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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka elevers relation till friluftsliv i skolan och på fritiden.  

 

• Hur är elevernas inställning till och upplevelse av friluftslivsundervisningen i skolan? 

• Vad har eleverna för erfarenheter av friluftsliv från sin uppväxt, fritid och skolgång? 

• Finns det något samband mellan hur mycket friluftsliv man har utövat under sin 

uppväxt och inställningen till och upplevelsen av friluftslivet i skolan? 

 

Metod 

Vi har i denna studie använt oss av en kvantitativ metod för att få en generaliserbar bild av 

vårt urval och för att kunna utföra statistiska beräkningar. Vi använde en enkät som 

behandlade frågor om elevernas erfarenheter, upplevelser och inställning till friluftsliv. 

Enkäten delades ut till 225 elever som valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, fördelade på två 

gymnasieskolor i en förort söder om Stockholm.  

 

Resultat 

Resultatet av denna studie visar att eleverna överlag är positivt inställda till 

friluftslivsundervisningen i skolan, och att majoriteten av eleverna har positiva upplevelser 

från det friluftsliv de har utövat. Några skillnader mellan män och kvinnor hittades inte. 

Utövandet av friluftsliv minskar med åren för både män och kvinnor. Innan de fyllde 12 år var 

flickorna ute i naturen oftare än pojkarna, men denna skillnad jämnas ut och är inte längre 

signifikant för det senaste året. Resultaten tyder på att hur mycket man har utövat friluftsliv 

under det senaste året och mellan 12 och 15 års ålder påverkar elevernas allmänna inställning 

till friluftslivsundervisningen, hur meningsfull de tycker att den är och om de vill ha mer 

friluftsliv i skolan. Kön, bostadsområde och hur ofta man var ute i naturen innan man fyllde 

12 år hade ingen signifikant påverkan. 

 

Slutsats 

Vår slutsats är att ju oftare man är ute i naturen som ungdom, dvs. efter att man har fyllt 12 år, 

påverkar den allmänna inställningen till och upplevelsen av friluftsliv positivt. Vi anser därför 

att skolan bör sträva efter att främja elevers möjlighet till att vistas ute i naturen i skolan. 



 

 

Summary 

Aim 

The aim of the study was to examine students' relationship to friluftsliv at school and during 

their free time. 

• What are the students' attitudes to and experience of friluftsliv education in school? 

• What experiences of friluftsliv do students have from their childhood, free time and 

schooling? 

• Is there a correlation between how much friluftsliv you have exercised during your 

upbringing and attitudes towards and experiences of the teaching of friluftsliv in school? 

Method 

We have in this study used a quantitative method to get a generalizable picture of our sample 

and to be able to perform statistical calculations. We used a questionnaire that addressed 

issues of students' experiences of and approaches to friluftsliv. The questionnaire was 

distributed to 225 students who were selected from a convenience sample, divided into two 

high schools in a suburb south of Stockholm. 

Results 

The results of this study shows that students generally have a positive attitude to the teaching 

of friluftsliv in school, and that the majority of the students have positive experiences from the 

friluftsliv they have practiced. Any differences between men and women were not found. The 

practice of friluftsliv decreases with age for both men and women. Before the age of 12 years, 

girls are out in the wild more often than boys, but this difference is evened out and is no 

longer significant for the past year. The results suggest that how much you have exercised 

friluftsliv in the last year and between 12 and 15 years of age affects students' general attitude 

toward friluftsliv, how meaningful they find it and if they want more friluftsliv in school. 

Gender, residential, and how often they were out in the wild before they turned 12 years had 

no significant effect. 

 

Conclusion 

Our conclusion is that the more often you are out in the wild as a youth, ie. after having 

reached the age of 12 years, influences the general attitudes towards and experiences of 

friluftsliv in a positive way. We therefore believe that schools should strive to foster students' 

ability to be out in nature during school. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Vi har båda två vistats mycket ute i skog och mark under vår uppväxt. Däremot har vi, enligt 

vad vi kan minnas, inte stött på särskilt mycket friluftsliv i skolan. I dagens kursplaner och 

ämnesplaner kan vi dock se att det läggs stor vikt vid friluftslivsundervisningen i ämnet idrott 

och hälsa. Friluftlivet har fått mer plats och framförallt tydligare ramar och riktlinjer. I skolan 

ska eleverna få möta friluftslivet och få ta del av naturen, i en större utsträckning. Skolan har 

som mål att eleverna ska få ett intresse och få en förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.   

Utvecklar eleverna detta intresse, eller tilltalar friluftsundervisningen i skolan bara de redan 

frälsta?  Det är här utmaningen för lärarna i idrott och hälsa ligger.  

Vi anser att det är av intresse att undersöka elevers relation till friluftsliv i skolan och på 

fritiden. Vår tanke är att denna studie ska kunna bidra till en större förståelse och kunskap om 

hur eleverna i skolan ser på friluftsliv i skolan och hur friluftslivsundervisningen faktiskt 

påverkar elevernas intresse för friluftsliv. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Vad är friluftsliv 

För att vara ett sådant välkänt och välanvänt begrepp är ”friluftsliv” tämligen svårt att 

definiera. Ett flertal olika varianter har förekommit genom åren och idag har olika 

organisationer sina egna definitioner. I den statliga utredningen ”Idrott åt alla” (SOU 

1969:29) samlade man både friluftsliv och idrott under begreppet ”idrott”. (Yttergren 1996, s. 

11) Man definierade sedan idrott som  

Fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 
tävlingsresultat. (Lindroth, J. & Blom, K-A. 1995, s. 11) 

 
Från friluftsrörelsens håll kom dock protester, och man menade att den här hopslagningen av 

friluftslivet med idrotten syftade till att generera mer pengar åt idrottsrörelsen. (Yttergren 

1996, Backman 2003) Friluftsorganisationerna, med bl. a. Friluftsfrämjandet, var emot att 

förknippas med idrotten och dess fokus på tävling. Istället betonade man vikten av att 

separera friluftsliv från idrott, och lanserade på 60-talet följande definition: 

Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling. (Leif Yttergren 1996, s. 11) 
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Det var alltså viktigt att friluftsliv inte innehöll några tävlingsmoment, en syn som det idag 

råder mer eller mindre konsensus om. I dagsläget kan formuleringen ”utnyttja naturen” te sig 

något klumpig och hänsynslös, men så har också Friluftsfrämjandet utarbetat en ny definition. 

Man framhäver idag vikten av att leva i samklang med naturen och att friluftsliv innebär att 

”vistas i naturen på ett sådant sätt att det ger naturupplevelser, rekreation och motion” 

(Craafood 2009). En sådan definition, med fokus på upplevelser och välmående, är idag i stort 

sett allrådande, om än i något olika varianter. I Norge är exempelvis ”vistelse och fysisk 

aktivitet utomhus under fritid för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse” den officiella 

definitionen, och även den arbetsdefinition som användes av Friluftsgruppen i sin utredning. 

Man tillägger dock avsaknaden av krav på tävling och prestation och använder följande 

definition, som betraktas som den officiella i Sverige: 

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte 
och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling. (Friluftsgruppen 1999, s. 9, 22) 

 
Man har alltså även från statligt håll separerat friluftslivet från idrottsrörelsen, främst 

beträffande tävlingsidrotten. Från idrottsrörelsens håll har man dock en definierat idrott som 

”fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera 

mera”(Riksidrottsförbundet 2009), en definition som i mångt och mycket skulle kunna 

appliceras på friluftsliv. Skiljelinjer finns dock att dra, exempelvis är det tveksamt om 

uttrycket ”prestera mera” går att införliva i friluftlivets krav, eller snarare avsaknad av krav, 

på prestation. Idrotten ställer heller några krav på naturvistelse eller –upplevelse, varför man i 

vilket fall kan peka på aktiviteter som är idrott, men inte friluftsliv1, och vice versa2. Många 

aktiviteter kan dock kategoriseras som både idrott och friluftsliv, enligt ovanstående 

definitioner. Ett sätt att resonera kring problematiken är att skilja på friluftsliv och 

friluftsaktiviteter, som Öhman gör: 

Med friluftsaktiviteter avser jag fysiska aktiviteter som lekar, spel och 
övningar av idrottskaraktär som bedrivs ute i naturen. Med friluftsliv 

avser jag aktivitet som innebär att man lever i naturen. (Johan Öhman 1999, s. 6) 
 

Ytterligare en aspekt ges av Tordsson, som menar att ”friluftsliv är färdsel och liv i nära 

kontakt med den fria naturen, där huvudsyftet är upplevelser och erfarenheter.” (Björn 

Tordsson 1994, s. 32) Han sätter här fingret på vad som kan ses som problemets kärna, 

nämligen att vad som är friluftsliv eller inte avgörs av syftet med aktiviteten. Man kan alltså 

se det som att huruvida en aktivitet skall räknas som friluftsliv eller inte beror på utövarens 
                                                
1 T ex diverse inomhusidrotter, exempelvis innebandy. 
2 T ex tältning ute i skogen. 
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syfte med aktiviteten. En person som är ute och plockar svamp bara för att kunna laga en 

svampgryta till middag utövar kanske inte friluftsliv, medan en person som plockar svamp för 

att njuta av skogens stillhet utövar friluftsliv. Liknande tolkningar kan göras av övriga 

definitioner som tagits upp hittills.  

Nilsson står för en problematisering av friluftsgruppens definition och presenterar ett eget 

förslag i en artikel i Idrottsdidaktiska utmaningar: 

Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturassocierade upplevelser samt 
stimulans och rekreation av psykisk och/eller fysisk art, med eller utan inslag av prestation 

och utan krav på tävlingsprestation. (Johnny Nilsson 2007, s. 142) 
 

Nilsson menar att en skillnad mellan friluftsgruppens definition och den av honom föreslagna 

dito, är att den senare gör en tydlig koppling av friluftslivet till en definierad naturmiljö. 

Precis som Tordsson menar Nilsson att många aktiviteter som bedrivs i naturmiljö kan göra 

anspråk på att vara friluftsliv, men där huvudsyftet inte är naturupplevelserna. Om avsikten 

med vistelsen i en naturmiljö är någon annan, såsom tävling eller arbete, bör aktiviteten 

istället benämnas naturmiljöaktivitet. (Nilsson 2007, s. 141 ff.) Naturmiljöaktiviteter i skolan 

skulle kunna vara orientering, längdskidåkning och långfärdsskridskoåkning. 

Det är av vikt att vara på det klara med vad man menar med friluftsliv kontra andra aktiviteter 

som bedrivs utomhus. Begreppsförvirring, otydliga definitioner och en alltför stor 

tolkningsfrihet kan leda till att läroplansskrivningar och andra styrdokument blir 

innehållslösa. (Svenning 2001, s. 5) Ett resultat av detta kan man se i innehållet i skolans 

friluftsdagar, som tenderar att innehålla relativt lite friluftsliv enligt friluftsgruppens 

definition. Innehållsmässigt skulle de snarare kunna kallas idrotts- och aktivitetsdagar. 

(Svenning 2001, s. 9 f.)  

I denna uppsats har vi, där anledning till diskussion kring begreppet föreligger, valt att 

använda oss av Nilssons definition. Vi finner den vara adekvat och tillräckligt nyanserad för 

att beskriva de olika sorters friluftsliv man kan tänkas utöva. 

1.2.2 Friluftslivets historia i Sverige 

Kulturellt och ideologiskt sägs det att friluftslivet har sina rötter i 1700- talet med ideologer 

som den franske filosofen Rousseau och den tyske filantropen Guth-Muths, gymnastikens 

fader i spetsen. Forskare i Sverige har sagt att friluftslivet har varit en viktig faktor i 

skapandet av den svenska identiteten och står nära det som vi i Sverige anser är ”folksjälen”. 

Att friluftslivet ses på detta sätt tar sin början när industrialiseringen skedde och den urbana 

människan organiserade friluftslivet vid sekelskiftet 1800-1900. De yttre materiella villkoren 
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förändrades när arbetstiden blev förkortad, pensionsåldern blev lägre och semestern blev 

längre. Nationalismen och hembygdsromantiken med symboler som den svenska flaggan, 

nationalsången, konungen och försvaret flödade hos det svenska folket. Även litteraturen och 

konsten hade en viktig del i detta då den avspeglade tankar om naturen. Dessa tankar innebar 

dock inte att hälsoaspekten försvann. Stadslivet ansågs t.ex. medföra ett försämrat 

hälsotillstånd med dess smittsamma sjukdomar och föroreningar. (Yttergren 1996, s. 2 ff.) 

 

Yttergren (1996, s.6 f.) beskriver friluftslivets framväxt med uttrycket friluftslivets tre gröna 

vågor. Den första gröna vågen äger rum mellan 1780 och 1820 då vandringsturer och 

bergsbestigning blev populära och badanläggningar togs i bruk. Mellan 1890 och 1920 

infaller den andra gröna vågen, vilken innefattar en intensiv organisationsbildning. Det 

centrala i denna våg låg vid att vistas och umgås i naturen utan något tävlingsmoment. Under 

denna våg bildades bland annat Svenska Turistföreningen 1885, Svenskt Hjulförbund 1888 

och Friluftsfrämjandet 1892. Intresset för orientering, skidåkning och cykling ökade och 

grunden för det sentida friluftslivet läggs. Ur den sociala synvinkeln anslöt sig fler och fler 

från den lägre medelklassen samt arbetarklassen, även om det i största del var det övre skiktet 

som var representerat. På 1970- talet inleds den tredje vågen vilken kännetecknades av de 

individuella, äventyrsbetonade, kommersiella och trendiga friluftslivssaktiviterna. 

Utrustningen blir dyrare och man bryter mot det traditionella svenska och rör sig i mot den 

amerikanska marknadsanpassningen, vilken har medfört att friluftslivsorganisationerna har 

fått en alltmer miljöinriktad profil. 

1.2.3 Friluftslivets historia i skolan 

I drygt 100 år har friluftslivet funnits i den svenska skolundervisningen. I början lades stor 

vikt vid rekreation, kroppsövningar och bildning i relation till naturen. (Lundvall 2011, s. 

130) Redan på 1890- talet ville man få in friluftslivet i skolans obligatoriska undervisning för 

att få ett ökat hälsomedvetande samt viljan till att fostra elever till dugliga 

samhällsmedborgare. Detta skedde dock först året 1905 då läroverkseleverna fick lov att 

”idka” friluftsverksamhet två till tre gånger per termin. 1928 kom nästa genombrott, 

läroverksstadgan, vilken sa att friluftsverksamheten kunde totalt använda 15 heldagar till 

friluftsdagar. Dagarna minskades 1932 ner till minst 10 högst 12 per år. Det var först 1940 

som friluftsdagarna blev obligatoriska i folkskolorna och friluftsverksamhet skulle bedrivas 

fyra till sex dagar om året. (Yttergren 1996, s.19)  
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År 1962 introduceras läroplanen för grundskolan. Vikt lades vid att man skulle bedriva 

friluftsdagar som beredde rekreation och omväxling i det dagliga skolarbetet. Värdet av 

friluftsliv, samarbetet samt upplevelsen lyftes fram. (Skolöverstyrelsen 1962, s. 42) När den 

nya läroplanen kom 1969, Lgr 69, förekom det inga stora skillnader. Gymnastiken och 

friluftsverksamheten skulle vara skilda från varandra frånsett orientering, simning och 

skridskoåkning. (Skolöverstyrelsen 1969, s.68, 168)  

 

Under 1980- och 1990-talen skedde två paradigmskiften vilka kom att förändra synen på 

friluftslivsundervisningen i skolan. Det första paradigmskiftet sker på 80-talet då friluftslivet 

införs som kunskapsområde i kroppsövningsämnet. Friluftslivet förs in i kursplanen i och med 

Lgr 80 och Lgy 87 där kunskap om friluftsliv fick en särskild målsättning. Detta innebar en 

förändrad syn för hur friluftslivet skulle växa fram och bedrivas i skolan. (Lundvall 2011, 126 

f.) I Lgr 80 skiljde man uttrycket friluftsverksamhet från uttrycket friluftsliv. 

Friluftsverksamhet skulle bedrivas under fyra till åtta dagar över hela läsåret och behövdes på 

grund av vår hälsa och vårt välbefinnande. Dock visade sig syftet med friluftsverksamheten i 

Lgr 80 till stora delar vara detsamma som syftet i Lgr 69. I friluftsverksamheten skulle 

begrepp som allemansrätten, naturvård och naturskydd behandlas och förklaras. Eleverna 

skulle stimuleras till att få ett intresse för utevistelse i naturen, se skönheten och lära sig inse 

värdet av friluftsliv. (Skolöverstyrelsen 1980, s. 47) Stor vikt lades vid orientering och övning 

med karta och kompass. Dessutom styrde det lokala området om man skulle välja aktiviteter 

såsom vandringar, cykelturer, kanotfärder och lägerliv. (Skolöverstyrelsen 1980, s. 94). 

 

På 90-talet sker det andra paradigmskiftet i samband med de nya läroplanerna och 

kursplanerna Lpo 94 och Lpf 94. Friluftsverksamheten försvinner som företeelse och begrepp 

från gymnasiets och grundskolans läroplaner och tiden som var avsatt till friluftsdagar 

försvinner. Friluftsundervisningen faller istället under kroppsövningsämnet. Ej heller går det 

att finna friluftsdagar och friluftstimmar som begrepp eller tidsangivelse i skolförordningarna. 

(Lundvall 2011, s 127 f.) Lpo 94 och dess kursplaner medförde att läraren fick större 

valmöjligheter och friare tyglar med friluftsundervisningen. Det ska dock lyftas fram att 

friluftsliv och orientering är två av fyra delar som lyfts fram i kursplanerna. Ett regelbundet 

friluftsliv förespråkas. (Statens skolverk 2000, s. 47 ff.) Efteråt har kritik riktats mot ämnet 

idrott och hälsa och dess undervisning under 90-talet. Man ansåg att det idrottsliga innehållet 

på lektionerna baserades på en så kallad idrottslogik som utgick från tävling och rangordning. 
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Ämnet idrott och hälsa ifrågasattes för att inte leva upp till ämnets kursmål, att främja lärandet 

om hälsa. Här framträdde, troligtvis, friluftslivet som mer lämpligt och i linje med kursmålen. 

(Lundvall 2011, s. 131) 

 

År 2011 kom det nya läroplaner för grundskolan och gymnasiet: Lgr 11 och Lgy 11. I dessa 

kan man se att det läggs en ännu större vikt vid friluftslivet. Det genomsyrar syftet, det 

centrala innehållet och kunskapskraven betydligt mer än vad det tidigare har gjort. Det märks 

att ämnet idrott och hälsa vill lägga allt mer vikt vid friluftsundervisningen och att kraven på 

lärarna ökat angående vad de måste lära eleverna. Friluftslivet tillskrivs en central roll 

gällande motion, rekreation och betydelsen för människans hälsa. (Skolverket 2011a, s. 51 ff., 

Skolverket 2011b, s. 83 ff.) 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Friluftslivsundervisningen i den svenska skolan 

Ett försök att kartlägga undervisningen i idrott och hälsa i den svenska grundskolan har gjorts 

inom projektet Skola-Idrott-Hälsa (SIH), en longitudinell, rikstäckande studie som sedan 2001 

har utfört återkommande undersökningar bland barn och ungdomar i den svenska skolan. 

Även lärare har intervjuats (Engström 2004, s. 5). För närvarande har fyra studier genomförts 

sedan basstudien 2001. I en rapport som grundar sig i undersökningen från 2001 har Backman 

studerat friluftslivet i den svenska skolan. 1389 elever från årskurs 6 och 9, samt 58 lärare, har 

fått svara på frågor om innehåll och kunskapsnivå inom friluftsliv. De vanligaste formerna av 

friluftsliv i skolan uppgavs vara orientering och åka skridsko/isspel, som över 70 procent av 

eleverna hade gjort under det senaste året. De minst förekommande formerna var 

friluftsteknik (t ex göra upp eld och laga mat i naturen), paddling och att åka 

långfärdsskridsko (Backman 2004, s. 182). Backman noterar att bland de aktiviteter som 

eleverna uppger vara vanligast är övervägande delen sådana som kan benämnas 

friluftsaktiviteter istället för friluftsliv, enligt den uppdelning som Öhman (1999) gör och som 

diskuteras i bakgrunden. 

 

Gällande friluftsundervisningens utbreddhet i skolan uppger de intervjuade lärarna i studien 

att 9 procent av undervisningen i Idrott och hälsa ägnas åt friluftsliv och orientering, både i 

årskurs 6 och 9 (Backman 2004, s. 183). Det är dock troligt att den övervägande delen av 

denna del utgörs av orientering och att de aktiviteter som kan ses som friluftsliv och falla 
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under Friluftsgruppens definition är mycket sparsamt förekommande (ibid.). Liknande 

resultat återfås i Karin Redelius rapport Bäst och pest, där de vanligaste aktiviteterna med 

friluftskoppling är skridskor/isspel, orientering och simning, även om dessa förekommer två 

gånger eller mindre per år (Redelius 2004, s. 157). 

 

En rapport gjord av forskare vid Örebro Universitet på uppdrag av Skolverket (Eriksson red. 

2003) har elever och lärare från ett rikstäckande urval grundskolor och gymnasieskolor 

besvarat enkäter gällande undervisningen i idrott och hälsa. Studien undersökte bland annat 

förekomsten av friluftsdagar i skolan och elevernas upplevda kunskaper inom ämnet. Det 

framkom att i grundskolan hade man i genomsnitt 3,75 heldagar och 2,34 halvdagar med 

friluftsverksamhet under ett läsår, medan siffrorna för gymnasiet var lägre; 2,42 heldagar och 

1,75 halvdagar. Studien visar på en mycket stor variation mellan skolorna, då några skolor 

inte hade några friluftsdagar alls, medan andra hade över tio stycken under ett läsår (ibid. s. 

21). 

 Liknande siffror återfinns i Backmans studie, där det framkommer att det i grundskolan i snitt 

är drygt fyra friluftsdagar per skola och läsår, men att det även här varierar från noll och upp 

till tio dagar (Backman 2004, s. 185). Innehållet under friluftsdagarna tycks även det vara 

väldigt skiftande. I Skolämnet Idrott och hälsa finner man att den vanligaste aktiviteten är 

friluftsliv, såsom naturvistelser, kanotfärder och gå på tur. Andra vanligt förekommande 

aktiviteter är friidrott, orientering och vinteraktiviteter, såsom skidor och skridskor (Eriksson 

red. 2003, s. 21). Något som är noterbart är att det i Backmans studie är ett omvänt 

förhållande, då han finner att ungefär en tredjedel av friluftsdagarna ägnas åt sådant som kan 

kategoriseras som friluftsliv. Resterande dagar, alltså ungefär två tredjedelar av 

friluftsdagarna, ägnades i huvudsak åt aktiviteter av mer idrottslig karaktär, och skulle kanske 

snarare kallas aktivitets- och idrottsdagar (Backman 2004, s. 185). Man kan utifrån dessa 

studier anta att förekomsten av friluftsliv och friluftsaktiviteter under friluftsdagarna är 

väldigt varierande, men att skillnaden möjligtvis kan förklaras utifrån någon form av 

begreppsförvirring. Det finns, som vi diskuterar i bakgrunden, vissa problem med att fastställa 

vad som egentligen är friluftsliv och inte. 

 

Kunskapsmässigt föreligger det skäl att tro att det finns vissa luckor när det gäller friluftsliv 

hos svenska barn och ungdomar. I Friluftsliv i grundskolan uppger lärarna att de uppfattar att 

runt två tredjedelar av eleverna inte har speciellt stora eller obefintliga kunskaper inom 



8 

 

friluftsliv inklusive orientering, medan de uppfattar att elevernas kunskaper inom andra 

moment är betydligt större. Backman tror att det beror på förekommer så sällan i 

undervisningen och att lärarna därför är osäkra i sin bedömning av eleverna (Backman 2004, 

s. 184). Det här kan ställa mot Skolverkets rapport, där andelen elever som säger sig ha fått 

kunskap om friluftsliv (att vara i skog och mark) under olika årstider i skolan är 41 procent 

bland eleverna i årskurs 6, i årskurs 9 är motsvarande siffra 22 procent och i årskurs två på 

gymnasiet är siffran nere i 10 procent (Eriksson red. 2003, s. 27). Vidare svarar 22 procent av 

eleverna i årskurs 6, 29 procent av eleverna i årskurs 9 och 50 procent av eleverna i årskurs 2 

på gymnasiet att de inte har fått någon kunskap om friluftsliv genom skolan (ibid. s. 41).  

 

1.3.2 Natur-, miljö- och friluftslivsrelaterade påverkansfaktorer  

Olika former av friluftsliv har visat sig vara viktigt för vilka känslor och attityder man har 

gentemot naturen. Tanner (1980, s. 21ff) och Palmer (1993, s. 27ff) har i två likartade studier 

undersökt vad som har varit viktiga faktorer i skapandet av ett intresse för miljön hos 

miljöaktivister och personer som jobbar med miljöfrågor. En majoritet av de tillfrågade i båda 

studierna ansåg att någon slags interaktion med naturen och vistelse i naturområden, både som 

barn och som vuxen, hade varit viktigt i skapandet av deras intresse. Även deras val av yrke 

hade påverkats av att de vistats mycket i naturen (Palmer 1993, s. 27). De bägge studierna 

pekar ut erfarenheter av naturen gjorda under sin barndom som den enskilt viktigaste faktorn 

när det gäller skapandet av deras intresse och omtanke för miljön och naturen i vuxen ålder. 

Det finns även indikationer på att många utvecklar detta intresse gradvis under ett senare 

skede i livet, exempelvis genom miljöstudier i skolan (Ibid., s. 27). Diverse erfarenheter i livet 

verkar ha en större effekt på personers attityder gentemot naturen än speciella utbildningar 

designade för att förändra dessa attityder (Newhouse 1990, s. 31). I utbildningar i 

miljökunskap och hållbar utveckling har således naturmöten en viktig roll att spela (Sandell & 

Öhman 2010, s. 124ff).  

 

Barndomens betydelse för skapandet av attityder mot och intressen för naturen och vistelser 

och aktivitetsutövande däri är ett område som är tämligen välutforskat. Erfarenheter av 

naturen i ung ålder har rapporterats bidra till att skapa attityder och beteendemönster som 

barnen behåller även när de blir äldre (Wilson 1996, s. 28, Kals, Schumacher, Montada 1999, 

s. 186ff, Asah, Bengston, Westphal 2012, s. 554ff). Barn som inte utvecklar dessa attityder 

och beteende riskerar att inte heller utveckla dem senare i livet (Wilson 1996, s.28). Studier 
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har visat att undervisning utomhus kan ha en positiv inverkan på det allmänna välbefinnandet 

(Mygind 2009, s. 161ff). Ungdomar som lekte mycket ute i naturen som barn är mer benägna 

att utöva aktiviteter ute i naturen (Bixler, Floyd, Hammitt 2002, s. 813f) och lekar ute i 

naturen som barn har visat sig göra starkt avtryck i minnet (Sandberg 2010, s. 215f) . Bland 

vuxna som vistas mycket i naturen är en starkt bidragande faktor till detta att de har deltagit i 

aktiviteter ute i naturen som barn (Ward Thompson, Aspinall, Montarzino 2008, s. 121ff, 

Asah, Bengston, Westphal 2012, 558ff). En förklaring till detta kan vara att ett deltagande i 

naturbaserade aktiviteter som barn ökar motivationen och önskan att deltaga i liknande 

aktiviteter som vuxen, och att det i sin tur leder till att diverse begränsningar som hindrar en 

från att deltaga i sådana aktiviteter blir enklare att överkomma (Asah, Bengston, Westphal 

2012, s. 557f). Å andra sidan är avsaknaden av vistelser och aktiviteter i naturområden 

sammankopplat med en låg sannolikhet att besöka naturområden som vuxen. Det förefaller 

även vara så att om ju oftare man besökte naturområden som barn, desto troligare är det att 

man kan tänka sig att besöka naturområden ensam (Ward Thompson, Aspinall, Montarzino 

2008, s. 121ff). 

 

I Norge har flera studier undersökt hur diverse socialiseringsprocesser till ett aktivt friluftsliv 

ser ut. Dessa studier har visat att föräldrarnas aktivitet är en viktig faktor för att man ska skapa 

sig ett intresse för friluftsliv och komma att utöva det själv senare i livet (Dahle 1989, s. 39f, 

Wold 1989, s. 135, Skille 2000, s. 65ff, Vestheim 2005, s. 64f, Jakobsen 2007, s.73f). Att ha 

utövat mycket friluftsliv som barn har ett kraftigt samband med att utöva mycket friluftsliv i 

vuxen ålder. Det verkar dock inte ha någon avgörande betydelse om familjen utövade 

friluftsliv tillsammans, utan att det är viktigast att föräldrarna fungerar som förebilder som 

barnet kan ta efter (Dahle 1989, s. 39). För männen verkar fadern ha varit mest betydelsefull 

för den egna aktiviteten, både för att de utövade friluftsliv tillsammans med honom och såg 

honom som en förebild. För kvinnorna förefaller modern ha varit den viktigaste förebilden 

som barn. Reproduktionen av friluftslivsutövande kan alltså vara knutet till kön (Wold 1989, 

s. 138, Jakobsen 2007, s. 73f). Under barndomen har leken en stor betydelse för barnens 

förhållande till naturen (Jakobsen 2007, s. 88).  

Även om ungdomar utövar i stort sett samma aktiviteter som tidigare generationer traditionellt 

sett har gjort, och att typen av aktivitet således kan sägas gå i arv, är det inte säkert att de 

bakomliggande motiven är desamma (Skille 2000, s. 114f).  
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Under ungdomsåren blir det allt vanligare att jämnåriga vänner blir de man främst utövar 

friluftsliv med (Skille 2000, s. 114, Vestheim 2005, s. 67, Jakobsen 2007, s. 75f). Även skolan 

blir en allt vanligare påverkansinstans, där det mest centrala var att aktiviteterna var lagom 

spännande och utmanande för eleverna. Det var viktigt att eleverna upplevde att de 

bemästrade de olika formerna av friluftsliv. Eleverna gillade även den sociala gemenskap med 

varandra och med lärarna som friluftslivet medförde (Jakobsen 2007, s. 83ff).  

Skolan har en viktig roll i att erbjuda nya sorters friluftsliv för eleverna att prova på. Det här 

är framför allt viktigt för de elever som inte utövar friluftsliv i så stor utsträckning på sin fritid 

(Vestheim 2005, s. 70ff, Jakobsen 2007, s. 77ff). Även om frilufslivet i skolan kanske inte har 

så stor långvarig effekt på elevernas friluftslivsutövande kan det fylla en viktig funktion där 

och då (Vestheim 2005, s. 70f). Det kan också vara så att starka känslomässiga upplevelser, 

oavsett om de är positiva eller negativa när de först upplevs, omvandlas till övervägande 

positiva upplevelser när man reflekterar över dem senare i livet (Jakobsen 2007, s. 74). 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers relation till friluftsliv i skolan och på 

fritiden.  

 

De frågeställningar som används för att besvara syftet är följande: 

• Hur är elevernas inställning till och upplevelse av friluftslivsundervisningen i skolan? 

• Vad har eleverna för erfarenheter av friluftsliv från sin uppväxt, fritid och skolgång? 

• Finns det något samband mellan hur mycket friluftsliv man har utövat under sin 

uppväxt och inställningen till och upplevelsen av friluftslivet i skolan? 

 

1.5 Teoretiskt ramverk 

I denna studie har vi för avsikt att använda oss av den franske sociologen och 

kulturantropologen Pierre Bourdieus begrepp samt teorier som teoretisk referensram. 

Bourdieu har beskrivits som en efterföljare till Emile Durkheim och Karl Marx (Swartz 1997) 

samt blivit inspirerad av fenomenologi, Maurice Merleau-Ponty (Redelius & Larsson 2005, s. 

18). Sociologin var av Bourdieu betraktad som en vetenskap och hans viktigaste begrepp var 

det symboliska kapitalet, habitus och fält (Bourdieu 1997 s. 9). Med Bourdieus begrepp och 

teorier avser vi kunna förklara hur människor agerar och fungerar i sociala sammanhang. 
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Begreppen kan till viss del beskrivas var för sig men de påverkar varandra. De använder sig 

av varandra för att förklara sig själv som begrepp (Broady 1990, s. 169 ff.).  

1.5.1 Kapital  

Bourdieu var precis som Marx intresserad av det kapitalistiska klassamhällets reproduktion, 

vilket märks i Bourdieus begrepp. Begreppet kapital får ofta betydelsen ekonomiska tillgångar 

i vardagslivet medan Bourdieu beskriver det som ett betydligt mer omfattande begrepp. 

Kapitalbegreppet handlar i första hand om symboliska tillgångar såsom kulturellt och socialt 

kapital. (Bourdieu 1977, s. 177 ff.) Där kapitalbegreppet handlar om värden, tillgångar och 

resurser. Som vi ser talar Bourdieu om olika sorters kapital. Det symboliska kapitalet med 

underkategorier som utbildningskapital, vetenskapligt kapital, kulturellt kapital och socialt 

kapital. (Broady 1990 s. 169 ff.) Broady (1990 s. 171) beskriver det symboliska kapitalet som 

”… det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.” 

Kapitalbegreppet är användbart för att förklara varför vissa kunskaper värderas högre samt 

betonas som viktigare än andra inom en viss utbildning (Bourdieu 1977, s. 179). Exempelvis 

kan man tänka sig att idrottskunskaper är högt värderade på Gymnastik- och idrottshögskolan 

men tämligen lågt värderade på Kungliga musikhögskolan, där de istället värderar ett 

kulturellt kapital i form av musikalitet. 

1.5.2 Habitus 

Kapital och habitus har ett nära sammanhang där människors skilda habitus kan bero på deras 

nedärvda eller förvärvade kapital. Habitus styr hur människan investerar, ackumulerar eller 

konverterar kapital samtidigt som habitus under bestämda förhållanden kan fungera som 

kapital. (Broady 1990, s. 228)  

 

Bourdieu (1977, s. 82; 1992, s. 54 ff.) förklarar habitus som ett system av förkroppsligade 

dispositioner vilka uppstår i samspel mellan individen och det sociala sammanhang individen 

befinner sig i. De erfarenheter man har tillfogat sig genom individuella upplevelser ”ristas in” 

i kroppen och möjliggör för individen att bemästra olika situationer som kan uppkomma. 

Beroende på hur samspelet med den sociala världen utfaller kommer habitus antingen 

reproduceras, det vill säga habitus förstärks, eller förändras, det vill säga habitus 

överensstämmer inte med den sociala världen. Sker det ingen förändring i förutsättningarna 

kommer habitus att återspegla en tendens till att upprätthålla traditionerna inom en grupp eller 

ett fält.  
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Det finns både individ- och grupphabitus och människan konstruerar den sociala världen där 

sammanhanget mellan individ och grupp är betydelsefullt. (Bourdieu 1977, s. 86) Förenklat 

kan man säga att olika grupper har sin specifika habitus som både förenar dem som ingår i 

gruppen och differentierar dem från andra grupper. En grupps habitus förstås när man finner 

vad som är karaktäristiskt och specifikt för gruppen, dvs. vad som sägs manifestera habitus i 

praktiken. Habitus uttrycks genom t.ex. de val vi gör, handlingar vi utför och smaken. 

Smaken är praktikerna: det vi vill säga, det vi gör och det vi äger. Smaken är också en markör 

för den grupp vi tillhör samt den miljö vi verkar inom. Man kan ha smak för olika livsstilar, 

kläder, musik, litteratur, sport, konst. Men att uttrycka smak för något innebär också att 

uttrycka avsmak för något annat. Att vi har skillnader i smak blir ett sätt att markera social 

tillhörighet (att tillägna oss en livsstil som visar vilka vi vill likna och vilka vi vill ta avstånd 

från), vilket skapar distinktioner som i vissa sammanhang fungerar som inträdesbiljett till 

olika situationer i samhället. Smaken förenar individer med liknande smak och skiljer ut folk 

med olika smak. Smaken blir på så sätt ett uttryck för distinktioner som i sin tur blir ett 

uttryck för habitus. (Bourdieu 1991, s. 303 ff.; 1997, s. 177 ff.) 

 

Utifrån habitus kan man alltså förstå varför människor väljer olika livsstilar, eftersom habitus 

genererar och klassificerar klassificerbara handlingar och beteenden. Dessa förmågor 

definierar habitus och resulterar i individers eller gruppers olika livsstilar eller sätt att leva 

sina liv. (Bourdieu 1977, s. 214; 1991, s. 298) Genom att studera habitus kan man närma sig 

ett svar på frågan hur idrottsaktiviteter väljs. Föreställningar finns om att vissa idrotter utövas 

av olika socioekonomiska grupper i samhället. På grund av detta pekas vissa idrotter ut som 

arbetaridrotter och vissa som överklassidrotter. Detta är bara halva sanningen enligt Bourdieu. 

Individerna har olika smakpreferenser samtidigt förhåller sig idrotterna olika till varandra 

gällande ekonomi och popularitet. (Bourdieu 1997, s. 189 ff.) 

 

Donald Broady (1990, s. 228) beskriver habitus som ett ”system av dispositioner som tillåter 

människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen”. Denna teori vilar i 

grunden på den enkla tanken att människornas habitus har formats och stöpts av det liv som 

de fram till denna tidpunkt har levt. Varje människa har blivit styrd av sina föreställningar och 

praktiker vilket medför att vi återskapar och ibland förändrar den sociala världen. Habitus och 

sociala betingelser har ett sammanhang där ett starkt habitus kan omvandla de sociala 
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betingelserna och starkare sociala betingelserna kan modifiera människans habitus eller se till 

att hon flyr fältet.  

1.5.3 Fält 

Det tredje begreppet är fält. Ett socialt fält är när en avgränsad grupp individer och 

institutioner strider eller arbetar för något de har gemensamt, exempelvis Friluftsfrämjandet 

som strider för sin rätt i en specifik fråga. Man kan använda och undersöka ett fält med flera 

andra fält för att förstå hur de skiljer sig från varandra. (Broady 1990, s. 270 ff.) Till exempel 

jämföra scouterna med fotbollen och ishockeyn. Fältet har specifika insatser och intressen, 

vilka endast kan uppfattas av den som formats för att träda in i fältet. Dessa insatser och 

människor som vill ”spela spelet” och har en habitus innefattande kunskap och erkännande av 

spelets lagar och insatser krävs för att fältbegreppet ska fungera (Bourdieu 1992, s. 42). 

 

Genom att ha vår teoretiska referensram i det kultursociologiska perspektivet tror vi oss 

kunna förklara varför vissa människor, och andra inte, finner friluftslivet positivt samt 

meningsfullt. 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Enkäter är en lämplig metod då det gäller att få fram attityder, smaker och åsikter (Ejvegård 

2009, s. 55). Denna studie har en kvantitativ ansats, då vi ville undersöka något gemensamt 

och representativt för en population (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85). Vi ville få mätbara 

data där vi kunde göra statistiska beräkningar och jämförelser för att se om det fanns några 

samband. Vi valde därför att göra en enkät, då det är en adekvat metod att använda när man 

vill nå ut till en större population och utföra en undersökning av typen som än nämnd tidigare. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 229) 

2.2 Urval 

Studiens målpopulation är elever som går i årskurs 2 på gymnasiet, och som alltså är 16 år. Vi 

har valt denna målpopulation eftersom att många av de studier som finns inom ämnet har 

riktat sig mot elever i grundskolan. Vi tycker därför att det är av intresse att utföra vår studie 

på gymnasieelever. Vi tycker även att det är en intressant grupp att utföra studien på då de har 

nått en ålder där man börjar bli vuxen och kanske blivit mer säker i sina intressen. 
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Av tidsmässiga skäl genomfördes ett bekvämlighetsurval bland gymnasieskolor i Stockholm. 

Skolorna är valda utifrån de kontakter vi har skapat under vår tid på GIH. Totalt deltog 225 

elever från två skolor, båda belägna i förorter söder om Stockholm. Studien genomfördes på 

de elever som var närvarande på lektionerna, så urvalet utgjordes alltså av de elever vi delade 

ut enkäter till. Då studiens målpopulation var elever i årskurs två på gymnasiet är urvalet en 

undertäckning (Hassmén & Hassmén 2008, s. 93). Någon hänsyn till vilket program 

respondenterna studerar på har inte tagits. 

2.2.1 Bortfallsanalys 

Bland de enkäter som delades ut besvarades alla utom en. Två enkäter bedömdes som bortfall 

på grund av att de genomgående var felaktigt ifyllda. Det interna bortfallet var relativt litet 

och berodde på att några enkäter saknade svar på vissa frågor eller att vissa frågor var 

felaktigt besvarade, exempelvis att för många svarsalternativ var ifyllda. Då både det externa 

och det interna bortfallet var så pass litet anser vi inte att det har påverkat studiens resultat.  

2.3 Etiska överväganden 

Innan enkäten delades ut informerades respondenterna om studiens syfte samt de 

forskningsetiska aspekter som finns angående vår studie. Respondenterna informerades om att 

allt deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan 

eller att inte svara på någon fråga. Vi garanterade även deras anonymitet och att enkätsvaren 

skulle behandlas konfidentiellt och endast skulle användas i forskningssyfte. Vi har följt 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011). 

2.4 Enkätens utformning 

Studien baseras på en kvantitativ enkätundersökning med mestadels givna svarsalternativ (se 

bilaga 3). Vissa frågor hade både öppna och givna svarsalternativ, för att ge respondenterna 

chans att ge ett svar som inte täcktes av de givna svarsalternativen. Vi har dock valt att 

använda öppna svarsalternativ sparsamt, och i de fall de används ges respondenterna inte 

möjlighet till några längre svar. Detta för att underlätta analysen av svaren och öka 

jämförbarheten mellan svaren, men också för att resultatet inte ska påverkas av 

respondenternas olika benägenhet att uttrycka sig skriftligt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 
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236f.). Enkäten bestod av frågor från SIH-projektet3, Friluftsliv i förändring4 samt 

egenkonstruerade frågor. Enkäten togs fram i samråd med vår handledare.  

 

I enkäten har vi valt att göra vissa åldersindelningar. Vissa frågor är uppdelade i ”innan 12 

år”, ”12-15 år” och ”senaste året”, medan andra är uppdelade i innan och efter respondenterna 

började gymnasiet. Anledningen till dessa uppdelningar är att respondenternas exponering för 

och utövande av friluftsliv har ändrats under deras uppväxt. De valda åldersgrupperna 

motsvarar tiden innan, under och efter högstadiet, vilket vi ansåg var lämpliga brytpunkter. I 

de frågor som är uppdelade i innan och efter de började på gymnasiet har vi valt att göra så 

för att hålla nere frågemängden. 

2.5 Procedur 

2.5.1 Undersökningens genomförande 

Parallellt med att vi utformade enkäten tog vi även kontakt med lärare i idrotts och hälsa på 

olika gymnasieskolor i Stockholm, där vi hade möjlighet att genomföra undersökningen. Då 

eleverna var över 15 år behövdes inte målsmans godkännande för att deltaga i 

undersökningen, med tanke på att enkätfrågorna inte var av speciellt känslig natur. Det här 

beslutet togs i samråd med vår handledare, kursens examinator samt berörda lärare ute på 

gymnasieskolorna.  

 

Innan vi besökte skolorna informerades lärarna om undersökningens syfte, vilket 

vidarebefordrades till eleverna. Eftersom de kontaktade lärarna undervisade i idrott och hälsa 

genomfördes enkätundersökningen i början av en idrottslektion. På plats informerade vi 

eleverna om undersökningens syfte och diverse etiska aspekter, såsom att de deltog på 

frivillig basis och garanterades anonymitet, både muntligt och skriftligt via enkätens 

försättsblad (se bilaga 2). För att minimera risken för att eleverna skulle tolka någon fråga 

felaktigt var vi tydliga med att de skulle fråga oss om det var något de undrade över.  

                                                
3 För information om SIH-projektet, se 

http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Pedagogik/Pagaende-projekt/Skola---Idrott---Halsa/ 
4 För information om Friluftsliv i förändring, se http://www.friluftsforskning.se/ 
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2.5.2 Databearbetning 

Vid bearbetning av studiens data användes SPSS 19 samt Statistica. Varje fråga kodades som 

en enskild variabel med ordinaldata, förutom frågorna gällande kön, födelseår, postnummer 

samt vem de utövar friluftsliv med, som kodades som nominaldata (se bilaga 3). 

Svarsalternativen omkodades genomgående till en motsvarande siffra. För fråga 1 kodades 

svarsalternativet ”Kvinna” som 1 och ”Man” som 2. För postnummer kodades 

svarsalternativet ”11xxx” till 1, ”12xxx” till 2, ”13xxx” till 3, ”14xxx” till 4 och ”15xxx” till 

5. För fråga 13 kodades svarsalternativet ”Mycket negativ” till 1, ”Negativ” till 2, ”Varken 

positiv eller negativ” till 3, ”Positiv” till 4 och ”Mycket positiv” till 5. För övriga frågor 

omkodades genomgående svarsalternativet längst till vänster på enkäten till 1, och sedan en 

siffra högre för varje steg åt höger på skalan (se bilaga 3).  

 

För att besvara frågeställningarna har vi använt deskriptiv statistik i form av frekvensanalys. 

Vi har även använt chi2-test och beräknat konfidensintervall (Andersson 2006, s. 118 f.) för 

att testa signifikansnivån när vi har undersökt skillnader och förändringar, detta för att 

kontrollera ifall dessa kan ha varit slumpmässiga. Vi har använt signifikansnivåerna p<0,05 

och p<0,1 som gräns för en statistisk signifikans respektive en statistisk tendens.  

 

För att undersöka hur inställningen påverkas av olika faktorer har en logistisk 

regressionsanalys genomförts. En logistisk regressionsanalys kan sägas vara ett sätt att 

beräkna sannolikheten för att tillhöra en grupp beroende på hur man har svarat på andra 

frågor. Den beroende variabeln är binär och resultatet uttrycks som ett odds. Att en variabel är 

beroende och binär betyder att den påverkas av de oberoende variablerna och att den endast 

har två svarskategorier. Sannolikheten för att tillhöra den önskade kategorin divideras med 

sannolikheten att inte tillhöra den önskade kategorin, vilket ger en oddskvot. Oddskvoten 

berättar hur sannolikheten för att tillhöra den önskade kategorin ändras när man förflyttas ett 

skalsteg i den oberoende variabeln. En oddskvot som är mindre än 1 betyder att sannolikheten 

för att tillhöra den önskade kategorin minskar för varje skalsteg, medan en oddskvot som är 

större än 1 betyder att sannolikheten ökar. (Bjerling & Ohlsson 2010, s. 1-29) 

 

I denna undersökning har den beroende variabeln bland annat varit ”Allmän inställning” som 

gjorts binär genom att koda svarsalternativen ”Mycket negativ”, ”Negativ” och ”Varken 

positiv eller negativ” som 1 och ”Positiv” och ”Mycket positiv” som 2. Vi har alltså delat upp 
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respondenterna i två grupper: en som är positivt inställd till friluftslivsundervisningen i skolan 

och en som inte är det. Den logistiska regressionsanalysen har sedan visat hur sannolikheten 

för att tillhöra gruppen ”Positiv” förändras beroende på hur man har svarat på diverse frågor 

som utgör de oberoende variablerna. En sådan fråga var ”Ungefär hur mycket var du ute i 

naturen det senaste året?” där svarsalternativen sträckte sig från ”Varje dag” till ”Aldrig”, på 

en sexgradig skala. Oddskvoten visade sig vara 0,79 per enhetsförändring, vilket betyder att 

sannolikheten för att tillhöra gruppen ”Positiv” minskar med 21 procent (1,00-0,79=0,21) om 

man går från att vara ute i naturen varje dag till att vara ute i naturen ”några ggr per vecka”, 

som är nästa steg på skalan. Signifikansnivån för oddskvoten var p=0,057, vilket visar att 

resultatet inte var statistiskt signifikant, men ändå hade en viss tendens.  

2.6 Reliabilitet och validitet 

2.6.1 Reliabilitet 

Noggrannheten och säkerheten är en viktig del i denna undersökning då frånvaron av en hög 

reliabilitet medför att validiteten blir låg. För att upprätthålla en hög reliabilitet ska man 

kunna återupprepa den mätning som gjorts och få ett liknande svar. Genom att använda sig av 

tidigare tester och mätinstrument som är internt reliabla får man en högre reliabilitet. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 124 f.) Detta använde vi oss av när vi skulle konstruera 

studiens enkät, genom att analysera tidigare enkäter som använts och haft en god 

tillförlitlighet. Ytterligare gjorde vi en pilotstudie för att öka reliabilitet. Pilotstudien hjälpte 

oss att analysera och utveckla enkäten då den syftar till att ta reda på om frågorna i enkäten 

besvaras så som frågekonstruktören eftersträvar eller ej. (Ejlertsson 2005 s. 35) Efter 

pilotstudien kontrollerade vi enkäten så att frågorna var begripliga och rätt ställda. Vi ansåg 

inte att några förändringar i enkäten behövde göras. När själva enkäten genomfördes var vi 

själva på plats för att övervaka förfarandet för att kunna informera eleverna om studien 

besvara studien och se till att bortfallet blev så litet som möjligt samt att de fick gott om tid på 

sig att besvara enkäten. Eftersom vår enkät inte har testats i sin helhet tidigare kan vi dock 

inte säkerställa dess reliabilitet.  

2.6.2 Validitet 

Validitet handlar om trovärdighet och i vilken mån enkäten mäter det som den har för avsikt 

att mäta. Fångar den de begrepp vi är ute efter och hur generaliserbart resultatet är. Validitet 

ställer frågan om vi, utifrån mätningarna vi gjort, kan dra slutsatser som kan besvara det syfte 



18 

 

vi har med studie. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136f.) För att få en hög validitet har vi 

utgått från syftet, frågeställningarna, teorin samt tidigare forskning när vi har formulerat vår 

enkät. Detta gör vi för att få en hög kriterie-, innehålls- och begreppsvaliditet. (Ejlertsson 

2005 s. 101f.) 

3. Resultat 

3.1 Elevernas inställning till och upplevelse av 

friluftsundervisningen i skolan 

 
Figur 1 Elevernas allmänna inställning till friluftslivsundervisningen i skolan, angivet i procent. (n=213) 

 

Resultatet visar att en majoritet av eleverna är positivt eller mycket positivt inställda till 

friluftsundervisningen i skolan (se figur 1). Sammanlagt uppgav 57,7 procent av eleverna att 

de var positivt eller mycket positivt inställda till friluftsundervisningen i skolan. Bland 

kvinnorna uppgav 63,6 procent att de var positivt eller mycket positivt inställda till 

friluftsundervisningen i skolan. Motsvarande siffra för männen var 53,3 procent. Skillnaden 

mellan könen var dock inte statistiskt signifikant. 

Vidare visar resultatet att 13,6 procent av eleverna har en negativ eller mycket negativ 

inställning till friluftslivsundervisningen i skolan. Inga signifikanta skillnader mellan könen 

finns. 
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Figur 2 Hur eleverna instämmer med olika påståenden om friluftsundervisningen i skolan. 

 

Resultatet visar att eleverna överlag känner sig trygga under friluftslivet i skolan samt att de 

tycker att det är roligt (se figur 2). 73,3 procent av eleverna instämmer helt eller i hög grad 

med att de var trygga i sitt deltagande i friluftsundervisningen (n=214). 62,8 procent av 

eleverna instämmer helt eller i hög grad med att friluftsundervisningen var rolig (n=215). 15,7 

procent av eleverna instämmer helt eller i hög grad med att de var stressade under 

friluftsundervisningen, medan 49,3 procent inte alls instämmer med det påståendet (n=211).  

I övrigt uppgav en majoritet av eleverna att de instämmer helt eller i hög grad med att de 

upplevde friluftsundervisningen som naturlig (59,2 procent, n=213), att det var riktigt 

friluftsliv (56,7 procent, n=210), att det var lärorikt (56 procent, n=214), att de fick utöva 

olika sorters friluftsliv (55 procent, n=220), att de uppskattade naturvistelsen (54,9 procent, 

n=215) och att de upplevde friluftslivsundervisningen som meningsfull (53,2 procent, n=220). 

En minoritet av eleverna uppgav att de instämmer helt eller i hög grad med att de endast 

deltog i friluftslivsundervisningen för att få ett bra betyg (45,7 procent, n=212), att de ville ha 

mer friluftsliv i skolan (43,4 procent, n=219) och att de upplevde friluftslivsundervisningen 

som tävlingsinriktad (31,2 procent, n=218). 
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3.2 Elevernas erfarenheter av friluftsliv från sin uppväxt och fritid 

 
Figur 3 Vem eleverna i huvudsak har utövat friluftsliv tillsammans med innan de fyllde 12 år (n=187), 
mellan 12 och 15 år (n=193) och under det senaste året (n=187). Konfidensintervall är markerade.  

 

Resultatet visar att det har skett en förändring över tid när det gäller vem man utövar 

friluftsliv tillsammans med. Innan 12 års ålder utövade man till största del friluftsliv 

tillsammans med familjen. Under det senaste året är det dock i skolan som eleverna främst har 

utövat friluftsliv. Det har också skett en ökning bland de som i huvudsak utövar friluftsliv 

ensamma. Förändringarna över tid inom kategorierna Familj, Ensam och Skola är signifikanta 

(p<0,05) (se figur 3). I kategorin Annan angavs hundar och hästar. 

 
Figur 4 Fördelning män: Vem eleverna i huvudsak har utövat friluftsliv tillsammans med.  
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Figur 5 Fördelning kvinnor. Vem eleverna i huvudsak har utövat friluftsliv tillsammans med. 

Resultaten för män och kvinnor var för sig (se figur 4 och 5) visar att männens minskning 

inom kategorin Familj är signifikant (p<0,05), medan ökningarna i kategorierna Skola och 

Ensam inte är signifikanta. Bland kvinnorna är det en signifikant ökning inom kategorin Skola 

(p<0,05), medan minskningen inom Familj och ökningen inom Ensam inte är signifikant 

(p<0,05).  

 

Tabell 6 Vem eleverna i huvudsak utövar friluftsliv med uppdelat efter kön och ålder. Alla tal är angivna i 
procent. 

 Vänner Familj Organisation Ensam Skolan Annan 

 Män Kvinnor M K M K M K M K M K 

Innan 12 30,9 24,4 29,9 32,2 13,4 6,7 3,1 0 21,6 25,6 1,0 1,1 

12-15 32,0 19,8 21,6 26,0 16,5 8,3 4,1 4,2 24,7 40,6 1,0 1,0 

Senaste året 31,5 20,0 9,8 21,1 15,2 2,1 9,8 6,3 33,7 49,5 0 1,1 

 

En jämförelse mellan män och kvinnor visar att det finns en signifikant skillnad beträffande 

vem man har utövat friluftsliv med under det senaste året (p=0,001) (se tabell 1). Bland 

männen är det vanligare att friluftsliv i huvudsak utövas tillsammans med vänner och med 

organisationer. Kvinnorna har i högre utsträckning än männen i huvudsak utövat friluftsliv i 

skolan samt med familjen under det senaste året. Det finns en tendens till skillnader mellan 

könen även under 12 till 15 års ålder (p=0,092), som antyder att män oftare utövar friluftsliv 

med vänner och organisationer, medan kvinnor i högre grad utövar friluftsliv i skolan. 

0

10

20

30

40

50

60

Vänner Familj Org Ensam Skola Annan

Innan 12 år

Mellan 12 och 15 år

Under senaste året



22 

 

 
Figur 6 Hur många procent av eleverna som utförde en aktivitet utomhus ganska ofta eller mer under sin 
uppväxt och det senaste året. (209<n<221) 

 

De vanligaste aktiviteterna som eleverna utövade utomhus under sin uppväxt var att leka och 

bada, något 36,1 respektive 34,5 procent uppgav att de hade gjort ganska ofta eller mer de 

gånger de var ute i naturen. Utövandet av dessa båda aktiviteter är dock signifikant lägre 

under det senaste året, 5,7 respektive 13,6 procent av eleverna uppgav att de hade utövat 

aktiviteten ganska ofta eller mer (p<0,05). Övriga aktiviteter som uppvisar en signifikant 

minskning i utövandet är att fiska och att ströva i naturen. Två av aktiviteterna, att jogga och 

att paddla, uppvisar en ökning, som dock inte är signifikant (se figur 6).  

 

Under det senaste året har joggning varit den vanligaste aktiviteten ute i naturen, något som 

19,3 procent av eleverna uppger att de har gjort ganska ofta eller mer.  

 

Tabell 7 Hur ofta eleverna uppger att de har varit ute i naturen i olika åldrar, angivet i procent. 
(214<n<219) 

 Varje dag Några ggr per 

vecka 

Några ggr 

per månad 

Några ggr per år 

eller mindre 

 Män Kvinnor M K M K M K 

Innan 12 12,3 26,8 45,3 47,3 29,2 18,8 13,2 7,1 

12-15 1,9 10,9 31,4 25,5 41,9 37,3 24,8 26,4 

Senaste året 3,8 8,2 19,8 22,7 27,4 20,9 49,1 48,2 
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Innan respondenterna fyllde 12 år var flickorna ute i naturen oftare än pojkarna (p=0,016). I 

åldrarna 12 till 15 år finns det en tendens till att flickorna är ute mer (p=0,052). Inga 

signifikanta skillnader mellan könen finns gällande utevistelser under det senaste året. 

Könsskillnaderna blir alltså svagare desto äldre eleverna blir. Resultatet visar även att 

utevistelserna minskar hos både män och kvinnor i och med ökad ålder (p<0,001) (se tabell 

2).  

3.3 Samband mellan mängden utövat friluftsliv under sin uppväxt 

och inställningen till och upplevelsen av friluftslivsundervisningen i 

skolan 

Vi har delat upp frågan i tre delfrågor, där den första behandlar meningsfullhet, den andra 

huruvida man vill ha mer friluftsliv inom undervisningen i idrott och hälsa och den tredje den 

allmänna inställningen till friluftsundervisningen i skolan. Varje beroende variabel 

(upplevelse av meningsfullhet, viljan att ha mer friluftsliv samt den allmänna inställningen) 

kontrollerades mot de oberoende variablerna kön, postnummer och hur ofta man var ute i 

naturen innan man fyllde 12 år, mellan 12 och 15 år samt under det senaste året. 

3.3.1 Att finna friluftsliv i skolan meningsfullt 

 

Tabell 8 Oddskvot för att finna friluftslivet i skolan meningsfullt 

 Oddskvot P-värde 

Kön Ej signifikant Ej signifikant 

Postnummer Ej signifikant Ej signifikant 

Innan 12 år Ej signifikant Ej signifikant 

Mellan 12 och 15 år 1,39 0,016 

Senaste året 1,45 0,004 

 

Resultatet visar att det finns en oddskvot på 1,39 för sambandet mellan hur ofta man var ute i 

naturen mellan 12 och 15 års ålder och sannolikheten att finna friluftslivsundervisningen i 

skolan meningsfull (se tabell 3). Det betyder att för varje steg neråt på skalan över hur ofta 

man vistades i naturen mellan 12 och 15 års ålder ökar sannolikheten för att man inte ska 

tycka att friluftslivsundervisningen är meningsfull med 39 procent. Med andra ord är 
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sannolikheten att man ska tycka att friluftslivsundervisningen är meningsfull högre ju oftare 

man har vistats ute i naturen. Resultatet är statistiskt signifikant (p=0,016). 

Hur ofta man har varit ute i naturen under det senaste året har även det inflytande på 

sannolikheten att finna friluftslivsundervisningen meningsfull. En oddskvot på 1,45 (p=0,004) 

visar att sannolikheten för att inte finna friluftslivsundervisningen i skolan meningsfull ökar 

med 45 procent när antalet vistelser ute i naturen minskar ett steg på skalan. Hur ofta man 

vistats ute i naturen under det senaste året har alltså ett tydligare samband med upplevelsen av 

meningsfullhet än mängden vistelser i naturen mellan 12 och 15 års ålder.  

Hur ofta man var ute i naturen innan man fyllde 12 år har ingen statistiskt signifikant 

påverkan på hur sannolikt det är att man kommer tycka att friluftslivsundervisningen i skolan 

är meningsfull. Inte heller kön eller postnummer hade någon påverkan.  

3.3.2 Att tycka att idrott och hälsa ska innehålla mer friluftsliv 

 

Tabell 9 Oddskvot för att vilja ha mer friluftsliv i skolan 

 Oddskvot P-värde 

Kön Ej signifikant Ej signifikant 

Postnummer Ej signifikant Ej signifikant 

Innan 12 år Ej signifikant Ej signifikant 

Mellan 12 och 15 år 1,27 0,09 

Senaste året 1,41 0,007 

 

Resultatet för sambandet mellan hur ofta man var ute i naturen mellan 12 och 15 års ålder och 

sannolikheten för att vilja ha mer friluftsliv i undervisningen inom idrott och hälsa visar på en 

oddskvot på 1,27 (se tabell 4). Det betyder att för varje steg neråt på skalan över hur ofta man 

vistades i naturen mellan 12 och 15 års ålder ökar sannolikheten för att man inte ska vilja ha 

mer friluftsliv i undervisningen inom idrott och hälsa med 27 procent. Med andra ord är 

sannolikheten att man ska vilja ha mer friluftsliv i undervisningen inom idrott och hälsa högre 

ju oftare man har vistats ute i naturen Resultatet är dock inte statistiskt signifikant men det 

visar på en tendens (p=0,09). 

Hur ofta man har varit ute i naturen under det senaste året har ett inflytande på sannolikheten 

för att vilja ha mer friluftsliv i undervisningen inom idrott och hälsa. En oddskvot på 1,41 

(p=0,007) visar att sannolikheten för att inte vilja ha mer friluftsliv i undervisningen inom 
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idrott och hälsa ökar med 41 procent när antalet vistelser ute i naturen minskar ett steg på 

skalan. Hur ofta man vistas ute i naturen under det senaste året har alltså ett tydligare 

samband med att vilja ha mer friluftsliv i undervisningen inom idrott och hälsa än mängden 

vistelser i naturen mellan 12 och 15 års ålder.  

Hur ofta man var ute i naturen innan man fyllde 12 år har ingen statistiskt signifikant 

påverkan på hur sannolikt det är att man kommer vilja ha mer friluftsliv i undervisningen 

inom idrott och hälsa. Inte heller kön eller postnummer hade någon påverkan.  

3.3.3 Allmän inställning till friluftslivsundervisningen i skolan 

Tabell 10 Oddskvot för att ha en positiv inställning till friluftslivsundervisningen i skolan. 

 Oddskvot P -värde 

Kön Ej signifikant Ej signifikant 

Postnummer Ej signifikant Ej signifikant 

Innan 12 år Ej signifikant Ej signifikant 

Mellan 12 och 15 år 0,76 0,045 

Senaste året 0,79 0,057 

 

Resultatet visar att det finns en oddskvot på 0,76 för sambandet mellan hur ofta man var ute i 

naturen mellan 12 och 15 års ålder och sannolikheten för att ha en positiv inställning till 

friluftslivsundervisningen i skolan (se tabell 5). Det betyder att för varje steg neråt på skalan 

över hur ofta man vistades i naturen mellan 12 och 15 års ålder minskar sannolikheten för att 

man ska ha en positiv inställning till friluftslivsundervisningen i skolan med 24 procent. Med 

andra ord är sannolikheten att man ska ha en positiv inställning till friluftslivsundervisningen i 

skolan högre ju oftare man har vistats ute i naturen. Resultatet är statistiskt signifikant 

(p=0,045). 

Hur ofta man har varit ute i naturen under det senaste året har även det inflytande på 

sannolikheten för att ha en positiv inställning till friluftslivsundervisningen i skolan. En 

oddskvot på 0,79 (p=0,057) visar att sannolikheten för att ha en positiv inställning till 

friluftslivsundervisningen i skolan minskar med 21 procent när antalet vistelser ute i naturen 

minskar ett steg på skalan. Resultatet är inte statistiskt signifikant, men det finns en tendens 

som tyder på att hur ofta man vistats ute i naturen under det senaste året har ett samband med 

hur positiv inställning man har till friluftslivsundervisningen i skolan.  
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Hur ofta man var ute i naturen innan man fyllde 12 år har ingen statistiskt signifikant 

påverkan på hur ens allmänna inställning till friluftslivsundervisningen i skolan. Inte heller 

kön eller postnummer hade någon påverkan.  

4. Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers relation till friluftsliv i skolan och på 

fritiden.  

 

De frågeställningar som används för att besvara syftet är följande: 

• Hur är elevernas inställning till och upplevelse av friluftslivsundervisningen i skolan? 

• Vad har eleverna för erfarenheter av friluftsliv från sin uppväxt, fritid och skolgång? 

• Finns det något samband mellan hur mycket friluftsliv man har utövat under sin 

uppväxt och inställningen till och upplevelsen av friluftslivet i skolan? 

 

Vi kommer att diskutera våra resultat utifrån Bourdieus kultursociologiska teori och använda 

oss av hans begrepp kapital, fält och habitus. Diskussionen kommer även knyta an till adekvat 

tidigare forskning. 

4.1 Sammanfattning av resultatet 

Våra resultat visar att eleverna överlag är positivt inställda till friluftsundervisningen i skolan.  

 

Resultatet visar även att eleverna generellt sett har haft goda upplevelser av 

friluftslivsundervisningen i skolan. 

 

Innan man fyllde 12 år var det vanligast att man i huvudsak utövade friluftsliv med sin familj. 

Under det senaste året utövade man främst friluftsliv i skolan. En jämförelse mellan könen 

visar att det kvinnor i högre grad än män fortsätter utöva friluftsliv med familjen, samt att de i 

högre grad går mot att i huvudsak utöva friluftsliv i skolan. 

 

De vanligaste aktiviteterna under uppväxten är att leka och att bada, men båda dessa 

aktiviteter sjunker signifikant i utövande jämfört med under det senaste året. Under det 

senaste året har joggning varit den vanligaste aktiviteten ute i naturen.  
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Resultaten visar att vistelserna ute i naturen minskar signifikant bland både män kvinnor från 

barndomen till det senaste året.  

 

Varken kön, bostadsområde eller hur ofta man var ute i naturen innan man fyllde 12 har 

någon påverkan på elevernas uppfattning om friluftslivsundervisningens meningsfullhet, 

deras önskan att ha mer friluftsliv inom idrott och hälsa eller deras allmänna inställning till 

friluftslivsundervisningen i skolan. Hur ofta man har varit ute i naturen från 12 års ålder har 

dock en påverkan på alla tre uppfattningar. 

 

4.2 Elevernas erfarenheter av friluftsliv 

Resultatet visar att utövandet av friluftsliv minskar med åren, både bland män och bland 

kvinnor. Om man även tittar på vem man i huvudsak utövar friluftsliv med ser man att skolan 

har övertagit familjens roll som den aktör eleverna oftast utövar friluftsliv med, vilket är i 

linje med tidigare forskning (Skille 2000 s. 113f, Vestheim 2005 s. 67, Jakobsen 2007 s. 

87ff). En del av den totala aktivitetsminskningen kan således med största sannolikhet kopplas 

till att friluftslivsundervisningen i skolan minskar ju högre upp i åldrarna man kommer 

(Eriksson red. 2003 s. 21). Innan man fyller 12 år är det vanligare att flickor är ute i naturen 

varje dag, en skillnad som även den minskar med åren. Det är också flickorna som i högre 

grad övergår till att främst utöva friluftsliv i samband med skolundervisningen. Det förefaller 

alltså som att männen är mer aktiva inom friluftsliv på sin fritid. Det här visar sig genom att 

männen i högre grad i huvudsak utövar friluftsliv med sina vänner och med organisationer, 

och inte med skolan. Med tanke på att kvinnor och män borde utöva lika mycket friluftsliv i 

skolan anser vi oss kunna dra dessa slutsatser.  

 

Utifrån Bourdieus teori kan man se det som att friluftsliv utövas inom olika fält. Inom fältet 

”familj” finns diverse intressen som är gemensamma för aktörerna inom fältet. Ett sådant 

intresse kan vara att det är kul att umgås med varandra. I takt med att barnen blir äldre 

kommer deras samspel med den sociala världen förändras, vilket påverkar deras habitus. En 

förändring i smak gör att man vill ha en annan social tillhörighet och därmed överger familjen 

till förmån för sina vänner, med vilka man har mer gemensamt. En norsk studie har visat att 

vilken sorts friluftsliv man utövar beror på vad ens vänner utövar (Skille 2000 s. 114). Man 

vill göra samma saker som ”alla andra”.  
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Den allmänna minskningen i naturvistelser kan möjligtvis förklaras med att det symboliska 

värdet i att vara en naturmänniska minskar under ungdomsåren. Tittar vi på vilka aktiviteter 

som är vanligast förekommande kan man exempelvis se att det är väldigt vanligt att man leker 

under sin uppväxt, men att det sedan blir betydligt ovanligare. Det här tror vi är ett 

typexempel på en aktivitet som tappar i symboliskt värde på grund av dess barnslighet. Man 

vill differentiera sig från barndomen genom att upphöra med barnsliga aktiviteter. Emellertid 

är lek tillsammans med andra en vanlig aktivitet hos barn och det har en stor betydelse för 

deras förhållande till naturen (Jakobsen 2007 s. 72). 

 

En aktivitet som inte minskar är joggning, vilket till skillnad från att leka inte är en aktivitet 

som förknippas med barndomen. Snarare är det så att joggning är en form av fysisk aktivitet 

som kan sägas signalera en hälsosam livsstil. Joggning kan också vara ett sätt att förbättra sina 

egna idrottsliga prestationer, vilket kan vara ett sätt att öka sitt sociala kapital. Huruvida 

joggning är friluftsliv eller inte går att diskutera. Vi tycker att det mycket väl kan falla under 

Friluftsgruppens definition, framför allt om man joggar utomhus för naturupplevelsens skull, 

snarare än för att förbättra sin kondition (Friluftsgruppen 1999, s. 9, 22). 

 

När det gäller vanliga aktiviteter vill vi även ta upp exemplet utförsåkning. Backman (2004 s. 

182) har visat att utförsåkning är en av de vanligaste formerna i friluftsliv i grundskolan. Det 

vårt resultat visar är att utförsåkningen minskar efter man fyllt 15 år, vilket möjligtvis kan 

förklaras med att man inte får chans att göra det lika ofta i skolan. Utförsåkning kan också 

vara en sådan aktivitet man i huvudsak utövar med sin familj, och att det minskade utövandet 

går hand i hand med den minskade familjeaktiviteten. Vi finner det dock anmärkningsvärt att 

utförsåkning är den tredje vanligaste aktiviteten att utöva ute i naturen. Vi misstänker dock att 

minnesfaktorn kan spela en roll här. I tidigare studier (Bixler, Floyd, Hammitt 2002 s. 801, 

Ward Thompson, Aspinall, Montarzino 2008 s. 137, Sandberg 2010 s. 215ff, Asah, Bengston, 

Westphal, 2012 s. 561) om aktivitetsutövande i sin barndom har det tagits upp att man i större 

utsträckning minns det som man tycker är roligt och har upplevt som betydelsefullt.  

 

Tidigare forskning har visat att det är vanligt att man utövar diverse aktiviteter för att man 

finner dem roliga (Wold 1989 s. 119, Skille 2000 s. 113f). I vår studie har vi sett att en 

majoritet av eleverna tycker att friluftslivsundervisningen i skolan är rolig, vilket torde borga 
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för att den i alla fall inte påverkar majoriteten av elevernas allmänna inställning till friluftsliv 

negativt. Överlag har eleverna enligt vår tolkning positiva upplevelser av 

friluftslivsundervisningen, då de anser att friluftslivet i skolan bland annat är tryggt, roligt, 

naturligt, lärorikt och meningsfullt. En majoritet uppger även att de uppskattar naturvistelsen. 

Intressant är att bara 15,7 procent av eleverna instämmer helt eller i hög grad med att de var 

stressade under friluftsundervisningen. Studier har visat att undervisning utomhus kan ha en 

positiv inverkan på det allmänna välbefinnandet (Mygind 2009, s. 161ff). Alla dessa 

upplevelser kan sammankopplas med en persons habitus, samtidigt som de påverkar en 

persons habitus. Man kan tänka sig att en person vars habitus innefattar friluftsliv i större 

utsträckning är trygg ute i naturen och upplever friluftslivet i skolan som naturligt. Vidare kan 

man anta att det är personer som inte har en habitus som innefattar friluftsliv som finner 

undervisningen otrygg, onaturlig och stressande.  

 

Intressant vidare forskning hade varit att studera hur upplevelsen skiljer sig åt mellan 

gymnasieelever och elever med ett lägre utbildningskapital, exempelvis lågstadieelever. Hade 

då ett utökat utbildningskapital bidragit till en positivare upplevelse av friluftsliv? 

 

Att män och kvinnor verkar ha olika arenor beträffande med vem man utövar friluftsliv anser 

vi vara ett intressant fynd, som dock inte hör till studiens syfte. Kvinnor utövar under det 

senaste året friluftsliv tillsammans med familjen och skolan i högre grad än män, medan män i 

högre grad utövar friluftsliv med vänner och organisationer. Det här är visserligen ingen fråga 

som uppsatsen syftar till att undersöka, men vi anser ändå att det är värt att ta upp. Vilka 

faktorer som kan ligga bakom denna skillnad anser vi är värt att forska vidare på. 

 

4.3 Inställning, upplevelse och påverkansfaktorer 

Vårt resultat visar att av de undersökta påverkansfaktorerna är det endast de senaste årens 

aktivitet som har någon signifikant påverkan på inställningen till och upplevelsen av 

friluftslivsundervisningen. Varken kön, postnummer eller hur ofta man var ute i naturen innan 

man fyllde 12 år kunde sägas ha någon påverkan på sannolikheten att vara positivt inställd till 

friluftslivsundervisningen, att finna den meningsfull eller att vilja ha mer friluftsliv i skolan. 

Visst stöd för detta går att finna i den tidigare forskningen, som delvis har visat att ett intresse 

för naturmässiga frågar kan skapas under ett senare skede i livet (Palmer 1993, s. 28f) och att 
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den utbildning de har fått inom friluftsliv har påverkat deras syn positivt (Vestheim 2005 s. 

70ff, Jakobsen 2007 s. 87ff). Resultatet är dock anmärkningsvärt på flera olika sätt. En 

majoritet av den forskning vi har tagit del av har visat att det främst är erfarenheter från 

barndomen som medverkar till att skapa attityder och beteenden gentemot samt intresse för 

natur, miljö och friluftsliv (Tanner 1980 s. 21ff, Newhouse 1990 s. 28ff, Palmer 1993 s. 27ff, 

Wilson 1996 s. 28ff, Kals, Schumacher, Montada 1999 s. 186ff, Bixler, Floyd, Hammitt 2002 

s. 813f, Asag, Bengtson, Westphal 2012). Hur ofta eleverna vistades ute i naturen innan de 

fyllde 12 borde alltså ha haft någon påverkan på deras inställning till och upplevelse av 

friluftslivsundervisningen, även om vår studie inte visar något sådant samband. Vad detta 

beror på kan vi bara spekulera i. Vi intar dock en självkritisk ställning och menar att det 

snarare är brister i denna studie eller ett icke representativt urval som ligger bakom denna 

diskrepans mellan tidigare forskning och vårt resultat, än att den tidigare forskningen skulle 

ha fel.  

 

Denna studies resultat har visat att de erfarenheter av friluftsliv man har innan man fyller 12 

inte har någon signifikant påverkan på hur meningsfullt man finns friluftsundervisningen i 

gymnasieskolan. Utifrån ett kultursociologiskt perspektiv kan vi alltså inte säga att den 

habitus man utvecklar under sin barndom påverkar inställningen till friluftsliv som 

gymnasieungdom, utan att det snarare är ett utövande av friluftsliv från 12 år och uppåt som 

påverkar den smak för friluftsliv man har senare. På samma sätt är de gymnasieungdomar 

som utövat friluftsliv i högre utsträckning från 12 års ålder och uppåt mer benägna än andra 

att vilja ha mer friluftsliv i skolan, men inte heller här har utövandet innan 12 års ålder någon 

signifikant påverkan. Möjligtvis är det först då man har skaffat sig ett tillräckligt stort 

utbildningskapital för att kunna uppskatta friluftsliv. Tidigare studier har visat att upplevelsen 

av att man bemästrar de aktiviteter man utför och att nivån av utmaning inte är för hög är 

viktigt för att elever ska uppskatta friluftsliv (Jakobsen 2007 s. 82). Det kan vara så att det 

friluftsliv eleverna i vår studie har upplevt under sin barndom har varit på fel nivå kunskaps- 

och färdighetsmässigt. Vårt resultat visar att de aktiviteter som eleverna främst har utövat är 

att leka och att bada, två aktiviteter som knappast bidrar med några kunskaper eller 

färdigheter av friluftsteknisk karaktär. En möjlighet finns dock att en ökad aktivitet som barn 

leder till en ökad aktivitet som ungdom, som i sin tur påverkar inställningen till 

friluftslivsundervisningen, och att sambandet på så sätt kan vara indirekt. Liknande indirekta 
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samband visar Asah, Bengtson och Westphal (2012 s. 557) i sin studie. Sådana samband är 

dock ingenting vi har undersökt. 

 

Det kan vara lätt hänt att komma in på en ”hönan eller ägget”-diskussion gällande inställning 

till och utövande av friluftsliv. Man kan fråga sig huruvida ungdomarnas inställning till 

friluftslivsundervisningen är positiv för att de har utövat mycket friluftsliv tidigare, eller om 

det är så att de utöver mycket friluftsliv för att de har en positiv inställning till friluftsliv, en 

inställning de sedan ”tar med sig” till skolan.  

 

I och med att man i många fall byter skola när man börjar på högstadiet, och även när man 

börjar på gymnasiet, kan man se det som att eleverna då träder in i nya fält. Det symboliska 

kapital eleverna bär med sig kan komma att värderas annorlunda i dessa nya fält, så att 

inställningen blir mer positiv för att friluftslivserfarenheter är ett kapital som värderas högt i 

det nya fältet. Med ökad ålder får eleverna ett större kapital och kan i och med det spela 

friluftsspelet bättre.  

Möjligheten finns såklart också att hur ofta man är ute i naturen som barn inte 

har så stor betydelse för inställningen och upplevelsen av friluftsundervisningen i skolan. 

Kanske skulle resultatet varit ett annat om man istället gjorde en djupare undersökning av vad 

barnen gör, inte bara hur ofta. Sedan kan det också vara så att skolan är en sådan arena som 

påverkas av så mycket annat. Att utöva friluftsliv under sin fritid jämfört med i skolan skiljer 

sig antagligen åt på mer än ett sätt. Lärarens kompetens, innehållet och klasskamraternas 

inställning tror vi är några faktorer som påverkar inställningen till friluftslivsundervisningen 

som vi inte har undersökt, men som tidigare forskning har visat vara betydelsefullt (Jakobsen 

2007 s. 76ff). Skulle man bara mäta aktiviteten på fritiden och inställningen till friluftsliv som 

fritidsaktivitet kanske resultatet skulle blivit ett annat.  

 

Vi anser att det är värt att lyfta upp och diskutera begreppsfrågan som finns kring friluftsliv. 

Att definiera vad friluftsliv är kan vara svårt och någon glasklar definition är svår att hitta. 

Det är ett omfattande begrepp som kan innehålla såväl aktiviteter som sinnesstämningar. Vi 

har under uppsatsskrivandets gång tyckt oss märka att ”friluftsliv” är svårt att förklara, men 

att alla har en uppfattning om vad det är.  

 



32 

 

4.4 Slutsats 

Den slutsats vi kan dra av studiens resultat är att mängden utevistelser när man är mellan 12 

och 15 år gammal påverkar inställningen och upplevelsen av friluftsundervisningen i årskurs 

2 på gymnasiet. En ökad mängd utevistelser leder till en högre sannolikhet för att tycka att 

friluftslivsundervisningen i skolan är meningsfull och positiv. Inställningen och upplevelsen 

påverkas inte av hur ofta man var ute i naturen som barn, inte heller av vilket kön man har 

eller vilket bostadsområde man tillhör. De här slutsatserna kan vi dock bara dra för 

gymnasieelever i årskurs två som är bosatta i en förort söder om Stockholm, då det är vårt 

urval.  

 

Studiens resultat kan ligga till grund för en argumentation för att eleverna bör vistas ute i 

naturen oftare under skoltid, framför allt under högstadietiden, förutsatt att man anser att det 

är eftersträvansvärt att de har en positiv inställning till och upplevelse av 

friluftsundervisningen i skolan. Detta skulle kunna leda till att eleverna har en mer positiv 

inställning till friluftsliv när de går på gymnasiet, och kanske även kan ligga till grund för att 

man även har en positiv inställning till friluftsliv senare i livet. 

4.5 Metoddiskussion 

Då studiens enkät till stor del bygger på vad respondenterna minns av tidigare utövande av 

friluftsliv går det inte att undvika att ställa sig frågan om resultatet är påverkat av 

minnesfaktorn. Tidigare studier har påvisat att man i högre grad minns upplevelser man funnit 

roliga eller betydelsefulla (Bixler, Floyd, Hammitt 2002 s. 801, Ward Thompson, Aspinall, 

Montarzino 2008 s. 137, Sandberg 2010 s. 215, Asah, Bengston, Westphal, 2012 s. 561), 

varför man kan tänka sig att eleverna överdriver eller underdriver sitt utövande och sina 

upplevelser. För att få ett bättre svar skulle man behöva utföra longitudinella studier från det 

att eleverna är barn till att de går på gymnasiet.  

 

Studien har även ett tämligen snävt urval som kan ha påverkat resultatet. Då vi använda oss 

av ett bekvämlighetsurval är det inte säkert att urvalet är representativt för populationen, och 

att resultatet skulle blivit ett annat om man undersökt fler elever på fler skolor i fler orter. Vi 

har inte heller tagit någon hänsyn till vilket gymnasieprogram eleverna gick på, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Det är möjligt att elever som exempelvis går på det naturvetenskapliga 

programmet är mer positivt inställda till friluftsliv än elever på diverse yrkesförberedande 
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program, men att de har vistats lika mycket ute i naturen under sin uppväxt. Resultatet hade i 

sådana fall skilt sig beroende på vilka elever man tillfrågar. Resultatet kan också ha påverkats 

av att vi endast delade ut enkäter till de elever som kom på lektionerna. De elever som inte 

kom på lektionerna kan ha varit sådana elever som överlag inte uppskattade ämnet idrott och 

hälsa, men som kanske ändå hade deltagit i friluftslivsundervisningen.  

 

Då de olika skolorna kan ha olika upplägg på sina kurser i idrott och hälsa vet vi inte hur 

mycket friluftsliv de olika eleverna har haft. Man kan tänka sig att hur mycket och vilken 

sorts friluftsliv eleverna har haft i skolan under det senaste året har påverkat deras allmänna 

inställning till det.  

 

Slutligen kan vi konstatera att friluftsliv är ett mångfacetterat begrepp, något vi tog upp redan 

i bakgrunden. Då vi inte definierade begreppet ”friluftsliv” för eleverna finns möjligheten att 

de tolkade begreppet olika. Vi bedömer till och med den möjligheten som högst sannolik. I 

vissa enkätfrågor hade vi ett specificerat urval av aktiviteter de fick ta ställning till, men i 

flera av frågorna fick eleverna ta ställning till begreppet ”friluftsliv” utan någon given 

definition, vilket lämnar utrymme för egen tolkning. Samtidigt ville vi inte påverka elevernas 

uppfattning om vad friluftsliv är, utan att de skulle svara på enkäten utefter sin egen tolkning 

av begreppet. Det är svårt att säga om det ena är bättre än det andra.  

4.6 Förslag till vidare forskning 

Denna studie gav vissa resultat som inte föll inom ramarna för denna studie, men som 

däremot är värda att forska vidare på. Ett sådant exempel är skillnaden mellan vilka arenor 

män respektive kvinnor utöver friluftsliv inom. Denna studie har visat att det kan skilja sig åt, 

och det skulle vara intressant att undersöka närmare hur de här skillnaderna ser ut och vad de 

beror på. Vidare skulle det vara intressant att angripa problemet med inställning till friluftsliv 

ur ett kvalitativt perspektiv. Intervjustudier med elever i olika åldrar för att ta reda på vad de 

tycker om friluftsundervisningen och varför skulle kunna komplimentera nuvarande forskning 

väl. 

 

Att göra en studie liknande denna, fast gå ut till ett urval bestående av barn från lågstadiet och 

upp till gymnasiet skulle också det kunna ge en tydligare bild av hur friluftsutövandet ser ut i 

olika åldrar och hur inställning och upplevelser varierar över tid.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med studien var att undersöka elevers relation till friluftsliv i skolan och på fritiden.  

 

• Hur är elevernas inställning till och upplevelse av friluftslivsundervisningen i skolan? 

• Vad har eleverna för erfarenheter av friluftsliv från sin uppväxt, fritid och skolgång? 

• Finns det något samband mellan hur mycket friluftsliv man har utövat under sin 

uppväxt och inställningen till friluftslivet i skolan? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Friluftsliv, inställning, skola, sosialisering, outdoor education, socialization, environmental 
education, outdoor activity, childhood, outdoor recreation, outdoor learning, open-air 
activities, long-term effect, attitude, nature 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Bibsys, Libris, Ebsco, DiVA-GIH, Google scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: friluftsliv skola, outdoor education 
Bibsys: socialization, friluftsliv, sosialisering 
Ebsco: outdoor AND education, socialization, childhood, environmental AND education, 
nature AND attitude 
Google scholar: friluftsliv AND skola 
 
 
 
 
Kommentarer 
I början var det lättast att hitta svensk forskning via GIH:s bibliotekskatalog, och även en del 
internationell forskning via Ebsco. Merparten av litteraturen hittades dock via litteraturlistor i 
olika uppsatser, böcker och artiklar vi läste. 
 
 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Information – läs denna sida innan du fyller i enkäten! 

Hej! 

Vi heter Jesper Nelsén och Adam Selméus och är studenter vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. För närvarande håller vi på att skriva vår 

examensuppsats, där vi undersöker elevers inställning till och upplevelser av friluftsliv i 

skolan och på sin fritid. För att undersöka detta har vi valt att låta din klass besvara en enkät 

med frågor angående detta. 

Denna enkät är anonym. Det betyder att den enkät du fyller inte kommer kunna kopplas till 

dig. Varken vi eller någon annan kommer alltså att veta vem som har fyllt i vilken enkät. 

Därför ber vi dig att inte skriva namn, personnummer eller någon annan information om vem 

du är. 

Ditt deltagande är frivilligt. Du behöver alltså inte fylla i enkäten om du inte vill. Du kan 

också välja att inte fylla i någon fråga, eller att avbryta ditt deltagande när som helst. Du 

kommer inte att behöva ange någon anledning till detta. 

Har du några frågor gällande enkäten i allmänhet eller någon speciell fråga, ber vi dig ställa 

dessa till oss. Skulle du vilja kontakta oss efteråt av någon anledning finns våra 

kontaktuppgifter på den här sidan, som du kan riva loss och spara. 

Vi ber dig att läsa igenom varje fråga och dess svarsalternativ ordentligt och tänka igenom ditt 

svar noggrant. Vi ber dig också att svara så sanningsenligt som möjligt. Detta kommer vara 

värdefullt för oss när vi analyserar svaren, för att få ett så korrekt resultat som möjligt. 

 

Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig för läsning på GIH:s hemsida (www.gih.se). 

 

Med vänliga hälsningar 

 

_  _ _ _ _ _ _

  

 

Namn: Jesper Nelsén    Adam Selméus 

Email: xxx@xxx.xx    xxx@xxx.xx 

Telnr: xxx-xx xxx xx   xxx-xx xxx xx 

 



 

Bilaga 3 

Enkät 

1. Kön: Kvinna �  Man �  
 

2. Födelseår: _______________ 
 

3. Postnummer till min bostadsadress är:_______________ 
 

4. Under min uppväxt upplevde jag att min tillgång till naturområden var: 
 

� Bra  � Ganska bra  � Ganska dålig  � Dålig 
 

5. Var växte du respektive dina föräldrar upp? Kryssa eller skriv det alternativ som 
passar bäst. 

I Sverige  I annat land, (ange vilket): 
Jag själv växte upp  �  ____________________ 
Min mor växte upp �  ____________________  
Min far växte upp  �  ____________________ 

6. Ungefär hur ofta var du ute i naturen? Markera med ett kryss på varje rad. 

Varje dag      Några ggr     Några ggr      Några ggr      1-2 ggr        Aldrig 
                   i veckan       i månaden      per år             per år 

Innan du fyllde 12                                                                                                                
Mellan 12-15                                                                                                                 
Senaste året                                                                                                                 

 
7. När du utövar friluftsliv vem utövar du det i huvudsak med då? Markera med ett 

kryss på varje rad. 
                 

 Vänner             Familj         Organisation           Ensam                Skolan 
Innan du fyllde 12 � � � � � 
Mellan 12-15   � � � � � 
Senaste året   � � � � � 

 
Annan:___________________________________ 
 

8. De gånger du var ute i naturen under din uppväxt (fram till du började 
gymnasiet), hur ofta gjorde du följande? Kryssa för ett alternativ för varje aktivitet. 

   Ingen gång        Sällan    Ganska sällan     Ganska ofta       Ofta      Mycket ofta 

Strövade i skog och mark                                                                                                                     

Joggade/sprang i terräng                                                                                                                     

Badade utomhus i sjö/hav                                                                                                                     

Paddlade kanot/kajak                                                                                                                     

Fiskade                                                                                                                     

Åkte längdskidor/turskidor                                                                                                                     

Vandrade i naturen                                                                                                                     

Åkte utför på skidor/snowboard                                                                                                                    

Åkte skridskor/långfärdsskridskor                                                                                                                    

Orienterade                                                                                                                     



 

Klättrade, besteg berg                                                                                                                     

Red i terräng/skog                                                                                                                     

Tältade/övernattade i naturen                                                                                                                     

Lekte                                                                                                                     

Annat: __________________                                                                                                                     

9. De gånger du var ute i naturen under de senaste 12 månaderna, hur ofta gjorde 
du följande? Kryssa för ett alternativ för varje aktivitet. 

   Ingen gång        Sällan    Ganska sällan     Ganska ofta       Ofta      Mycket ofta 

Strövade i skog och mark                                                                                                                     

Joggade/sprang i terräng                                                                                                                     

Badade utomhus i sjö/hav                                                                                                                     

Paddlade kanot/kajak                                                                                                                     

Fiskade                                                                                                                     

Åkte längdskidor/turskidor                                                                                                                     

Vandrade i naturen                                                                                                                     

Åkte utför på skidor/snowboard                                                                                                                    

Åkte skridskor/långfärdsskridskor                                                                                                                    

Orienterade                                                                                                                     

Klättrade, besteg berg                                                                                                                     

Red i terräng/skog                                                                                                                     

Tältade/övernattade i naturen                                                                                                                     

Lekte                                                                                                                     

Annat: __________________                                                                                                                     

 

 

10. När jag utövar friluftsliv upplever jag att…  
Markera med ett kryss på varje rad. 

Instämmer          Instämmer          Instämmer          Instämmer          Vet ej  
     helt                i hög grad            i låg grad             inte alls 

Jag gör något hälsosamt           �           �           �           �           � 

Jag gör något meningsfullt                    �           �           �           �           � 

Det känns naturligt                    �           �           �           �           � 

Jag blir stressad                    �           �           �           �           � 

Jag har roligt              �           �           �           �           � 

Jag har tillräckliga kunskaper           �           �           �           �           � 

Jag är aktiv                �           �           �           �           � 

Jag är trygg                    �           �           �           �           � 

Jag gör det av egen fri vilja                    �           �           �           �           � 

Jag hellre vill vara någon                     

annanstans     �           �           �           �           � 

 
 



 

11. Hur vill du beskriva ditt deltagande i den friluftslivsundervisningen du hittills 
har haft i skolan? Markera med ett kryss på varje rad. 
 

Instämmer          Instämmer          Instämmer          Instämmer          Vet ej  
              helt                i hög grad           i låg grad            inte alls 

Jag var aktiv                   �           �           �           �           � 

Jag var engagerad                  �           �           �           �           � 

Jag tyckte det var roligt                 �           �           �           �           � 

Jag var stressad                   �           �           �           �           � 

Jag upplevde det som lärorikt              �           �           �           �           � 

Det kändes naturligt              �           �           �           �           � 

Jag var trygg                   �           �           �           �           � 

Jag upplevde det som               

riktigt friluftsliv           �           �           �           �           � 

Jag deltog i friluftslivet bara                    

för att få ett bra betyg           �           �           �           �           � 

12. Hur stämmer dessa påståenden med din uppfattning om 
friluftslivsundervisningen i skolan? Markera med ett kryss på varje rad. 
 

Instämmer          Instämmer          Instämmer          Instämmer          Vet ej  
              helt                i hög grad           i låg grad            inte alls 

Jag tycker att friluftslivet             
i skolan är meningsfullt            �           �           �           �           � 
 
Jag tycker att friluftslivet             
i skolan är tävlingsinriktat             �           �           �           �           � 
 
Jag uppskattade naturvistelsen           �           �           �           �           � 
 
Jag lärde mig att leva i             
samvaro med naturen           �           �           �           �            � 
 
Jag fick uppleva olika             
sorters friluftsliv            �           �           �           �           � 
 
Jag tycker att idrott och hälsa             

ska innehåll mer friluftsliv            �           �           �           �           � 
 

 

13. Vilken är din allmänna inställning till friluftslivsundervisningen i skolan? 
Markera med ett kryss. 

 
� Mycket negativ 
� Negativ 
� Varken positiv eller negativ 
� Positiv 
� Mycket positiv 
 
Kommentar:________________________________________________________________________________ 
 
 



 

Om du känner att du vill förtydliga något svar eller på annat sätt kommentera enkäten, 
vänligen gör det här: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


