaddling m.m. (Sandell 2011, 

s.135; Sandell & Sörlin 2008, s.206 f.) Äventyrsutövandet attraherat allt fler utövare de 

senaste åren. Kommersialiseringen och tillgängligheten till friluftsliv och friluftsaktiviteter 

har ökat och fler människor vågar prova sådant som tidigare har ansetts innebära för stora 

risker. I och med det ökade utbudet har även utrustning och säkerhetsaspekter utvecklats. 

Samtidigt som fler vågar prova då säkerheten höjts, visar det sig att den höjda säkerheten 

också medför att en sport av vissa utövar kan komma att bli betraktad som tråkig och 

förutsägbar. Av den anledning söker sig många unga efter andra alternativ. De traditionella 

idrotterna såsom fotboll och basket anses som förutsägbara vilket inte skapar någon psykisk- 

och fysisk utveckling. Utvecklingen mot att fler och fler letar efter äventyr bekräftas av 
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forskare inom äventyrs- och ungdomsidrott.  (Arnegård 2011, s.95; Bäckström 2011, s.49) 

Subkulturer växer fram inom de olika äventyrsaktiviteterna och en viktig del i aktiviteten är 

att via denna söka sin identitet. Media generellt och de sociala medierna är faktorer som 

påverkar vilka äventyrsaktiviteter som vi väljer att identifiera oss med. Via sociala medier vill 

individen bli sedd och få sin tillhörighet via sin subkultur bekräftad. (Bäckström 2011, s.30; 

Tordsson 2011, s.196)  

 

1.3.2 Friluftsliv i skolan 

Elever som har vistats i naturen som små och har en viss socioekonomisk och kulturell 

bakgrund utvecklar ofta ett viss förhållningssätt till naturmiljöer. Elever som växt upp utanför 

norden eller under uppväxten inte haft tillfällen till naturmöten bär med sig andra 

erfarenheter. (Lundvall 2011, s.22) Det vi får med oss från barndomen speglar våra val i 

vuxenlivet. Det vill säga, om vi vistas i naturen som barn och får en positiv upplevelse, är 

sannolikheten större att vi vill vara ute i naturen som vuxna (Arnegård 2006, s.73 ff.; Ward 

Thompson et al. 2008).  

 

1.3.2.1 Internationellt 
Utanför norden används, som nämnts i bakgrunden, Adventure Based Learning (ABL), eller 

som det också kallas för; Experiential Learning, som metod i friluftsundervisningen. Metoden 

kännetecknas av lärande via upplevelse. Internationella studier har undersökt vad eleven 

utvecklar genom ABL och kommit fram till att ABL ger eleven möjlighet att utveckla sina 

styrkor och övervinna sina svagheter, vilket i sin tur ger eleven ökad självkänsla och 

självförtroende. De sociala situationer som ABL skapar gör även att eleven med stöd av andra 

vågar ta steget ut ur sin bekvämlighetszon. Både i naturen och i den konstruerade naturen får 

eleven utöva och applicera sina kunskaper tillsammans med andra, vilket påverkar elevens 

självförtroende. Att utveckla respekt för andra, att skapa en stödjande miljö, även utanför 

klassrummets fyra väggar står i centrum för ABL. Eleven lär sig att kunna applicera kunskap i 

en annan miljö och äger vissheten om att den klarar av det. Det är reflektionerna kring 

övningen som skapar denna kunskap inte själva övningen i sig. Därmed krävs det tid till att 

reflektera över sin lärdom innan nästa steg tas. (Bentsen, Andkjær & Niels 2009, s.66 ff.; 

Bobilya & Akey 2002; Gatzemann, Schweizer & Hummel 2008; Martin & Leberman 2005; 

Passarelli, Hall & Anderson 2010; Sibthorp & Arthur-Banning 2004; Weilbach, Meyer & 

Monyeki 2010) I studier där elever intervjuats framgår också att eleverna fokuserar på det 
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sociala nätverksbyggandet, snarare än på själva aktiviteten i ABL (Roberts & Suren 2010; 

Smith, Steel & Gidlow 2010).  

 

1.3.2.2 Nationellt 
Från att friluftsverksamheten funnits som en egen del i skolans övergripande gemensamma 

verksamhet blev området friluftsliv, i och med att Lpo94 infördes, en del av ämnet idrott och 

hälsa. Den skolgemensamma tiden har i stort sett försvunnit efter att den svenska skolan 

övergått till ett målstyrt system. Det innebär att det finns ingen tid avsatt i läroplanen för 

friluftsverksamhet, utan den är beroende av varje enskild rektors beslut. Trots att ämnet idrott 

och hälsas uppdrag kring friluftsliv har ökat över tid, har utrymmet för ämnet och dess 

innehåll fått mindre och mindre utrymme i schemat. (Annerstedt, Peitersen & Ronholt 2001, 

s.81-96; Lundvall 2011, s.129 f; Skolverket 2001) Förutom att tiden till friluftsliv i skolan har 

minskat, har också människors benägenhet till att vistas i naturen generellt minskat. 

(Friluftsgruppen 1999; Ward Thompson, Aspinall & Montarzino 2008) 

 

Erik Backman har analyserat friluftsliv i skolan och på fritiden för elever i årskurs 6-9 utifrån 

ett enkätmaterial i projektet Skola – Idrott – Hälsa (Backman 2004a, s.182 ff.). Backman 

kunde se att trots att friluftsliv omnämns i stor utsträckning i kursplanen för idrott och hälsa är 

det en väldigt liten del av undervisningen som handlar om friluftsliv. När idrottslärare svarade 

på frågan hur tidstilldelning till enskilda moment såg ut visade det sig att friluftslivet endast 

motsvarades av 9 % av undervisningstiden. Inriktningen på friluftsliv i skolan har också med 

tiden blivit mer och mer aktivitetsbaserad, där friluftsaktiviteten står i fokus istället för 

naturmöten och att uppleva naturen i sig. Det traditionella friluftslivet består alltmer ensidigt 

av specifika aktiviteter med fokus på friluftsteknik än upplevelse av naturmöten. (Backman 

2004a; Sandell & Sörlin 2008, s.206 f.; Svenning 2001, s.9 f.)  

 

1.3.3 Ungdomar och friluftsliv 

I en studie som gjorts om Osloungdomars förhållande till friluftsliv visade det sig att det i 

störst utsträckning är de ungdomar som tillhör någon miljöorganisation som är ute i naturen 

på fritiden, det vill säga unga som sökt sin identitet via naturen. Dessa ungdomar tillhörde 

även i större utsträckning medel- och överklass än arbetarklass. De bodde också geografiskt 

sett i högre omfattning i förort jämfört med innerstad. (Strandbu 2000, s.167 ff.) Även 

Backmans (2004a) studie, om ungdomar som utövar friluftsliv på fritiden, visar att det är de 
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ungdomar vars föräldrar tillhör medelklassen som i större utsträckning är de som utövar 

friluftsliv.  

 

Rapporter från SCB (2011) och SOU (2006) har visat på att svenska elever i innerstad är mer 

stressade än elever i förort. En av anledningarna kan vara att stadsmiljön är påfrestande och 

att avståndet till eller tillgängligheten till naturen gör att denna utnyttjas i låg grad som plats 

för återhämtning. (Berggren Bärring & Grahn 1995; Berglund 1996; Grahn & Stigsdotter 

2003; Hörnsten 2000; Kyttä & Kahila 2005; Stigsdotter & Grahn 2004; Ståhle 2005; Ståhle, 

Nordström & Sandberg 2003; Van Herzele 2004; 2005) Miljön de vistas i och dess välmående 

har direkta kopplingar till varandra (Cooper Marcus & Marnes 1999; Grahn, Mårtensson, 

Lindblad, Nilsson & Ekman 2000; Hartig, Evans, Jamner, Davis & Gärling 2003; Hartig 

2005; Hartig & Staats 2006; Kaplan & Kaplan 1989; Ottosson 1997; Söderström, Mårtensson, 

Grahn & Blennow 2004; Ulrich 1984). 

 

Varför elever i innerstad i mindre utsträckning nyttjar naturen kan också ha att göra med att 

det finns ett stort utbud av aktiviteter att välja bland. Och eftersom det bor fler människor i 

stora städer är det lättare att hitta likasinnade. Subkulturer uppstår via ungdomarnas 

identitetssökning. Avståndet till naturen kan i sig göra att naturupplevelser blir 

bortprioriterade och inte finns som ett alternativ eller ett inslag i subkulturer som växer fram i 

en innerstad. (Strandbu 2000, s.12 f.) För unga som dras till friluftsliv blir detta en form av ett 

personligt projekt där upplevelse, spänning och prestation ingår. (Arnegård 2011, s.92 f.; 

Bäckström 2011, s.53 ff.; Fisker 2005, s. 98 f.)  

 

Förutom tillgängligheten till naturen har även mängden utrustning som krävs betydelse för 

vilken typ av friluftsliv som ungdomarna utövar. Ett exempel är friluftsaktiviteten vandra i 

naturen som inte direkt kräver någon särskild utrustning. (Backman 2004b) Backmans studie 

(2004b) visar att vandring var denna aktivitet som drygt hälften av ungdomarna hade provat 

på under det senaste året. Men detta betyder också att nästan hälften av ungdomarna inte hade 

vandrat i naturen det senaste året. (Backman 2004b) Om vi tittar på friluftsaktiviteterna som 

kräver utrustning, exempelvis skidor och skridskoåkning, går det att konstatera att andelen 

unga som åker skidor och skridskor har minskat från 1970-talet fram till 2001. Enligt en 

undersökning som gjordes 1972 (Engström 1972, s.86 ff.) hade ungefär en tredjedel av 

ungdomar åkt skridskor och skidor minst tio gånger det senaste året. År 2004 hade ca hälften 
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av ungdomarna inte åkt skidor en enda gång det senaste året. Backman noterar också att 

hälften av ungdomarna inte heller hade sovit i tält under det gångna året. (Backman 2004b)  

 

1.3.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Idag används inte naturlandskapet på samma sätt och i samma utsträckning som tidigare. 

Numera används även andra arenor såsom konstruerad natur i form av skidanläggningar, 

golfbanor m.fl. Utövandet, kommersialiseringen och tillgängligheten har ökat utbudet av 

frilufts- och äventyrsaktiviteter. De som utövar frilufts- och äventyrsaktiviteter söker många 

gånger en identitet via själva aktiviteten och den subkultur som bildas kring denna.  

 

Utanför Norden används ABL, som en metod i utomhuspedagogik för att utveckla elevens 

styrkor och övervinna svagheter. Det är de sociala situationerna som ska leda till att eleven 

vågar ta steget ut ur sin bekvämlighetszon och utvecklas. För eleverna är det själva 

nätverkbyggandet tillsammans med dem som de genomför aktiviteterna med som ligger i 

fokus, snarare än själva aktiviteten i ABL.  

 

Tiden för friluftsliv i den svenska skolan har minskat över tid och även människors 

benägenhet att vistas i naturen. Även ämnet idrott och hälsa har efter de två senaste 

skolreformerna fått mindre utrymme i schemat, trots ett exempelvis friluftsliv givits ökad 

tyngd. Studier visar att friluftsliv motsvarar endast 9 % av undervisningstiden i idrott och 

hälsa. Möjligheten att bedriva ett mer traditionellt friluftsliv framstår som begränsat där 

kursplan och undervisningen verkar i huvudsak riktas mot friluftsaktiviteter.  

 

De ungdomar som bor i förort jämfört med innerstad utövar i större utsträckning friluftsliv på 

fritiden. Närheten till naturen påverkar dess nyttjande. Likaså är klasstillhörighet av betydelse 

för vilka unga som utövar friluftsliv. I innerstaden finns fler valmöjligheter att välja bland när 

det gäller att finnas sitt intresse på fritiden. Detta anges som en orsak till att naturen och 

naturvistelse prioriteras bort av innerstadsungdomar. Bland dem som utövar friluftsliv på sin 

fritid utgör detta intresse en arena för att hitta sin personliga, sociala och kulturella plats i 

samhället. Motivationen till friluftsliv handlar om identitetssökning genom upplevelse, 

spänning och prestation.  
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Tillgången till utrustning avgör graden av nyttjande samt vilken typ av friluftsliv som 

ungdomarna utövar. Ungdomarnas utövande av friluftsliv på fritiden verkar ha minskat från 

1970-talet fram till 2001.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syftet har varit att undersöka elevers uppfattning om och erfarenhet av 

friluftsliv. De mer preciserade frågeställningarna är: 

 

• Vilka upplevda erfarenheter av friluftsliv framträder hos elever i skolor som ligger 

nära respektive längre bort från naturen? 

• Hur definierar unga friluftsliv och hur beskriver de sin relation till friluftsliv? 

• Vilken typ av friluftsliv utövar elever i årskurs 9? 

I studiens avslutande del diskuteras studiens resultat utifrån ett skolperspektiv. 
 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

För att kunna analysera studiens empiriska material behövs ett teoretiskt ramverk som 

utgångspunkt för att förstå hur människors uppfattningar om företeelser växer fram och 

påverkas. Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i Roger Säljös teori om lärande vilken 

utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Säljö utgår i sin teori från Lev Vygotskij och Jean 

Piaget, vilka är två väletablerade teoretiker inom pedagogik och barns utveckling. Nedan 

följer en bakgrund till studiens teoretiska utgångspunkt: 

 

Ett sociokulturellt perspektiv handlar om hur människor tillägnar sig och formas i kulturella 

sammanhang och hur vi människor använder oss av de redskap som kulturen innefattar. Säljö 

menar att lärande inte bara handlar om vad vi lär oss i organiserade miljöer som skolan, utan 

än mer om vad individer tar med sig från sociala situationer och in i framtiden. Hur vi 

samspelar med andra och använder de resurser som vi delar med vår omgivning är också en 

fråga om hur vi lär. Det är kommunikationen och interaktionen mellan människor som är 

avgörande för vilka sociokulturella resurser som skapas och på vilket sätt de kan användas i 

handling i framtiden. (Säljö 2010, s.17 ff.) 
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När ett barn är litet handlar dess utveckling främst om en biologisk utveckling, därefter 

övergår utvecklingen mer och mer till att barnet utvecklas och formas utifrån de 

sociokulturella förhållanden och de situationer som det vistas i. Människan lär sig tolka de 

oskrivna reglerna i ett samhälle och vi lär oss sätta dem i sitt sammanhang. Vi lär oss också 

att läsa av andra människor och kan känna av vad som är rätt och fel i en specifik situation. Vi 

vet när saker är rätt och fel utifrån de sociokulturella erfarenheterna som vi fått med oss från 

barnsben. Dessa erfarenheter blir till en tyst kunskap där etik och moral står i centrum. Det är 

tanken som hjälper till att planera och förbereda handling. Tankarna vi människor har är 

individuella och beror på de erfarenheter som vi har med som individer vilka har formats i ett 

samspel med andra människor i ett sociokulturellt sammanhang. Olika regler används i olika 

situationer. Det barnet får med sig från hemmet och andra sociala sammanhang skapar de 

regler och vanor som barnet kommer att använda sig av i framtida handlingar. Det som är rätt 

för barnet behöver inte vara etiskt rätt i samhället. Det är detta som lärande i stor utsträckning 

handlar om enligt Säljö; att besitta kunskap, färdigheter och förståelse, men också hur man 

som individ kan välja ut den information som behövs i ett visst sammanhang. (Säljö 2010, 

s.128-135) 

 

Människan agerar utifrån sociala och kommunikativa förutsättningar i den specifika 

situationen. Ett exempel är skolan som ofta ses som en plats där elever lär sig generell och 

specifik kunskap som de sedan ska kunna tillämpa. Skolan har, liksom andra miljöer, 

särskilda sociala och kommunikativa förutsättningar, därför är det inte alltid lätt att överföra 

relevanta kunskaper och erfarenheter till andra miljöer. Det elever får med sig från skolan 

speglar i viss mån skolans specifika arbetssätt och prioriteringar, detsamma gäller exempelvis 

också miljön i hemmet. (Säljö 2010, s.141 ff.) 

 

Det sociokulturella perspektivet har bildat utgångspunkt för genomförandet av denna studie. 

Det betyder att vi i urvalet tagit hänsyn till respondenternas socioekonomiska och kulturella 

sammanhang på en övergripande nivå. I intervjuguiden bildade miljö och sammanhang en 

utgångspunkt för frågorna, det vill säga hur området som respondenterna lever i ser ut; 

ekonomiskt och kulturellt. Teorin gav oss också stöd vid analys och tolkning av studiens 

utsagor. Det empiriska materialet berör samspelet mellan elevens egna resurser och miljön. 

De resurser som vi uppmärksammar i vår studie är kroppsliga, språkliga och kognitiva 

resurser och hur de framträder i elevernas utsagor.   
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2 Metod 

2.1 Urval 

Studien syftar till att studera ungdomars perspektiv på friluftsliv och naturupplevelser samt 

om närheten till naturen har påverkat deras uppfattning. Ett strategiskt urval av två skolor 

genomfördes baserat på: 1. Skolornas geografiska läge och 2. Att skolornas 

upptagningsområde skulle representera en likvärdig socioekonomisk status. Vi ville att de två 

skolorna skulle ligga i någorlunda lika områden för att försöka undvika att faktorer såsom 

socioekonomi påverkade studiens resultat. Via Svenska Statistiska Centralbyråns (SCB) 

hemsida valdes två skolor utifrån en så kallad områdesstatistik gällande medelinkomst och 

utbildningsnivå. (SCB, 2012)  

 

På varje skola intervjuades tre elever från årskurs 9. Urvalet av elever avsåg att studera 15-

åringars syn på friluftsliv. Den kognitiva utvecklingen som möjliggör reflektioner av det 

eleven upplevt är i årskurs 9 mer utvecklad än under tidigare år (Langlo- Jagtøjen, Hansen & 

Annerstedt 2000, s.116-122). Totalt valdes slumpvis sex elever ut genom lottning. Lottningen 

skedde bland de elever som frivilligt kunde tänkas delta i studien och som hade lägst Godkänt 

som betyg i ämnet idrott och hälsa. (Hassmén & Hassmén 2008, s.95) Betygskravet infann sig 

på grund av att en av lärarna ville ha med det som krav för att eleverna skulle få delta i 

studien, vilket resulterade i att det kom att bli ett av kriterierna för att delta i studien.  

 

2.2 Procedur 

Skolor i innerstaden som hade årskurs 9 letades upp via kommunens hemsida. Samtidigt 

tittade vi på vilka av dessa skolor som hade natur i närheten så som parker utifrån kartor från: 

http://maps.google.se/maps. Därefter studerades SCB:s hemsida med områdesstatistik 

gällande utbildning och inkomst för innerstadsskolornas område. Utifrån SCB:s information 

om dessa områden tittade vi på närliggande kommuner i stadens utkant som hade liknande 

områdesstatistik och stora naturområden i närheten av skolorna. De skolor som vi först hittade  

och som stämde in på kriterierna gällande socioekonomi och närhet till natur valdes. 

 

Skolorna kontaktades först via e-post till rektorn på vardera skola. Svaret på vår förfrågan om 

deltagande i studien dröjde från rektorerna, och därför kontaktades de igen per telefon. 

Respektive rektor gav sedan sitt godkännande att studien kunde genomföras och hänvisade 
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oss till att kontakta läraren i idrott och hälsa för årskurs 9. Det var sedan läraren i idrott och 

hälsa som gav förslag på tid och plats för intervjuerna. Vid kontakt med lärarna informerades 

de endast kort om studiens syfte. När skolorna besöktes presenterade vi oss och förklarade 

varför vi var där inför klassen. Vi presenterade att ämnet för intervjuerna skulle beröra idrott 

och hälsa. Eleverna hade inte blivit förvarnade om att vi skulle komma dit. Namnet på varje 

elev som frivilligt kunde tänka sig delta i studien skrevs ned på en lapp och en elev fick dra 

ett namn. Inför varje ny intervju drog en ny eleven ett nytt namn. Intervjuerna genomfördes 

under lektionstid i ett skilt rum till klassrummet. Eleven som intervjuades gick ifrån 

undervisningen under den tid som intervjun ägde rum. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

Den kvalitativa ansatsen består av halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. 

Intervjuguiden har formats utifrån studiens syfte och frågeställningar, samt teoretiska 

utgångspunkt; Säljös (2010) sociokulturella perspektiv på lärande. Detta för att säkerställa att 

datainsamlingen innehöll relevant information för studien. (Kvale & Brinkmann 2009, s.257). 

För att säkerställa kvaliteten i intervjuguiden genomfördes två pilotintervjuer. Utvärderingen 

av dessa bidrog också till utvecklandet av intervjuguiden. Syftet med pilotintervjuerna var 

även att skapa ett tillfälle för oss att öva på intervjuteknik. (Johansson & Svedner 2006, s.44 

ff.; Kvale & Brinkmann 2009, s.105 f.).  

 

Intervjun inleddes med uppvärmningsfrågor för att respondenten skulle känna sig bekväm i 

intervjusituationen då stress kan ändra respondentens självuppfattning (Kvale & Brinkmann 

2009, s.79). Guiden innehåller öppna frågor och följdfrågor. Intervjuns inledande del handlar 

om respondenternas bakgrund, en sorts uppvärmning. Fortsättningsvis berörde intervjun 

respondentens tidigare erfarenheter och upplevelser, samt situationernas omständigheter. 

Exempel på omständighet kan vara vilka som var med på skridskoturen eller hur det kändes 

när respondenten stod på toppen av berget. Intervjun rundas av med allmänna frågor kring 

miljö och hållbar utveckling. Med detta upplägg fanns möjlighet att samla in och analysera 

insamlad empiri kring respondentens sociokulturella erfarenheter och situationer med 

friluftsliv samt andra naturupplevelser. (Kvale & Brinkmann 2009, s.150 f.)  

 

Vid själva intervjutillfället gavs information om intervjuns syfte och hur intervjun skulle 

komma att fortlöpa. Respondentens samtycke till deltagande i studien inhämtades. Intervjun 
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inleddes med information om studiens publiceringsomfång och konfidentialitet. (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.87 f.) Det var först när intervjun hade avslutats som respondenten fick 

ytterligare information om studiens mer exakta syfte. Detta på grund av att vetskapen om 

studiens syfte innan intervjun genomförs kan påverka respondentens svar på frågorna. Innan 

intervjun avslutades hade respondenten chans att tillägga ytterligare information om den ville. 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.144 f.) Under intervjutillfället deltog vi båda. Intervjuerna 

utfördes av en och samma person medan den andre tog anteckningar. Den som intervjuade 

ställde samtliga frågor medan den andre intog en inaktiv roll och endast fanns med i 

bakgrunden för att undvika att respondenten kände sig i underläge. Varje intervju spelades in 

med hjälp av diktafon och mobiltelefon för att säkerställa att inspelningen inte skulle 

misslyckas. Intervjuerna varade i 20-25 minuter. (Trots 2005, s.46)  

 

2.4 Dataanalys  

Transkriberingen av det inspelade materialet från intervjuerna och anteckningarna tagna under 

intervjutillfällena skedde omgående. Genomläsning av intervjuerna ägde rum samtidigt som 

vi markerade vilka utsagor som berörde respektive frågeställning. Genomläsningen av 

transkriberingarna genomfördes flera gånger av oss båda. Respondenternas utsagor 

kategoriserades för att lättare kunna genomföra en analys (Kvale & Brinkmann 2009, s.148). 

Respondenternas svar strukturerades upp under respektive frågeställning för att göra 

resultatavsnittet överskådligt för läsaren. Samtidigt gick vi in i vissa delar för djupare tolkning 

av utsagorna, det vill säga en hermeneutisk spiral, (Hassmén & Hassmén 2008, s.74 f.; Kvale 

& Brinkmann 2009, s.226) för att falsifiera våra påståenden (se Figur 2 – Analysverktyg, 

s.20). För att angripa och ringa in ämnet friluftsliv ur elevernas perspektiv stod den teoretiska 

utgångspunkten i centrum för analysen av intervjuerna. Elevernas svar jämfördes utifrån den 

tidigare forskningen och definitioner av friluftsliv. Därefter analyserades vår tolkning av 

utsagorna med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv för att kunna fånga en bild av elevernas 

livsvärld. (Kvale & Brinkmann 2009, s.254)   
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Figur 2 – Analysverktyg 

 

2.5 Etiska överväganden 

Gällande de etiska principerna har studien grundats på Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Eleverna var över 15 år då det enligt lag anses att det inte behövs någon tillåtelse från 

målsman för deltagande i studie om personen själv ”[…] inser vad forskningen innebär för 

hans eller hennes del” (Utbildningsdepartementet 2003). Information om deras rättigheter vid 

deltagande skedde innan intervjun påbörjades. Samtycke till intervju skedde när eleven 

muntligen godkänt och förstått sina rättigheter. Deltagandet under intervjuerna var frivilligt 

och kunde närsomhelst avbrytas genom att endast säga att de inte längre ville delta i studien 

(Vetenskapsrådet 2002). Intervjuerna avslutades med frågan om hur eleven upplevde att bli 

intervjuad. Samtliga intervjuade elever upplevde intervjun som positiv. För att säkerställa 

konfidentialiteten kodades eleverna samt deras skolor i texten, därmed kommer den som läser 
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texten inte kunna avgöra vilken elev som sagt vad. (Kvale & Brinkmann 2009, s.88f.) Genom 

att tydligt påpeka för respondenten att deras svar under intervjuerna endast kommer att 

användas i denna studie uppfylldes kravet från Vetenskapsrådet om nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

2.6 Validitet och Reliabilitet 

För att stärka trovärdigheten i analys och tolkning av resultatet samt studiens slutsatser har 

intervjuerna analyserats utifrån Säljös sociokulturella teori (beskrivet i stycket 1.5. Teoretisk 

utgångspunkt) och sedan jämförts med tidigare forskning samt definitionerna av friluftsliv. 

Vid skapandet av intervjufrågorna lades stor vikt vid att utgå ifrån den teoretiska 

utgångspunkten för att fånga in för studien viktiga erfarenheter hos respondenterna så att en 

analys skulle vara genomförbar. (Kvale & Brinkmann 2009, s.253) Dock är det viktigt att 

poängtera att den teoretiska utgångspunkten inte får leda till att en skev bild av ämnet ges. 

Läsaren ska fortfarande ha möjlighet att kritiskt tolka materialet och ifrågasätta analysen samt 

studiens slutsats. Genom användandet av den hermeneutiska spiralen bör detta ha undvikits. 

Genom att ha arbetat med den hermeneutiska spiralen har falsifiering av de egna påståendena 

skett och i sin tur utvecklat nya slutsatser, vilket bör ha lett till att validitet i studien stärkts. 

Detta har skett via en diskussion mellan författarna när analysen gjorts. (Kvale & Brinkmann 

2009, s.256 f.; Hassmén & Hassmén 2008, s.158)  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s.150 f.) är det av stor vikt att intervjuaren förstår elevernas 

subjektiva tolkningar av frågorna. För att undvika misstolkning användes följdfrågor och 

upprepning av det respondenten sagt, därmed stärktes validiteten. Att använda sig av ett 

analysverktyg i form av kategorisering av frågeställningarna ökar validiteten då fokus riktas 

mot det relevanta i respondentens utsagor, (se Figur 2 – Analysverktyg, s.20) (Hassmén & 

Hassmén 2008, s.156).  

 

Det är svårt att reproducera en studie och komma fram till samma slutsats när intervju 

används som metod. Någon generalisering är dock inte syftet i denna studie då den teoretiska 

utgångspunkten bygger på att varje individ är unik i sina upplevelser och erfarenheter från 

olika sociala kontexter. Däremot stärks reliabiliteten genom ett noga beskrivet 

tillvägagångssätt (se avsnitt: 2. Metod) där bland annat intervjuguiden standardiserades. 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.263 f.) 
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3. Resultat 
Nedan redovisas det empiriska materialet som intervjuerna gav från de totalt sex eleverna, tre 

från innerstad och tre från förort. Studiens teoretiska utgångspunkt handlar om tidigare 

erfarenheters och sammanhangs påverkan på hur vi tänker och orienterar oss. Därför är det av 

vikt att kunna följa varje enskild respondent i resultatet. Eleverna är numrerade 1-6, där 1-3 är 

elever i innerstad och 4-6 är elever i förort. Resultatet redovisas utifrån varje frågeställning 

och inleds med en anknytning till studiens teoretiska utgångspunkt. Det som skrivs kursiverat 

nedan är författarnas egna ord. När skidor nämns i texten är det utförsåkning som vi åsyftar 

och inte längdskidåkning.  

 

3.1 Vilka upplevda erfarenheter av friluftsliv framträder hos elever i 
skolor som ligger nära respektive längre bort från naturen? 

Frågeställningen handlar om vilka sociokulturella sammanhang med naturupplevelser som 

eleverna uppfattar att de har med sig från barndomen och mellan vilka ett samspel ägt rum, 

samt hur miljön har sett ut. Dessutom görs en jämförelse mellan elever som lever nära 

respektive längre bort från naturen.  

 

Eleverna i innerstaden har ingen natur i närheten där de bor eller vid skolan. De möter i 

största utsträckning konstruerad natur, exempelvis parker och skidanläggningar, än natur. De 

utför snarare naturmöten än friluftsliv. Detta skiljer sig mot eleverna i förort som i störst 

utsträckning möter natur mer än konstruerad natur. Det sistnämnda utför också mer 

naturvistelse än friluftsliv. 

 

Samtliga elever var ute i naturen när de var små och kommer ihåg det som att det var roligt 

men de hade svårt att minnas mer i detalj av naturvistelsen. Elev 1 campade och var rätt 

mycket ute i naturen. Elev 2 åkte iväg på skogs- och badutflykter över en dag med sin familj. 

Elev 2 gjorde inga längre resor eftersom familjen inte äger en bil. Elev 3 var ute i skogen och 

plockade svamp, samt gick med hunden tillsammans med morfar och cyklade mountainbike: 

”Ja, det var ok förut (att cykla mountainbike i skogen) […] jag har ingen cykel nu […] nu är 

cykeln paj.”1 Elev 4 gick på utedagis. Elev 5 åkte skidor, tältade och plockade svamp, men 

                                                 
1 Elev 3, intervju 14 september 2012 
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uppskattar att vara i naturen mer idag. Elev 6 var ute och lekte samt har alltid bott nära natur. 

Elev 5 och 6 upplevde naturen tillsammans med familjen. 

 

I elevernas utsagor framträder att eleverna i förort oftare utövar friluftsliv än eleverna i 

innerstad. Exempelvis bor elev 5 och 6 mer eller mindre i naturen och genomför friluftsliv 

minst en gång varje vecka. Till skillnad från elev 2 och 3 som utövar friluftsliv sammanlagt 

en vecka varje år. 

 

3.2 Hur definierar unga friluftsliv och hur beskriver de sin relation 
till friluftsliv? 

Hur unga tänker kring och beskriver sin relation till friluftsliv är ett resultat av kulturella och 

sociala sammanhang. Det vill säga vad interaktionen mellan människor i hemmet och andra 

kulturella sammanhang gett eleverna, samt vilken information eleverna valt att ta med sig in i 

framtiden. 

 

Alla elever utom elev 3 har hört talas om begreppet friluftsliv och kan beskriva vad de 

uppfattar att det är. Enligt eleverna är friluftsliv "att bara vara" i naturen en längre tid. Elev 1, 

2 och 6 använder ordet att campa när de beskriver friluftsliv. Elev 5 tycker att det är svårt att 

definiera begreppet: ”[…] Vet inte riktigt vad som är friluftsliv och vad som inte är friluftsliv. 

Ja, var går gränsen […] jag vill ut och bo där utomhus […] klara mig själv ute utan några 

apparater och grejor.”2 

 

Elev 1 och 2 tycker det är roligt att vara i naturen men de vill inte vara där någon längre tid 

för de är rädda att de ska känna sig ensamma. De är vana att ha ljud och rörelse som det är i 

innerstaden. Det är naturupplevelsen under en kortare period de söker efter. Elev 3 tycker att 

det är tråkigt i skogen, men tycker ändå att det är skönt med omväxling när eleven väl är i 

naturen: ”Asså, ute i naturen är det skönt att bara vara. Asså ibland när man är inne i stan är 

man aldrig ute i naturen. Bara stan, palla alla avgaser, ute i skogen är det natur […] Ja, inte så 

många där. Skönt med lite omväxling.”3  

                                                 
2 Elev 5, intervju 17 september 2012 
3 Elev 3, intervju 14 september 2012 

23 

 



Elev 4, 5 och 6 tycker om att vara ute i naturen. De uttrycker sig positivt till naturupplevelser: 

”Jag tycker att det är kul. Jag tycker det bara är trevligt, man blir så här gladare och piggare.”4 

”Det är skönt på ett sätt, det är lugnt. Vinden och allting.”5 ”Jag trivs där det är kul. Jag gillar 

att det är lugnt och tyst och inte så mycket saker samtidigt […] Ja det är skönt att inte vara 

instängd i en lägenhet där man inte kan göra någonting.”6 

 

Elev 1, 2 och 4 utövar friluftsliv oftast med kompisar och ibland med familjen: ”Det är alltid 

roligast med kompisarna än familjen så. Vi är i samma ålder, tycker om samma saker så.”7 

”Alltså man är mer fri med sina kompisar, man kan göra mer vad man vill. Man kan vara sig 

själv lite mer.”8 Elev 3, 5 och 6 är oftast med familjen när de utövar friluftsliv. Elev 5 och 6 

utövar också i stor utsträckning friluftsliv på egen hand. Elev 1, 2, 3 och 4 tycker det är 

roligast att utöva friluftsliv med sina kompisar:  

 

”Ja, det är nog mest dem jag är med. Om man är med någon man tycker om på en 

dålig plats, eller dålig plats, jag menar inte att naturen är en dålig plats men om 

det skulle va det så kan man fortfarande ha väldigt kul och om man är med någon 

man inte tycker om på en bra plats kan man fortfarande ha tråkigt. Det beror på 

vilka man är med och var man är.”9 

 

Elev 5 och 6 är gärna själva när de utövar friluftsliv, men tycker det är kul att ha sällskap 

ibland av någon de känner. De beskriver att det är skönt att vara ensam, göra vad man vill och 

tänka.  

 

Eleverna från innerstaden tycker att det de gör i skolan inte är friluftsliv till skillnad från 

eleverna i förorten som anser att de har friluftsliv i skolan när de vandrar och tältar. Elev 1, 2 

och 3 vill ha mer friluftsliv i skolan likaså elev 4 och 6 som framhåller framförallt 

övernattningar i tält. Elev 5 vill inte ha mer friluftsliv i skolan: ”Men jag vet inte om jag fått 

någon inspiration från skolan direkt. Ja, jag får nog hemma tror jag.”10 Elev 1 skulle vilja åka 

skridskor och skidor på fritiden men hinner inte det. Elev 2 vill gärna prova att campa på 
                                                 
4 Elev 4, intervju 17 september 2012 
5 Elev 5, intervju 17 september 2012 
6 Elev 6, intervju 17 september 2012 
7 Elev 4, intervju 17 september 2012 
8 Elev 2, intervju 14 september 2012 
9 Elev 1, intervju 14 september 2012 
10 Elev 5, intervju 17 september 2012 
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fritiden men säger att det inte finns tid till det just nu. Elev 3 vill som sagt ha mer friluftsliv i 

skolan men då gäller det att det planeras in under lugnare perioder då det inte är mycket prov. 

Tiden är den begränsande faktor som eleverna i innerstad anger.  

 

När eleverna fick frågan om man kan vara bra på friluftsliv svarade de ja, men gemensamt 

tycker de att det beror på hur man vill utöva friluftslivet:  

 

”Man kan vara bra på saker som har med friluftsliv att göra, man kanske kan vara 

bra på att göra upp eld, sätta upp tält och sånt dära. Men just att leva friluftsliv, det 

beror ju på hur man vill leva sitt friluftsliv. Ja, jag tror att man måste nog göra det 

frivilligt, tycka att det är kul, för att vara bra på det.”11 

 

”Ja, asså man kan ju vara dålig iallafall. I fall man liksom typ inte tycker om det 

och går runt där och typ ja inte tycker om det. Asså om man inte tycker om det så 

är man ju inte bra på det. Ja, man måste ju kunna sätta upp ett tält, och sätta upp 

ett triangiakök. ja. Det är väl typ det man måste kunna.”12 

 

Eleverna anser att de inte behöver någon specifik kunskap utöver att kunna sätta upp tält och 

laga mat för att utöva friluftsliv. ”Nej, vi tänker inte på någon teknik. Vi sticker bara ut och 

paddlar. Och går det dåligt så går det bara dåligt. Vi tänker inte på någon speciell teknik.”13 

”[…] Ja, men då kan man ha en såna där trix för att hitta och liksom överleva med saker, hur 

man får upp ett tält och allt det där.”14 Elev 5 har som mål att klara sig en månad i fjällmiljö i 

framtiden och berättar att då behövs andra kunskaper, framförallt motivation och 

säkerhetskunskaper. 

 

Alla elever, förutom elev 2 och 3, anser att de är bra på friluftsliv och det betyder att de tycker 

sig kunna tillräckligt för det friluftsliv de vill utöva. Elev 2 säger sig inte kunna friluftsliv, 

men tänker efter och ändrar sig: ”Noll. Nej jag kan ingenting, kanske någonting. Eller jag tror 

vi har haft det där med hur man klarar sig på isen och sådan där. Lite livsnödvändiga saker 

                                                 
11 Elev 1, intervju 14 september 2012 
12 Elev 4, intervju 17 september 2012 
13 Elev 3, intervju 14 september 2012 
14 Elev 2, intervju 14 september 2012 
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kan man väl. Inte sådana småsaker.”15 Elev 3 säger sig ha en aning om hur man gör och vet 

hur klädseln ska vara vid vistelse en vecka i skogen.  

 

3.3 Vilken typ av friluftsliv utövar elever i årskurs 9? 

Vilka typer av friluftsliv som ungdomarna utövar idag har att göra med hur unga tänker kring 

friluftsliv och vilken relation till friluftsliv de har. Vilket i sin tur har påverkats av de 

erfarenheter och resurser eleverna har fått med sig från sociokulturella sammanhang under 

barndomen fram till idag.  

 

Samtliga sex intervjuade elever utövar enkelt friluftsliv på fritiden. Eleverna i innerstad 

utövar det oftast i en konstruerad natur och eleverna i förort oftast i natur. Elev 5 och 6 utövar 

även avancerat friluftsliv. Elev 1 och 4 brukar tälta. Elev 2, 3, 5 och 6 åker skidor en vecka 

per år. Elev 3 och 6 åker helst utanför pisten och vill lära sig nya trix på skidorna. Elev 3 och 

6 plockar svamp. Elev 4 och 6 åker skridskor. Elev 5 rider i skogen. Elev 5 och 6 gör 

båtutflykter: ”Ja, och sen har vi varit ute med båten och haft spritkök och grillat korv eller 

sådant. Då sitter man ju ute och äter och så. Och så letar man upp lite saker som man kan ha 

kul med.”16 I skolan åker samtliga elever skridskor. Utöver det får eleverna någon gång per år 

möjlighet att välja friluftsaktiviteter i skolan. Det kan bland annat vara vandra och laga mat på 

spritkök eller paddla kanot. Samtliga elever har någon gång provat klättring. Elev 6 har också 

provat cykla downhill. 

 

Eleverna är också ute i naturen vid andra tillfällen då de inte utför friluftsliv, istället är det 

naturmöten och naturvistelser som sker. Naturmöten sker för samtliga elever när de badar 

under sommaren. Ytterligare naturmöten sker för eleverna i förorten via skolan och på fritiden 

då de åker skridskor, badar och joggar i skogen. För eleverna i innerstaden sker fler 

naturmöten när de orienterar i konstruerad natur, såsom park, med skolan. Naturvistelse är 

vanligt för elev 1 som springer, fotograferar och rastar hunden i naturen på fritiden: ”[…] jag 

har vissa kompisar som också är ganska natur, så då går vi bara och promenerar. Ja, det är 

mest fota eller träna, springa, då gillar jag inte heller att göra det inne i stan.”17 Naturvistelse 

                                                 
15 Elev 2, intervju 14 september 2012 
16 Elev 6, intervju 17 september 2012 
17 Elev 1, intervju 14 september 2012 
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är ganska vanligt bland eleverna i förorten. Elev 4 och 5 springer och elev 6 cyklar 

mountainbike. 

 

Elev 5 och 6 som gör båtutflykter har egen båt respektive båt som familjen äger. De elever 

som åker skidor har också egna skidor, samma sak gäller de som åker skridskor på fritiden. 

De elever som brukar tälta har tält hemma. 

 

3.4 Övriga fynd i studien 

Eleverna i studien uttrycker en osäkerhet kring varför de har friluftsliv i skolan. Elev 2 anger 

att det kan vara för att det är hälsosamt. Elev 2 och 3 poängterar att de inte får så mycket 

erfarenhet av friluftsliv eftersom det är en innerstadsskola långt ifrån naturen: 

 

”Ingen aning, det är ju väldigt skönt att bara komma ut i naturen någon gång 

istället för att bara vara i skolan. Jag tycker det är rätt skönt. Göra något roligt. 

Inte bara orientering. Man åker inte bara ut. Fast det gör man inte i den här 

skolan.”18 

 

Elev 6 uttrycker i sina utsagor att det kan vara bra att lära sig friluftsliv om de vill utöva det 

när de blir äldre. Elev 1, 3, 4 och 5 är tydliga med att de inte har en aning om varför de har 

friluftsliv i skolan.  

 

  

                                                 
18 Elev 3, intervju 14 september 2012 
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3.5 Sammanfattning av resultat 

När eleverna i denna studie är ute i naturen är det framförallt naturmöten som sker för 

innerstadseleverna och naturvistelser för förortseleverna. Innerstadseleverna har ingen natur i 

närheten där de bor eller vid skolan. Eleverna i innerstaden möter i större utsträckning 

konstruerad natur än natur, exempelvis parker och skidanläggningar. Till skillnad från 

förortseleverna som i större utsträckning möter icke konstruerad natur. Under deras barndom 

var samtliga respondenter ute i naturen och tyckte det var roligt. 

 

Respondenterna tycker det är kul att vara i naturen, men eleverna i innerstaden vill inte vara i 

naturen någon längre tid. Eleverna utövar friluftsliv med kompisarna och familjen, elev 5 och 

6 gör det också på egen hand och tycker det är skönt. Elev 1,2,3 och 4 tycker det är roligast 

med kompisarna. 

 

Enligt respondenterna innebär friluftsliv "att bara vara" i naturen under en längre tid. När 

respondenterna fick frågan om man kan vara bra på friluftsliv svarade de alla ja, men menade 

samtidigt att det beror på hur man vill utöva friluftslivet. De anser att de inte behöver någon 

specifik kunskap utöver att kunna sätta upp tält och laga mat för att utöva friluftsliv.  

 

Eleverna från innerstaden tycker inte att det de gör i skolan är friluftsliv till skillnad från 

eleverna i förorten som anser att de har friluftsliv i skolan när de exempelvis vandrar och 

tältar. Eleverna i denna studie vill utöva mer friluftsliv och alla utom en vill ha mer friluftsliv 

i skolan. Tiden är den begränsande faktor som innerstadseleverna anger som orsak till 

uteblivet friluftsliv. 

 

Respondenterna utövar enkelt friluftsliv på fritiden, två av dem utövar avancerat friluftsliv 

ibland. De elever som utövar friluftsliv som kräver viss utrustning har egen. Förortseleverna 

utövar oftare friluftsliv än eleverna i innerstad. 

 

Eleverna i studien är osäkra på varför de har friluftsliv i skolan. 
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4. Diskussion 
Diskussionen inleds med ett resonemang kring elevernas definition av friluftsliv för att det 

ska vara lättare att följa vår analys och tolkning av studiens resultat ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Resultaten från varje frågeställning diskuteras var för sig och till sist summeras 

resultatens betydelse för friluftsundervisningen i skolan. Avslutningsvis sker en reflektion 

kring studiens valda metod och förslag på vidare forskning ges.  

 

Studiens övergripande syftet har varit att undersöka elevers uppfattning om och erfarenhet av 

friluftsliv. De mer preciserade frågeställningarna var: 

• Vilka skillnader i elevers upplevda erfarenheter av friluftsliv framträder hos elever i 

skolor som ligger nära respektive längre bort från naturen?  

• Hur tänker unga kring friluftsliv och hur beskriver de sin relation till friluftsliv? 

• Vilken typ av friluftsliv utövar elever i årskurs 9? 

 

Som vi tidigare nämnt i uppsatsens inledande del är det Friluftsgruppens definition av 

friluftsliv som studien utgår ifrån: ”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå 

miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling” (Friluftsgruppen 1999, 

s.9). När eleverna beskriver friluftsliv liknar deras definition Friluftsgruppens: "att bara vara" 

i naturen, gärna en längre tid.  

 

Forskningsstudier visar att undervisningen i friluftsliv i idrott och hälsa består till största del 

av friluftsaktiviteter, där fokus ligger på att genomföra själva aktiviteten. (Backman 2004a; 

Sandell & Sörlin 2008, s.206 f.; Svenning 2001, s.9 f.) På grund av att det fokuseras på själva 

aktiviteten kan vi tänka oss att det även är vad eleverna uppfattar är friluftsliv; att utföra 

friluftsaktiviteter. Det är intressant att eleverna inte i första hand uppger att de tänker på själva 

aktiviteten utan att de i stället tänker på "att bara vara" i naturen utan krav på prestation. Det 

verkar som att hur eleverna i vår studie definierar friluftsliv inte har påverkats av innehållet i 

friluftsundervisningen i skolan. En reflektion är att det är andra sociokulturella sammanhang 

som bidrar till detta. Exempelvis kan vi tänka oss att de erfarenheter av naturupplevelser som 

eleverna har fått med sig hemifrån kan vara en bidragande faktor. (Säljö 2010, s.17ff.)    
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4.1 Närhetens betydelse och erfarenheter 

Eleverna berättade inte direkt hur ofta de var ute när de var små, men genom deras exempel 

går det att bilda sig en uppfattning om att de elever som bodde nära naturen också var oftare 

ute i den. Exempelvis berättade elev 2 att eleven åkte iväg på dagsutflykter med sin familj 

medan elev 6 var ute och lekte dagligen i naturen. Detta kan innebära att eleverna med närhet 

till natur har fått fler erfarenheter av vistelse i natur. De har nog haft större möjligheter till att 

erövra fler resurser för att kunna hantera utevistelse. Det kan gälla kroppsliga resurser som att 

ha lärt sig hur man rör sig i skog och mark, eller språkliga resurser i form av begrepp 

kopplade till naturupplevelser för att kunna sätta ord på sina upplevelser och komma ihåg 

dem. Till detta hör kognitiva resurser som att kunna rikta den mentala uppmärksamheten till 

naturen. Erfarenheterna som eleverna får med sig när de utövar friluftsliv ger dem dessa 

resurser som de sedan kan använda när de orienterar sig i sitt framtida friluftsliv. Det eleverna 

får med sig från miljöer som skolan och hemmet påverkar deras syn på och förhållningssätt 

till friluftsliv. (Säljö 2010, s.34 f., s.128-135) 

 

Utifrån det eleverna berättar om vilken sorts friluftsliv de utövar i skolan så verkar det inte 

vara några större skillnader mellan innerstad och förort. Däremot skiljer sig elevernas 

erfarenheter av friluftsliv på fritiden mellan innerstads- och förortseleverna. I diskussionens 

inledande del nämnde vi att friluftsundervisningens innehåll inte verkar ha påverkat elevernas 

definition av friluftsliv. Närheten till naturen verkar i detta sammanhang inte heller vara 

avgörande för hur eleverna ser på vad friluftsliv är. Utifrån Säljös teori om det sociokulturella 

perspektivet på lärande kan vi tänka oss att det är erfarenheterna från de sociokulturella 

sammanhangen på fritiden som har påverkat elevernas syn på friluftsliv.  

 

I denna studie framkommer att eleverna i innerstad till största delen möter konstruerad natur 

som exempelvis parker och andra grönområden. Det är oftast denna typ av naturmöten som 

sker för innerstadseleverna, tillskillnad från eleverna i förort som möter natur i störst (större) 

utsträckning. För förortseleverna blir det då naturvistelser som sker. Samtliga elevers utsagor 

pekar mot att det framförallt är naturmöten eller naturvistelser som sker när de är utomhus, 

inte friluftsliv. Skillnaden mellan naturmöte respektive naturvistelse kan bero på just närheten 

till naturen. 
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I studien framkommer också att elever i förort utövar mer friluftsliv än eleverna i innerstad. 

Det finns en skillnad i mängden utövande av friluftsliv. Innerstadseleverna ägnar sammanlagt 

en vecka per år åt friluftsliv medan förortseleverna ägnar sig åt friluftsliv minst en gång i 

veckan under hela året. Det verkar som att de elever som bor och/eller har bott i närheten av 

naturen i hela sitt liv vistas ute och utövar friluftsliv oftare som tonåringar. Hur ofta eleverna 

vistas i naturen och utövar friluftsliv kan bero på avståndet till naturen (Berggren Bärring & 

Grahn 1995; Berglund 1996; Grahn & Stigsdotter 2003; Hörnsten 2000; Kyttä & Kahila 

2005; Stigsdotter & Grahn 2004; Ståhle 2005; Ståhle, Nordström & Sandberg 2003; Van 

Herzele 2004; 2005).  

 

Elever i innerstad skulle vilja utöva mer friluftsliv på fritiden men anger tiden som en 

begränsande faktor. Detta kan dels förstås som att själva närheten till natur har betydelse, dels 

också av att det i regel finns fler valmöjligheter i innerstaden jämfört med förorten. Det kan 

bidra till att friluftsliv prioriteras bort till förmån för andra fritidsaktiviteter. Eleverna i 

innerstaden måste åka ut till naturen vilket kräver tid och därför gör de inte det så ofta. Detta 

gäller troligen om de inte är så att eleven skulle vara en del av en subkultur som har för avsikt 

att vistas i naturen såsom scouterna eller en miljöorganisation. (Strandbu, 2000, s.12 f.) Elev 1 

är ett exempel på en person som tillhör en subkultur som prioriterar naturen i syfte att springa, 

fotografera och promenera med vänner samt hund.  

 

4.2 Ungdomarnas relation till friluftsliv 

Överlag uppfattar eleverna friluftsliv, naturvistelse och naturmöten som rofullt. Det verkar 

som att eleverna förknippar naturupplevelser med psykiskt och fysiskt välbefinnande, vilket 

också forskningsläget visar att natur har som möjlig effekt (se stycke 1.3.3 Ungdomar och 

friluftsliv). Samtliga elever tycker om att vara i naturen och förknippar naturupplevelser med 

något positivt. Dock uttrycker eleverna i innerstaden att tystnaden och lugnet skrämmer dem 

lite eftersom de är vana med ljud och rörelse. De uttrycker också att de inte vill vistas i 

naturen under någon längre period. Även om naturen skrämmer innerstadseleverna något så 

finner de omväxlingen mellan innerstadens kaos och naturens lugn som skön - när de väl 

befinner sig i naturen. Ett exempel är elev 3 som upplever skogen som tråkig men som ändå 

säger: ”Asså, ute i naturen är det skönt att bara vara. Asså ibland när man är inne i stan är man 
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aldrig ute i naturen. Bara stan, palla alla avgaser, ute i skogen är det natur […] Ja, inte så 

många där. Skönt med lite omväxling.”19  

 

Eftersom samband har påvisats mellan psykiskt välmående och den miljön vi vistas, kan vi 

förstå att eleverna i innerstaden tycker att det är skönt att byta miljö från innerstadens höga 

tempo. Elev 6 i förorten vill inte byta ut närheten till naturen mot stan: ”[…] Ja det är skönt att 

inte vara instängd i en lägenhet där man inte kan göra någonting.”20 Möjligheter för 

innerstadseleverna att få uppleva att åka ut i naturen kan vara av värde då naturen som miljö 

har visat sig ha en lugnande effekt, och de i studier framkommer att innerstadselever är mer 

stressade än elever i förort (SCB 2011; SOU 2006). Om eleverna får fler erfarenheter av 

naturupplevelser och friluftsliv som unga har de också förhoppningsvis utvecklat resurser som 

gör det möjligt för dem att orientera sig mot naturupplevelser som vuxna. (Säljö 2010, s.128-

135) Om eleverna inte får med sig erfarenheter av natur och friluftsliv från hemmet har skolan 

en extra viktig uppgift att erbjuda ungdomarna den erfarenheten. 

 

Eleverna i studien utövar oftast ett enkelt friluftsliv och det är den typen av friluftsliv som 

eleverna vill ha mer av i skolan; ett friluftsliv där inga krav ställs på deras färdigheter utan de 

kan bara vara i naturen. Ett exempel som nämns i deras utsagor är övernattningar i tält.  

 

Historiskt sett infördes friluftsliv i skolan med syfte att uppöva en känsla för naturen och ge 

återhämtning samt rekreation under skoltid till skillnad från de krav som ställdes i andra 

skolämnen (Lundvall 2011, s.121). Det är också det som eleverna i vår studie beskriver att de 

saknar och vill ha mer av. Elevernas utsagor beskriver friluftslivet i skolan som snarare 

präglat av specifika aktiviteter med friluftsteknik än att själva upplevelsen av naturen är i 

fokus. Det traditionella friluftslivet uteblir till förmån för specifika aktiviteter med fokus på 

friluftsteknik. (Backman 2004a; Sandell & Sörlin 2008, s.206 f.; Svenning 2001, s.9 f.) 

Kanske är det så att eleverna upplever press av att uppnå ett visst betyg i skolämnen och 

därför vill få tillfällen, inom skolans ramar, att kunna slappna av utan krav på prestation. Vi 

anser friluftsliv, och möjligheten att kunna utöva detta inte nödvändigtvis behöver vara 

inkluderat i undervisningen i idrott och hälsa, utan borde kunna vara ett allmänt inslag under 

skolveckan.  

                                                 
19 Elev 3, intervju 14 september 2012 
20 Elev 6, intervju 17 september 2012 
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En av eleverna vill däremot inte ha mer friluftsliv i skolan. Eleven ansåg att det tillräckligt 

med friluftsliv hemma. Denna eleven var van att utöva friluftsliv ensam. Oviljan mot mer 

friluftsliv kan ha att göra med att de förutsättningar som finns i hemmiljön inte är de samma 

som i skolan, och att det därför kan vara svårt att i skolmiljön nå de erfarenheter som eleven 

strävar efter (Säljö 2010, s.141 ff.). Alternativt kan en viss mättnad av friluftsliv ha uppnåtts 

hos denna elev som ägnar sig åt utevistelser i naturen flera gånger i veckan. En annan orsak 

till motviljan kan vara att eleven upplever det som svårt att utöva friluftsliv i grupp.   

 

När eleverna anger vad de gör under friluftsundervisningen beskriver de snarare aktiviteter än 

"att bara vara". Eleverna från innerstaden tycker inte att det de gör i skolan är friluftsliv. Det 

kan ha att göra med att innehållet i friluftsundervisningen inte stämmer överens med deras 

definition av friluftsliv. Eleverna i förorten anser däremot att de har friluftsliv i skolan när de 

vandrar och tältar men det anser inte innerstadseleverna när de gör liknande aktiviteter. 

Eleverna i innerstaden tar exempelvis buss ut till naturen vilket förortseleverna inte behöver, 

detta kan bidra till att innerstadseleverna inte upplever aktiviteten på samma sätt. Skolans 

upplägg av friluftsundervisningen kan vara en annan orsak till att eleverna inte tycker att det 

de gör i skolan är friluftsliv.  

 

Enligt eleverna kan man vara bra på friluftsliv, men det beror på vilket friluftsliv som 

utövas. Det behövs inga tekniska kunskaper såsom att vara bra på att paddla, för att 

utöva friluftsliv. Det enda som eleverna specifikt anger kan vara nödvändigt att kunna 

är snarare mer praktiska saker som att slå upp ett tält eller laga mat för att kunna bo i 

naturen en längre tid: 

 

”Man kan vara bra på saker som har med friluftsliv att göra, man kanske kan vara 

bra på att göra upp eld, sätta upp tält och sånt dära. Men just att leva friluftsliv, det 

beror ju på hur man vill leva sitt friluftsliv. Ja, jag tror att man måste nog göra det 

frivilligt, tycka att det är kul, för att vara bra på det.”21 

 

Utsagan ovan hjälper oss också att förstå hur de 15-åriga eleverna resonerar och tänker kring 

friluftsliv. Innan intervjuerna ägde rum trodde vi att eleverna skulle säga att det är viktigt att 

                                                 
21 Elev 1, intervju 14 september 2012 
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besitta tekniska kunskaper som att kunna paddla, klättra eller åka skridskor för att vara bra på 

friluftsliv. Detta med anledning av att innehållet i undervisningen är friluftsaktiviteter.   

 

Eleverna utövar friluftsliv med kompisarna och familjen. Nästan alla av de intervjuade 

eleverna tycker att det är roligast att utöva friluftsliv med kompisarna och de anger det sociala 

som en viktig faktor för ett lyckat friluftsliv. Detta är i likhet med vad internationell forskning 

lyfter fram. Elever fokuserar mest på det sociala nätverksbyggandet vid utövande av 

friluftsaktiviteter än aktiviteten i sig (Roberts & Suren 2010; Smith, Steel & Gidlow 2010). 

Det verkar som om det sociala är en viktig bas hos ungdomar. Identitetsutvecklingen är stark i 

tonåren och många ungdomar har fullt upp med att utvecklas som personer. Ungdomar 

använder friluftslivet för att hitta sin personliga, sociala och kulturella plats i samhället. Det 

handlar om att bygga nätverk och hitta sin plats och identitet i nätverket. (Arnegård 2011, s.92 

f.; Bäckström 2011, s.53 ff.; Fisker 2005, s.98 f.)  

 

Två elever utövar gärna friluftsliv på egen hand eller med familjen med motiveringen att det 

är mer lugnt och skönt och de kan göra vad de vill. Dessa två elever har erfarenheter från 

naturupplevelser med familjen från barndomen och har utvecklat resurser, vilket skapar 

möjligheter för dem att orientera sig mot friluftslivet som tonåring. Deras erfarenheter av att 

vistas i naturen är kopplade till deras sociokulturella sammanhang. De andra eleverna har 

också erfarenheter av att vistas i naturen med familjen från barndomen men har kanske under 

de senaste åren prioriterat att utveckla andra resurser tillsammans med sina kompisar. (Säljö 

2010, s.17 ff.) 

 

4.3 Ungdomarnas utövande av friluftsliv 

Eleverna i den här studien karakteriseras av en medel- till överklassbakgrund. Vilket tidigare 

studier har visat sig vara en bidragande faktor till om ungdomar utövar friluftsliv (Backman 

2004a; Strandbu 2000, s.167 ff.). Bland deltagarna i denna studie är det vanligt att åka skidor 

vid minst ett tillfälle per år. Tidigare studier tyder på att ungdomars utövande av friluftsliv har 

minskat och att hälften av eleverna hade åkt skidor det senaste året samt inte sovit i tält 

(Backman 2004b; Engström 1972, s.86 ff.). De flesta intervjuade eleverna i vår studie har 

emellertid åkt skidor det senaste året och några har även tältat. De elever som åker båt och 

skidor har egen utrustning likaså de som tältar. Tillgången till utrustning kan vara en 
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bidragande faktor till att dessa elever utövar den typ av friluftsliv som de gör; åka skidor, båt 

och tälta, och hur ofta, vilket även Backmans (2004b) studie visar.  

 

Eleverna i denna studie utövar framförallt ett enkelt friluftsliv på fritiden i form av "att bara 

vara" och uppleva naturen, två av eleverna utövar även avancerat friluftsliv. I likhet med 

Backmans (2004b) studie utövas framförallt de friluftsaktiviteter som inte kräver särskilt 

mycket utrustning som elever främst utövar på fritiden. Anledningen till eleverna utövar 

avancerat friluftsliv kan förklaras med att dessa elever under sin uppväxt bott nära och 

vardagligen vistats i naturen tillsammans med familjen. Dessa sociokulturella situationer från 

barndomen kan spegla elevernas friluftsutövande idag (Säljö 2010, s.17 ff.). 

 

Den aktivitet som kräver utrustning och som eleverna utövar i skolan är skridskor. Det kan ha 

att göra med att just skridskor är lätt att låna från någon de känner om de inte har egna. Om 

skolan dessutom väljer att köpa in utrustning är det än mer troligt att det blir skridskor istället 

för skidor på grund av skolornas geografiska läge. Skridskoåkning är mer tillgängligt då det är 

lättare att hitta is på vintern än snö för att kunna åka skidor. Utöver skridskoåkningen på 

vintern anger eleverna att de ett par gånger per år får möjlighet att välja olika 

friluftsaktiviteter. Det kan bland annat vara att vandra, laga mat på spritkök eller att paddla. 

Enligt eleverna består innehållet på friluftsdagarna av de aktiviteter som framkommit i 

tidigare forskning. (Backman 2004a; Sandell & Sörlin 2008, s.206 f.; 265; Svenning 2001, s.9 

f.). Vilka friluftsaktiviteter som eleverna erbjuds i skolan kan bero på de resurser som skolan 

har att tillgå såsom; tid, pengar och kontakter. Vi menar att avstånd och kostnader för 

transporter till vissa aktiviteter delvis gör att vissa moment utesluts ur undervisningen. 

Möjligheter för eleverna att skapa sociokulturella resurser kopplade till friluftsliv kan 

påverkas av skolornas tillgång och tillhandahållande av resurser som i sin tur påverkar 

skolans val av friluftsaktiviteter. Vi kan tänka oss att det sociokulturella sammanhanget under 

aktiviteter såsom paddling och skidåkning ser olika ut och därför kommer innebära att 

eleverna erövrar olika resurser att ta med sig till framtida handlingar. (Säljö 2010, s.17 ff.) 

 

Idag används konstruerad natur för aktiviteter som skidåkning, aktiviteter som tidigare var 

kopplade till ett traditionellt friluftsliv (Sandell 2011, s.135; Sandell & Sörlin 2008, s.206 f.). 

Mötet med den konstruerade naturen är gemensamt för både innerstads- och förortseleverna 

när de åker på sina skidresor. Eleverna åker till en skidanläggning för att åka skidor utför och 

inte till den orörda fjällvärlden. Arnegård (2011) tar i sin studie upp att utövande av 
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äventyrssporter har ökat och att det är fler och fler som söker efter äventyr. De flesta elever i 

den här studien åker utförsåkning varje år och i utsagorna uttrycks ett visst intresse för att 

söka utmaningar genom att åka i skogen utanför pisten, utföra hopp och lära sig nya trix. 

Vissa av deltagarna har även provat olika äventyrssporter såsom klättring, mountainbike och 

down-hill cykling. Intresset för äventyrssporter finns bland dessa elever, men det är inget som 

dessa elever har som en av sina mer återkommande fritidsaktiviteter. Kanske spelar den unga 

åldern in här.  

 

På vilket sätt ungdomarna vistas i naturen och om de gör det, påverkar vilka erfarenheter de 

får och tar med sig in i framtiden, samt vilken mängd och typ av friluftsliv de kommer att 

utöva som vuxna (Säljö 2012, s.17 ff.). Elev 5 är ett bra exempel på hur en individs bakgrund 

speglar en möjlig framtid. Eleven har många naturupplevelser med sig från barndomen och 

har visioner om att kunna klara sig själv i naturen under en längre tid.  Vi kan tänka oss att om 

barndomen sett annorlunda ut, när det gäller naturupplevelser, skulle troligtvis inte samma 

framtidsvisioner om friluftsliv finnas hos denna elev.  

 

4.4 Studiens betydelse för friluftsundervisningen i skolan 

Det är viktigt för oss som lärare i idrott och hälsa att vara medvetna om hur eleverna ser på 

friluftsliv, men framförallt framstår det som viktigt att vi som lärare blir tydligare med vad 

syftet med skolans friluftsliv är: Varför har eleverna friluftsliv i skolan och varför är det just 

friluftsteknik de ska lära sig? Enligt oss är syftet trots allt att de ska få verktyg med sig som de 

sedan kan använda sig av när de är i naturen och utövar friluftsliv, både nu men även i ett 

livslångt perspektiv. Enligt Säljö (2010, s.17 ff.; s.34 f.) handlar det om att skapa resurser; 

kroppliga-, språkliga- och kognitiva resurser. Det handlar även om att lära sig begrepp inom 

friluftsliv för att kunna förklara sina känslor och upplevelser i ord vilket gör att eleverna kan 

komma ihåg sina kunskaper. Men också om att förkroppsliga sina kunskaper genom att 

komma ihåg känslan av ett rörelsemönster, en slags tyst kunskap och att kunna använda sig av 

sina kognitiva, fundera över behov av att slappna av och njuta av lugnet i naturen, att känna 

sig trygg. Dessa resurser och erfarenheter kan skapas i sociokulturella sammanhang med 

naturupplevelser, där interaktion och kommunikation mellan människor sker.  

 

Eleverna i studien vet inte varför de har friluftsliv i skolan. De tycker att friluftsliv är "att bara 

vara" i naturen och att ingen särskild friluftsteknik är nödvändig, om man inte har för avsikt 
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att utföra ett mer avancerat friluftsliv. Bara saker som att laga mat och sätta upp ett tält är 

tillräckligt. När vi tittar på kursplanen i idrott och hälsa tolkar vi innehållet som att det är 

teknik i friluftsliv som det handlar om, exempelvis tekniska kunskaper i orientering och 

säkerhet: 

 

– Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för 

positionering.  

– Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten 

med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.”  

(Skolverket 2011, s.53 f.) 

 

Vår studie och även den tidigare forskningen visar är detta som skolans undervisning också 

innehåller. Vi menar inte att ovanstående inte är av vikt att lära sig, men det som eleverna 

efterfrågar kan vi inte se i kursplanen.  

 

När eleverna beskriver friluftsliv så går resonemanget hand i hand med friluftsgruppens 

definition: ”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling” (Friluftsgruppen 1999, s.9). 

Friluftsteknik och "att bara vara" i naturen utan krav på prestation kan enligt oss vara 

motsatser till varandra. Med friluftsteknik menar vi exempelvis att kunna orientera, göra upp 

eld, kunna paddel- och skidteknik. När vi tittar närmare på kunskapskraven för de olika 

betygen i ämnet idrott och hälsa är det ännu tydligare att det är friluftsteknik som eleverna ska 

kunna och undervisningen ska innehålla. (Skolverket 2011, s.55 ff.) Vi kan därför till viss del 

förstå att eleverna inte greppar syftet med att ha friluftsliv i skolan eftersom deras definition 

av friluftsliv; "Att bara vara" i naturen, inte verkar vara något som ingår i ämnet idrott och 

hälsa.  

 

Under lärarutbildningen har det diskuterats kring olika skolors förutsättningar i att bedriva 

friluftsliv. De skolor som är med i denna studie är två exempel på skolor med helt olika 

förutsättningar. Innerstadsskolan har till viss del konstruerad natur i form av parker i sin 

närhet medan förortsskolan har mängder av natur i form av skog intill skolan. Vår studie visar 

att det finns elever som bor och går i skola i innerstad och som inte lägger märke till de 

naturområden som finns i närheten. I lärarutbildningen upplever vi att det fokuseras mycket, 
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kanske för mycket, på ett avancerat friluftsliv, som kräver goda förutsättningar. Vi hade 

önskat att vi fått med oss fler verktyg för hur enkelt friluftsliv kan bedrivas i det tätortsnära 

området, även om orörd natur inte finns i närheten. Utifrån denna studies resultat upplever vi 

att det är viktigt att fokusera på; att lära eleven var natur finns i närheten där denne bor, hur 

den kan nyttjas och varför naturen (parken i innerstad) finns där. Alltså lära eleven att utöva 

ett så kallat tätortsnära friluftsliv. För lärare i idrott och hälsa är det viktigt att fundera kring 

hur friluftsliv på skolor i innerstad kan bedrivas och att utgå från de förutsättningar för 

friluftsliv som skolan har. Detta tror vi är viktigt för framtida utövande av friluftsliv och 

vistelse i natur bland ungdomar. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Vid urvalet av deltagare till denna studie var den socioekonomiska statusen av betydelse för 

att kunna genomföra en jämförelse mellan innerstad och förort. Vi kan inte helt säkert veta att 

eleverna representerar medel- till överklass. Men däremot kan vi säga att de karakteriseras av 

dessa sammanhang eftersom de bor och går i skola i ett medel- till överklassområde.  

 

Det kan finnas en problematik kring att vissa etiska aspekter som vi tagit hänsyn till i studien 

har medfört att viss information om respondenten har utelämnats för att eleverna ska hållas 

anonyma. Personliga saker som familjeförhållanden anges inte i studien vilket innebär att 

läsaren inte kan lista ut vem som sagt vad. Utelämnandet av informationen har inte haft 

betydelse för resultatdelen i studien. De erfarenheter som uteslutits kan däremot ha påverkat 

diskussionen eftersom vi utgår ifrån Säljös sociokulturella perspektiv på lärande. Vi tror dock 

inte att det har varit avgörande för studiens slutsatser. Respondenterna har även blivit kodade 

i texten samtidigt som vi anser att studiens ämne om elevers erfarenheter av friluftsliv i sig 

inte är speciellt känsligt.  

 

I det inledande skedet i intervjuerna har första reaktionen från eleverna varit att deras 

erfarenhet och kunnande var litet inom ämnet, men efter en tid av fundering och resonemang 

under intervjuernas gång förstår vi att eleverna omedvetet vet och förstår mer än de själva 

först tror. Detta ser vi som bekräftelse på en god intervjuteknik eftersom vi har kunnat utläsa 

fler tankar och upplevelser än vad respondenterna först har angett. Detta i sin tur stärker 

studiens trovärdighet. (Johansson & Svedner 2006, s.44 ff.; Kvale & Binkmann 2009, s.105 

f.) 
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Det är en utmaning att intervjua ungdomar i 15års åldern och få en djupare förståelse av deras 

livsvärld. Ofta svarar de kortfattat. Stora krav ställs på informantens intervjuteknik när det 

gäller att få ungdomarna att ge utförliga svar. Vi upplever att intervjuguiden varit tillräckligt 

omfattande för undersökningsområdet. För att kunna få en djupare förståelse av elevernas 

utsagor tror vi att ytterligare datainsamlingsmetoder behövs. Med tanke på vår tidsram för 

arbetet tycker vi ändå att respondenterna har gett oss intressant information. Ungdomarna har 

hjälpt oss att förstå hur de uppfattar friluftsliv och vilka erfarenheter de har. 

 

4.6 Slutsats 

Utifrån Säljös teori om ett sociokulturellt perspektiv på lärande antyder vår studie att de 

elever som utövat friluftsliv under barndomen har fått med sig resurser och en beredskap för 

möjliga val i relation till naturmöten och friluftsliv. Deras tidigare och nuvarande 

sociokulturella sammanhang har bidragit till detta. Närhet till naturen påverkar mängden 

erfarenheter som elever i årskurs 9 har och typ av friluftsliv som utövas på fritiden. 

Naturmöten och naturvistelse är mer vanligt förekommande bland denna studies respondenter 

än själva utövandet av friluftsliv. När eleverna utövar friluftsliv är det framförallt ett enkelt 

friluftsliv som utövas. Eleverna uppfattar naturupplevelser som något positivt och rofullt. 

Deras uppfattning om friluftsliv handlar om: ”att bara vara” i naturen under en längre tid. 

Eleverna förstår inte varför de har friluftsliv i skolan, därför bör lärare bli bättre på att 

förmedla syftet med friluftsliv. 

 

4.7  Vidare forskning 

För att utveckla skolans friluftsliv föreslår vi som vidare forskning; att det tätortsnära 

friluftslivet behandlas, det vill säga att det enkla friluftslivet ges fokus: Hur arbetar skolor 

med mindre resurser för friluftsliv med att bedriva friluftsliv? Hur arbetar innerstadsskolor 

med längre avstånd till naturen med att bedriva friluftsliv i undervisningen?  

 

I den här studien har vi enbart studerat ämnet utifrån elevernas perspektiv; vad de kommer 

ihåg angående hur de har utövat och upplevt friluftsliv samt utevistelser från barndomen och 

under skoltiden. Om liknande studie, med samma teoretiska utgångspunkt, ska genomföras 

vore det intressant att kartlägga hur undervisningen sett ut i friluftsliv i skolan för eleverna 

och vad de fått med sig därifrån. Intressant vore även att tillfråga föräldrarna om elevernas 
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bakgrund för att få fram ytterligare information om elevernas erfarenheter av friluftsliv. Med 

detta upplägg ges en bredare och djupare helhetsbild av vilka sociokulturella situationer om 

vistelse i natur och friluftsliv som eleverna har erfarenheter från.  
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Bilaga 1: Litteratursökning 
Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syftet är att undersöka elevers uppfattning och erfarenhet av friluftsliv. 

De mer preciserade frågeställningarna är: 

 

• Vilka skillnader i elevers upplevda erfarenheter av friluftsliv framträder hos elever i 

skolor som ligger nära respektive längre bort från naturen? 

• Hur tänker unga kring friluftsliv och hur beskriver de sin relation till friluftsliv? 

• Vilken typ av friluftsliv utövar elever i årskurs 9? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Friluftsliv, natur, naturnära, naturmöte, tätortsnära, naturupplevelse, historia, förändring, 

äventyrssport, hälsoeffekter, ungdomar, barn, sociokulturell, teori, outdoor education, 

Adventure Based Learning, Experiential Learning, outdoor, experiences, students, 

adolescence, children. Learning, health, nature. 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco, Google Scholar, Google, DiVA, 

Nationalencyklopedin.  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Outdoor education  * and student; Adventure Based Learning 

DiVA: Friluftsliv * och 15 år 

Nationalencyklopedin: Friluftsliv, natur, förort, innerstad. 

Goggle: Definitioner av friluftsliv; sociokulturell * teori; Friluftsliv 

GIH:s bibliotekskatalog: Friluftsliv; sociokulturell * teori 

 

Kommentarer 
Målgruppen 15 åringar i åk 9 är det väldigt lite forskat kring. Få studier riktar sig mot 

elevernas uppfattning om friluftsliv. Den största delen av litteraturen kommer från 

referenslistor från de tidigare artiklar/böcker som lästs.  

 



 

Bilaga 2: Intervjumall 
Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syftet är att undersöka hur elever i årskurs nio uppfattar friluftsliv. De 

mer preciserade frågeställningarna är: 

 

• Vilka skillnader i elevers upplevda erfarenheter av friluftsliv framträder hos elever i 

skolor som ligger nära respektive längre bort från naturen? 

• Hur tänker unga kring friluftsliv och hur beskriver de sin relation till friluftsliv? 

• Vilken typ av friluftsliv utövar elever i årskurs 9? 

 

Bakgrund; 

- Hur gammal är du? 

- Var bor du? 

- Hur bor du? 

- Vilka bor du med? 

- Hur ser det runtomkring där du bor? 

o Skog, vatten, park? 

o Brukar du vara där? 

- Hur tar du dig till skolan? 

o Hur ser vägen till skolan ut?  

- Hur ser skolgården ut?  

o Natur runt skolan?  

o Har du varit där? 

- Kan du berätta vad du tycker om att göra på din fritid? 

o Ev. Har du egen utrustning? 

- Brukar du vara utomhus något? 

o Var brukar du gå? (I en park eller i skogen?) 

 

Huvudfrågor; 

- Berätta för mig vad du tänker på när jag säger natur? 

- Vad kan du göra i naturen? 

o På sommaren? 

o På vintern? 



 

- Kan du berätta när du var ute i naturen senast? 

o Vad gjorde du? 

o Hur kommer det sig att du gick ut i naturen? 

o Hur upplevde du det? 

o Är du ofta ute i naturen? 

 Vad gör du helst då? 

o Hur ofta har du varit i naturen det senaste året? 

 Har du egen utrustning? 

o Kan du beskriva vad du brukar göra när du är ute?  

o Berätta hur du tycker det är att vara i naturen? 

 Varför? 

o Vilka brukar du gå ut med i naturen? 

 Tycker du att det är kul? Varför? 

 Vad är det som gör det/ gör det inte kul? 

 

Om du tänker tillbaka på när du var liten… 

‐ Var du ute någon gång i naturen då? 

‐ Det du gjorde när du var liten, gör du det också nu? (Och tvärtom) 

o Kan du berätta hur det kändes? Hur var det? 

o Vad var det som gjorde att det kändes så? 

o Vilka brukade du vara i naturen med då? 

o Vad gjorde ni då? 

 

Vad är friluftsliv? 

‐ Vad tänker du på när jag säger friluftsliv? 

‐ Vad är friluftsliv för dig? 

‐ Kan du berätta om dina erfarenheter av friluftsliv? 

o Kan du ge något exempel på vad du brukar göra då? 

o Har du egen utrustning? 

‐ Vem brukar du utöva friluftsliv med? 

 

I skolan; 

‐ Har ni varit ute i naturen med skolan? 



 

o Kan du berätta hur det har varit? 

o Vad var det som gjorde att det var så? 

o Vad gjorde ni? 

‐ Du berättade tidigare att du varit ute med familjen. Hur är det till skillnad från 

att vara ute i naturen med skolan? 

Det ni har gjort i naturen…. 

‐ Skulle du kalla det för friluftsliv? 

o Varför? 

‐ Hur ofta har ni friluftsliv i skolan? 

o Är det något du skulle vilja ha mer av? Mindre av? 

o Något du skulle vilja prova?  

o Något du vill lära dig mer av? 

‐ Varför tror du att ni har friluftsliv i skolan? 

‐ Kan man vara bra på friluftsliv? 

o Vad behöver man kunna då? 

o Tycker du att du är bra på friluftsliv? 

 

Övrigt; 

‐ Har du sovit i tält? 

o Kan du berätta hur det var? 

o Sov du en natt eller var det en längre tur? 

o Hur länge var ni ute? 

‐ Äger någon naturen? I så fall vem? 

‐ Har du hört talas om allemansrätten? 

‐ Vet du vad miljöförstöring? 

‐ Vet du vad hållbar utveckling är? 

‐ Vad kan man göra för att tänka på mijlön? 

 

Avslutningsfrågor; 

 Informanten sammanfattar intervjun och frågar respondenten: 

‐ Finns det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

‐ Hur upplevde du att var att bli intervjuad? 



 

Bilaga 3: Arbetsfördelning 
Sammantaget är uppsatsen utformad, genomförd och analyserad av oss båda gemensamt. 

Under arbetets gång har viss ansvarsfördelning skett men dessa delar har granskats och 

justerats tillsammans. Ida Nordin har haft ansvaret över att utforma studiens sammanfattning 

och beskrivningen av vår teoretiska utgångspunkt. Mari Zakariasson har ansvarat över vissa 

delar i bakgrunden såsom rubrikerna; Internationella perspektivet på friluftsliv i skolan och 

Friluftsliv i läroplanen. Arbetets slutprodukt är genomarbetad tillsammans. Vi vill understryka 

att arbetet med studien, inkluderat textens utformning, har skett gemensamt och vid varje 

arbetstillfälle har vi suttit tillsammans. Det enda som skett enskilt är att läsa igenom redan 

skrivet material.  
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