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Inledning
Många menar att friluftsaktiviteter 
som skidåkning, vandring och andra 
former av naturvistelser är lite speciellt 
för oss nordbor och att det är en del av 
Sveriges kultur och tradition. Natur-
vistelser och friluftsliv i olika former 
anses också av många vara förknip-
pade med ett hälsosamt leverne för 
både kropp och själ. Förespråkare av 
friluftsliv framhåller ofta dess möj-
ligheter till ett livslångt utövande och 
att naturvistelsen kan ge människan 
stillhet, ro och sinnliga upplevelser i en 
annars stressad tillvaro. Att just vistel-
sen i naturen och olika friluftsaktivite-
ter skulle vara mer hälsobefrämjande, 
ha större potential för ett livslångt 
utövande och ge större upplevelser än 
t.ex. ett pass på gymmet eller en fot-
bollsträning kan diskuteras och svaren 
varierar sannolikt beroende på vem 
man frågar. Många utövare av frilufts-
liv framhåller dock att friluftslivet har 
ett egenvärde, att man primärt utövar 
det för dess egen skull och inte för att 
få något annat t.ex. en snyggare kropp 
eller starkare muskler. Att friluftsliv 
i stor utsträckning har egenvärdet 
som ett centralt motiv för utövandet 
utgör, enligt min uppfattning, en viss 
kontrast till det som ofta framhålls 
som meningsskapande i många andra 
former av fysisk aktivitet. I och med 
att människors utövande av fysisk 
aktivitet i vuxen ålder, i stor utsträck-
ning, visat sig ha samband med de 
erfarenheter av fysisk aktivitet man 
har som ung (1), tycker jag också att 
det är speciellt intressant att i detta 
fall studera ungdomars utövande av 
friluftsliv.

Vad är friluftsliv?
I mycket av den litteratur som produ-
cerats om friluftsliv har man, på ett 
eller annat sätt, berört en problema-
tisering av vad begreppet egentligen 
står för. Främst har det handlat om 
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att lokalisera friluftsliv i förhållande 
till idrott. Bakgrunden är att man i en 
statlig utredning i slutet av 60-talet 
menade att friluftsrörelsen och idrotts-
rörelsen skulle råda under samma defi-
nition och organisation och motiven 
till detta var politiska och ekonomiska. 
Detta gav dock upphov till upprörda 
känslor, främst från friluftsrörelsens 
sida där man menade att man ville ha 
en egen identitet skild från idrotten 
och dess prägel av tävlingsverksam-
het. Under den relativt korta perio-
den därefter har flera intressenter på 
friluftsområdet: forskare, statliga 
myndigheter och andra organisationer 
försökt precisera och ringa in vad man 
ser som friluftslivets kärna. Flertalet 
av försöken till definition av begreppet 
friluftsliv är relativt likartade och de 
kan skilja sig åt i något ordval. Några 
gemensamma drag kan dock skönjas: 
A) Att de flesta definitioner börjar 
med, ”Friluftsliv är…” antyder dess 
normativa karaktär, dvs man tror sig 
veta hur friluftslivet borde vara. B) 
Flera framhåller också att friluftsliv 
kan röra sig både om fysisk aktivitet 
(dvs rörelse) och vistelse (vilket inte 
måste innebära rörelse). Detta kan 
tolkas som att den fysiska rörelsen 
inte behöver vara ett krav i friluftsliv. 
C) Ett annat gemensamt drag är att 
man inte behöver tävla eller rangordna 
sig i friluftsliv. D) I de flesta definitio-
ner anges också att aktiviteten eller 
vistelsen bör äga rum utomhus eller i 
naturen för att kallas friluftsliv. Som 
ett exempel på denna typ av definition 
kan framhållas den som en specialtill-
satt grupp inom Kulturdepartementet 
formulerat i en utredningsrapport om 
ekonomiskt stöd.

”Friluftsliv är vistelse och fysisk 
aktivitet utomhus för att uppnå 
miljöombyte och naturupplevelse 
utan krav på prestation eller täv-
ling.” (2)
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en viss aktivitet. Mot bakgrund av de 
beskrivna problemen med att veta om 
det verkligen är friluftsliv som stude-
rats eller inte menar jag att det kanske 
är ungdomarnas utövande av olika 
friluftsaktivteter snarare än friluftsliv 
som jag undersökt.  

Två olika studier       
I denna artikel kommer de huvudsak-
liga resultaten från två olika studier 
att redovisas och diskuteras. Den 
första studien, kallad ”Fritidsstudien”, 
handlar om friluftsliv som en fritidssys-
selsättning och speciellt intresse ägnas 
åt i vilken utsträckning ungdomar har 
erfarenheter av att utöva friluftsaktivi-
teter och hur detta utövande är socio-
ekonomiskt fördelat bland ungdomar 
(3). I den andra studien, kallad ”Skol-
studien”, riktas fokus mot förekomsten 
av friluftsliv i grundskolan under såväl 
friluftsdagar som idrottsundervisningen 
(4). I samband med diskussionen av 
resultaten kommer jag också att pre-
sentera en del av den tidigare forskning 

som har betydelse för uttolkningarna 
av mina resultat. 

”Fritidsstudien” 
Av de resultat som redovisas i figur 1 
framgår att ju mindre utrustning man 
behöver för att utöva en friluftsakti-
vitet och ju mera lättillgänglig denna 
är, desto fler ungdomar är det också 
som har provat aktiviteten. Följaktli-
gen är vandring i naturen den aktivitet 
som flest ungdomar i år 9 har provat 
på fritiden någon gång det senaste 
året (58 procent). Ungefär hälften av 
ungdomarna har provat att sova i 
tält respektive åka skidor (52 procent 
vardera), medan ungefär två av fem 
har provat att åka skridsko utomhus 
(46 procent) eller att cykla i skogen 
(44 procent). Paddling (24 procent) 
och ridning (21 procent) är inte lika 
vanligt förekommande och att klättra 
i berg har åtta procent av ungdomarna 
provat. Av dem som har provat dessa 
friluftsaktiviteter finns inga större 
skillnader mellan könen sånär som på 

Denna definition har sedan kommit 
att betraktas som officiell för friluftsliv 
i Sverige. Behovet av att ringa in och 
avgränsa ett område är påtagligt i flera 
avseenden, inte minst inom forskning. 
Det kan dock vara problematiskt då 
man ibland förbiser att människor har 
olika preferenser för vad som skapar 
mening i ett utövande. Många skulle 
t ex säga att en aktivitet som att åka 
långfärdsskridsko är att utöva frilufts-
liv. Men någon kan ju åka långfärds-
skridsko för att träna sin kondition 
eller kanske till och med tävla i 
långfärdsskridsko. En annan är bara 
ute och åker för att njuta av det vackra 
vädret och naturen. Med detta vill 
jag ha sagt att när jag i min roll som 
forskare är intresserad av om en män-
niska utövar friluftsliv, och då frågar 
om denne provat en viss aktivitet så 
vet jag egentligen inte på vilket sätt den 
specifika aktiviteten har utövats. Mina 
studier har baserats på ett enkätmate-
rial i SIH-projektet från 2001 i vilket 
ungdomar tillfrågats om de provat 

Skolans klassiska friluftsdagar verkar mer och mer bytas ut mot andra aktiviteter såsom bollturneringar och att ”pröva på udda” idrotter. Pressens Bild
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ett undantag. Ridning har betydligt fler 
flickor än pojkar provat. 

Friluftslivets plats i ungdomars fritid
Inledningsvis skulle jag vilja rikta 
uppmärksamheten mot att kravet för 
att ha ”provat på en friluftsaktivitet på 
fritiden” i denna studie har ställts till 
”någon gång eller oftare det senaste 
året”. Enligt min uppfattning bör man 
ha detta i åtanke när man tolkar resul-
taten, och jag menar då att de flesta 
av de undersökta friluftsaktiviteterna 
är sällan förekommande bland ung-
domar. Jag tycker t.ex. det är anmärk-
ningsvärt att ca hälften av eleverna i 
år 9 inte har vandrat i naturen, sovit 
i tält eller åkt skidor under det senast 
året, likaså att tre av fyra ungdomar 
inte har provat att paddla det senaste 
året. Innebär detta att friluftsliv och 
friluftsaktiviteter inte är speciellt 
vanligt, populärt eller intressant bland 
ungdomar eller hur ska man tolka eller 
förklara resultaten? Till att börja med 
kan man fråga sig om det verkligen 
är en stagnerande utveckling eller om 
friluftsliv någonsin har varit speciellt 

populärt bland ungdomar? Det kanske 
är så att upplevelser av skog, hav och 
fjäll aldrig har tilltalat 15-16-åringar 
utan att det är först när man blir 
lite äldre som man uppskattar det? I 
detta avseende har det varit svårt att 
finna tidigare studier om ungdomars 
friluftsvanor att jämföra med. I Lars-
Magnus Engströms undersökning av 
ungdomars idrotts- och motionsvanor 
från 1972 kan man dock finna att flera 
friluftsaktiviteter har studerats. Bland 
ungdomarna i årskurs 8 hade ca en 
tredjedel av både pojkar och flickor åkt 
både längdskidor, slalom och skridskor 
minst tio gånger det senaste året vilket 
kan indikera att det skett en minsk-
ning i utövandet av dessa aktiviteter 
bland ungdomar (5). Utöver Engströms 
studie finns statliga utredningar från 
mitten av 1970-talet och framåt som 
visar på låga och minskade andelar 
vad gäller utövande av friluftsliv för 
ungdomar i åldern 16-24 år och att 
det dessutom är vanligare ju äldre man 
blir (6). Större friluftsorganisationer 
som Friluftsfrämjandet och Svenska 
Scoutförbundet visar också på låga och 

vikande medlemssiffror i den aktuella 
åldersgruppen vilket förstärker bilden 
av friluftslivets svaga dragningskraft 
bland ungdomar (7).

Jag tror att man måste förstå detta 
mot bakgrund av samhällsutvecklingen 
i övrigt och unga människors uppväxt-
villkor idag. För att uttrycka det enkelt 
tror jag att friluftslivet i sig självt inte 
har tillräckligt stark dragningskraft 
bland ungdomar i konkurrens med en 
mängd andra fritidsaktiviteter. Eller 
annorlunda uttryckt: i den här åldern 
är det ingen i kompiskretsen som blir 
direkt intresserad, avundsjuk eller 
imponerad om man säger att man varit 
ute i skogen och övernattat i tält och 
tillagat mat över öppen eld under ett 
par dygn. Snarare kanske kompisarna 
betraktar detta som avvikande, fånigt 
och töntigt. 

Konsumtion av friluftsliv
Då utövande av friluftsaktiviteter visat 
sig vara lågt bland ungdomar i åldern 
12-16 år tycker jag att det är viktigt att 
försöka beskriva hur det friluftsliv som 
”syns” i samhället och som ungdomar 

Skolans friluftsdagar bör också ge nya utmaningar och spännande äventyr. Pressens Bild
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möter kommer till uttryck. Man kan 
idag se att det finns en betydande 
marknad för kläder, utrustning och 
resor med anknytning till friluftsliv. 
Friluftslivsforskaren Klas Sandell 
noterar att detta är en del av en trend 
och ett mode som blir allt vanligare i 
stadslivet. 

”En indikation på förebildernas 
betydelse får vi i det uppenbart 
stora kommersiella reklamvärde 
som ligger i kopplingarna till 
friluftsliv och naturturism. Man 
kan stilla reflektera över hur få av 
landets alla mountainbikes som 
någonsin cyklas i några berg, men 
där friluftskopplingen blivit en 
del i ett mode…” (8)

Många ungdomar i 15-16-års-
åldern är mycket modemedvetna 
och trendkänsliga och en stor och 
betydelsefull målgrupp i konsum-
tionssamhället. De vet precis vilka 
produkter och vilka märken som är 
förenade med hög status. Många av 
de friluftskläder som marknadsförs 
som lämpliga för att klara hårt väder 
och vildmark möter man idag istället 
ofta i gallerior och på caféer. Detta 
kan ses som ett sätt att konsumera 
friluftsliv utan att för den skull utöva 
det. 

Den sociala bakgrunden
En del av huvudsyftet med denna 
studie är att undersöka om de ung-
domar som provat friluftsaktiviteter 
är utmärkande i något avseende, i 
synnerhet när det gäller den sociala 
bakgrunden, och detta ska jag nu 
ägna uppmärksamhet åt. I figur 2 kan 
man se att det överlag är vanligare 
bland ungdomar vars föräldrar tillhör 
medelklassen att ha provat olika 
friluftsaktiviteter jämfört med de vars 
föräldrar tillhör arbetarklassen, även 
om skillnaderna varierar något. Här 
bör noteras att ungdomarnas sociala 
bakgrund i detta fall är baserat på vad 
de anger som föräldrarnas yrke och 
arbetsuppgifter vilket sedan klassifice-
rats in i olika samhällskategorier enligt 
den standardiserade och vedertagna 
SEI-fördelningen. Detta kan antas vara 
ett relativt grovt mått på ungdomarnas 
sociala bakgrund. När man studerar 
de enskilda friluftsaktiviteterna kan 
man se att i samtliga av de undersökta 
friluftsaktiviteterna (förutom cykling 
i skogen och skidåkning, dessa akti-
viteter är vanligast i lägre medelklass) 
är det vanligare att ha provat någon 
av dessa aktiviteter bland ungdomar i 
högre medelklass jämfört med övriga 
SEI-kategorier. De största skillnaderna 
gäller paddling och vandring i naturen. 

Av figur 2 framgår att skillnaderna 

mellan högre och lägre medelklass 
gentemot arbetarklass är störst när 
det gäller skidåkning, vilket vanligt-
vis kräver en betydande ekonomisk 
insats, oavsett om det handlar om 
längd- eller utförsåkning. Noterbart 
är också att vandra i naturen, vilket är 
en aktivitet som vanligtvis inte medför 
samma höga kostnader, visar en bety-
dande skillnad mellan högre medel-
klass gentemot lägre medelklass och 
arbetarklass. Att det är vanligare att 
utöva friluftsliv och fysiska aktiviteter 
bland barn med medelklassbakgrund i 
jämförelse med barn från arbetarbak-
grund visar också liknande forskning 
av fritids-, motions- och idrottsvanor 
(9). 

Den franske kultursociologen 
Pierre Bourdieu har gjort omfattande 
empiriska studier av människors 
vanor och beteenden och utifrån dessa 
utvecklat en begreppsapparat för 
att förklara vad som påverkar män-
niskans val och handlingar i sociala 
situationer. Han har bl.a. påvisat att 
människor med olika social bakgrund 
utvecklar skilda smaker för olika 
former av t.ex. musik, sport, mat, 
kläder, konst, litteratur, boendeort och 
boendeform. Hans studier visar också 
att utövande av friluftsaktiviteter som 
vandring, camping, simning och cykel-
turer är vanligast i högre samhällsklas-
ser. Enligt Bourdieu kan också valen i 
högre samhällsklasser skilja sig något 
mellan dem som har mera av kulturellt 
kapital (vilket t.ex. kan vara någon 
form av akademisk utbildning) och 
dem som mera av ekonomiskt kapital. 
I det mått på social bakgrund som 
jag använt mig av (SEI) tas hänsyn 
till både människornas kulturella och 
ekonomiska kapital. 

Bland de friluftsaktiviteter som är 
vanligast (eller minst ovanliga, se figur 
2), och också uppvisar störst skillnad 
mellan olika sociala grupper, finner 
man såväl de aktiviteter som kostar 
mer (skidåkning) som mindre (vandra 
i naturen) för individen. Engström har 
tidigare visat att aktiviteten joggning, 
vilken inte heller är förenad med stora 
kostnader för individen, också är 
vanligare i högre samhällsklasser (10). 
Därigenom menar jag att den sociala 
stratifiering mina resultat uppvisar 
inte enbart kan förklaras utifrån att 
ungdomar med bakgrund i högre 
sociala grupper sysslar med friluftsliv 
därför de har råd med det. Jag tror 
istället att skillnaderna mellan medel-
klass och arbetarklass grundar sig i att 
man förkroppsligar skilda vägledande 
principer över vad man ser som viktigt 

Figur 1: Andelen ungdomar som provat en viss friluftsaktivitet på fritiden någon gång eller

oftare det senaste året, n=677, år 9, procent.

Figur 2: Andelen ungdomar som provat en viss friluftsaktivitet på fritiden någon gång eller

oftare det senaste året i relation till social bakgrund, n=677, år 9, procent.

Figur 3: Andelen ungdomar som uppger att de har provat en friluftsaktivitet i skolans

idrottsundervisning eller på friluftsdagar någon gång eller oftare det senaste året, n=1389, år 6

(n=712) och 9 (n=677), procent.
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i livet och att smaken kan ses som ett 
resultat av detta. 

”Skolstudien”
Skolans styrdokument
För att få lite bakgrund till den studie 
som handlar om friluftsliv och frilufts-
aktiviteter inom skolans verksamhet 
så följer här en kortfattad samman-
fattning av hur man i skolans styrdo-
kument omnämner, och tidigare har 
omnämnt, friluftsliv. Blickar vi tillbaka 
till 1955 års timplan för den dåvarande 
enhetsskolan så angav den att ”frilufts-
dagar och lekstunder” skulle motsvara 
10-12 heldagar per läsår. Man speci-
ficerade också hur man borde bedriva 
dessa och inte minst vilket innehåll som 
var lämpligt. Därefter har utvecklingen 
gått mot att tiden för friluftsdagar har 
minskat och den specificerade metod- 
och innehållsdeklarationen har avtagit 
successivt. I och med införandet av den 
nuvarande läroplanen för grundskolan 
1994 har man avreglerat den tidigare 
angivna tiden för friluftsdagar helt 
och det är numera upp till den lokala 
skolan hur man vill fördela denna tid. 
Man har istället övergått till att ge 
friluftslivet en tydlig och framskriven 
position i grundskolans styrdokument 
för idrott och hälsa. Att förändringen 
från reglering av verksamheten i form 
av metod och innehåll till styrning 
i form kunskapsmål som eleven ska 
uppnå även präglar friluftsliv fram-
skrivs tydligt i Lpo -94. I uppnående-
målen anges där att eleven ska:  

”…ha grundläggande kunskaper om 
friluftsliv samt känna till princi-
perna för allemansrätten.” (år 5) 

”…kunna planera och genomföra 
vistelse i naturen under olika årsti-
der.” (år 9) 

Man kan också finna andra styrdo-
kument i grundskolan som berör fri-
luftsliv och människans förhållande till 
natur och miljö. I Lpo 94 hänvisar man 
under rubriken Grundläggande värden 
till Skollagen, där man nämner att:

”…var och en som verkar inom 
skolan skall främja aktningen för 
varje människas egenvärde och 
respekten för vår gemensamma 
miljö.”

I detta sammanhang är begreppet 
miljö inte ytterligare specificerat. Det 
kan tolkas som allt ifrån den gemen-
samma inomhus- och stadsmiljön som 
många människor lever i till naturen i 
form av skogar, ängar, hav och sjöar. 

Om man gör den senare tolkningen 
av begreppet miljö framstår vistelsen 
i miljön (dvs naturen) t ex i form av 
friluftsliv som en viktig ingrediens för 
att nå målet. Ett tydligare uttryck för 
detta mål finner man i grundskolans 
kursplan för naturorienterade ämnen. 
Där nämner man att undervisningen 
bör sträva mot att eleven: 

”…utvecklar omsorg om naturen 
och ansvar vid dess nyttjande.”

Det är tydligt att målen såväl i 
naturorienterande ämnen och idrott 
och hälsa som i Skollagen har ansvar 
och vårdande av natur och miljö som 
gemensamma nämnare.

 
Vad säger eleverna?
Hur lever då skolorna upp till intentio-
nerna i styrdokumenten? Bedriver man 
friluftsliv i skolan och i så fall i vilka 
former? Den studie jag har genomfört 
visar (se figur 3) att de friluftsaktivi-

teter som förekommer minst i skolan 
är friluftsteknik (dvs laga mat och 
göra upp eld i naturen), paddla och 
åka långfärdsskridsko medan de som 
är mest vanliga är orientering, åka 
skridsko och slalom. Man kan även 
notera vissa skillnader mellan skolåren. 
I år 6 är det vanligare än i år 9 att ha 
provat friluftsteknik, cykling utomhus 
och vandring i skogen medan det är 
betydligt vanligare att ha åkt slalom i 
år 9 än i år 6. Man bör också notera 
det låga kriterium som ställts för att 
ha provat aktiviteterna i figur 3 och att 
detta gäller både friluftsdagarna och 
undervisningen i idrott och hälsa. Mot 
bakgrund av detta, och friluftslivets 
betydande roll i skolans styrdokument, 
är det än mer häpnadsväckande att det 
verkar vara så ovanligt med friluftsliv i 
grundskolan. 

Vad säger lärarna?
Figur 4 visar att det inte är några större 
skillnader i hur lärare för olika åldrar 

Figur 3: Andelen ungdomar som uppger att de har provat en friluftsaktivitet i skolans idrottsunder-
visning eller på friluftsdagar någon gång eller oftare det senaste året, n=1389, år 6 (n=712) och 9 
(n=677), procent. 

Figur 1: Andelen ungdomar som provat en viss friluftsaktivitet på fritiden någon gång eller

oftare det senaste året, n=677, år 9, procent.

Figur 2: Andelen ungdomar som provat en viss friluftsaktivitet på fritiden någon gång eller
oftare det senaste året i relation till social bakgrund, n=677, år 9, procent.

Figur 3: Andelen ungdomar som uppger att de har provat en friluftsaktivitet i skolans

idrottsundervisning eller på friluftsdagar någon gång eller oftare det senaste året, n=1389, år 6

(n=712) och 9 (n=677), procent.
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Figur 4: Idrottslärarnas genomsnittliga tidstilldelning till olika moment i idrott och hälsa, år 6
(n=33) och 9 (n=25), procent.

Figur 5: Andelen friluftsdagar som ägnas åt friluftsliv respektive idrotts- och aktivitetsdagar,
år 6 (n=167) och år 9 (n=105), procent.
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Figur 4: Idrottslärarnas genomsnittliga tidstilldelning till olika moment i idrott och hälsa, år 6 
(n=33) och 9 (n=25), procent. 
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uppger att de fördelar sin undervis-
ning på olika moment. Friluftsliv och 
orientering tillsammans uppges ta nio 
procent av den totala undervisningsti-
den i idrott och hälsa i anspråk medan 
bollspel ägnas mer än tre gånger så 
mycket tid och är den klart domi-
nerande aktiviteten i de undersökta 
skolorna. I figur 4 kan noteras att 
lärarna i studien tillfrågats om den tid 
de ägnar friluftsliv och orientering, 
angett som ett och samma moment. 
Därav är det befogat att fråga sig hur 
mycket friluftsliv som ingår i denna 
del och om detta varierar mellan åren. 
Jag menar att man kan besvara denna 
fråga med viss tillförlitlighet om man 
studerar resultaten i figur 3 och figur 4 
i relation till varandra. En stor del av 
eleverna i år 6 och 9 (ca 80-90 procent) 
uppger att de har provat orientering 
medan däremot friluftsliv och mera 
naturupplevelseinriktade friluftsaktivi-
teter (friluftsteknik, dvs laga mat och 
göra upp eld i naturen, paddla och åka 
långfärdsskridsko) är mycket ovanligt. 
Det är därför troligt att den övervä-
gande delen av momentet friluftsliv och 
orientering består av orientering och 
att denna snedfördelning är speciellt 
påtaglig i år 9. 

Tidigare studier av bla Svenning 
(13) ger uttryck för att friluftsliv i 
skolan bedrivs på friluftsdagar snarare 
än i den lektionsbundna undervis-
ningen  och det är rimligt att tro att 
det förhåller sig på detta vis även i 
den undersökta gruppen. Frågorna 
i denna studie ger lite utrymme för 
att undersöka i vilken utsträck-
ning friluftsliv bedrivs på lektionstid 
respektive friluftsdagar. När lärarna i 
figur 4 tillfrågas om hur de fördelar sin 
undervisningstid är det både möjligt 
och troligt att de däri räknar både den 
verksamhet som bedrivs på lektionstid 
och på friluftsdagar. Att bedriva fri-

luftsliv är tidskrävande på så sätt att 
man först och främst behöver ta sig 
ut i naturen. Den inrutade skoldagen 
och lektionernas ram innebär också 
en begränsande faktor i det avseendet 
att tiden är för kort för att man ska 
hinna ”landa” i naturen med både 
kropp och själ och uppleva de värden 
som naturen kan förmedla. Jag ser 
alltså snarare fördelar än problem i 
det att friluftsliv bedrivs på frilufts-
dagar istället för lektionstid. Dock 
under förutsättning att man på skolan 
har flera regelbundet återkommande 
friluftsdagar och att det friluftsliv 
som då bedrivs är av naturupple-
velseinriktad, snarare än idrottslig, 
karaktär. Vad sysslar då skolorna med 
på friluftsdagarna? Är det idrott eller 
friluftsliv man bedriver?

Vad gör man på friluftsdagarna?
Undersökningen visar att antalet 
friluftsdagar på skolorna varierar 
mycket, från inga alls upp till tio 
per läsår. I figur 5 kan man studera 
friluftsdagarnas fördelning i två olika 
kategorier. Utifrån det som lärarna 
har angett som friluftsdagarnas 
innehåll har jag fördelat dessa som fri-
luftsliv (skidåkning, paddling, skogs-
vandring, bärplockning, fiske, ridning, 
cykelorientering, miljödag i skogen, 
etc)och som aktivitets- och idrottsda-
gar (terränglöpning, orienteringstäv-
ling, brännboll, fotbollsturnering, 
bowling, minigolf, basketturnering, 
bordtennis, friidrottsdag, aerobics, 
styrketräning, innebandyturnering, 
spinning) vilka vanligtvis har haft en 
mera idrottslig karaktär. 

Av studien (figur 5) framgår att 
man på 33 skolor i år 6 hade sam-
manlagt 167 friluftsdagar vilket 
ger ett medeltal på 4,3 dagar per 
skola och läsår. Av dessa ägnades 56 
friluftsdagar åt det som jag kategori-

serat som friluftsliv vilket motsvarar 
33,5 procent medan 66,5 procent 
(111 dagar) ägnades åt aktivitets- och 
idrottsdagar. På de 25 undersökta sko-
lorna i år 9 hade man sammanlagt 105 
friluftsdagar vilket ger ett medeltal på 
4,2 dagar per skola och läsår. Av dessa 
ägnades 34 friluftsdagar åt friluftsliv 
vilket motsvarar 32,4 procent medan 
67,6 procent (71 dagar) ägnades åt 
aktivitets- och idrottsdagar. Noterbart 
är att lärarna i idrott och hälsa har 
uppgett friluftsdagens huvudsakliga 
innehåll då man kan ha haft flera olika 
aktiviteter igång under samma dag. 
Som helhet kan man säga att ungefär 
en tredjedel av alla friluftsdagar på 
de undersökta skolorna har inslag av 
friluftsliv och att det inte skiljer sig 
nämnvärt åt i år 6 och 9. I jämförelse 
med såväl Skolverkets (11) som RF:s 
rapport om idrott och hälsa i grund-
skolan, där man menar att den pri-
mära verksamheten på friluftsdagarna 
är friluftsliv, naturvistelser, kanotfärder 
och att gå på tur (vilket skulle räknas 
som friluftsliv i denna studie), ser vi 
alltså här ett omvänt resultat. 

Jag menar att indelningen säger 
något om vad de undersökta skolorna 
ägnar sina friluftsdagar åt. I likhet med 
Svennings tidigare studie (13), påvisar 
denna studie att friluftsdagarnas inne-
håll primärt består av idrottsliga akti-
viteter snarare än av friluftsliv. Jag ser 
en problematik i att det friluftsliv som 
omnämns som betydelsefullt i grund-
skolans styrdokument i själva verket 
förekommer mycket sparsamt i skolan. 
En av flera orsaker till detta tror jag 
handlar om bristande kunskap bland 
ansvariga skolledare och framförallt 
lärare (i såväl idrott och hälsa som i 
andra ämnen) om vad naturupplevel-
seinriktat friluftsliv kan innebära och 
hur man rent praktiskt kan gå tillväga 
vid undervisning. Som en följd av detta 
tror jag, i likhet med Svenning, att 
begreppen friluftsliv och friluftsverk-
samhet idag används synonymt inom 
skolan och att detta försvårar en kvali-
tativ bedömning av verksamheten. Jag 
tror också att skolans organisation och 
struktur ofta utgör ett hinder för att 
möjliggöra den tid som krävs för att 
kunna bedriva ett kvalitativt frilufts-
liv. Det är rimligt att anta att såväl de 
intentioner som uttalas i Skollagen och 
grundskolans kursplaner i naturorien-
terande ämnen som de möjligheter till 
ämnesintegrering har större förutsätt-
ningar att realiseras i de fall friluftsda-
garna består av friluftsliv snarare än 
aktivitets- och idrottsdagar. 

Figur 4: Idrottslärarnas genomsnittliga tidstilldelning till olika moment i idrott och hälsa, år 6
(n=33) och 9 (n=25), procent.

Figur 5: Andelen friluftsdagar som ägnas åt friluftsliv respektive idrotts- och aktivitetsdagar,
år 6 (n=167) och år 9 (n=105), procent.
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Figur 5: Andelen friluftsdagar som ägnas åt friluftsliv respektive idrotts- och aktivitetsdagar, år 6 
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Sammanfattande iakttagelser
Sammanfattningsvis kan man säga 
följande om resultaten av de båda 
studierna: 

1. Att utöva friluftsliv på fritid är 
något som verkar förekomma i 
ganska begränsad omfattning bland 
ungdomar. Jag menar att man måste 
förstå friluftslivets relativt svag 
dragningskraft bland ungdomar 
mot bakgrund av den övriga fritids-
arenans stora utbud och möjligheter 
till konsumtion av häftiga och sen-
sationella upplevelser. I ett livslångt 
hälsoperspektiv och utifrån en 
miljövårdande aspekt är det enligt 
min uppfattning betydelsefullt att 
ungdomar ändå får erfarenheter av 
friluftsliv med inriktning mot miljö- 
och naturupplevelser utan krav på 
prestation, bedrift och tävling.

2. Att utöva friluftsliv framstår som 
något som är socialt stratifierat 
bland ungdomar. Min förståelse av 
detta är att skillnader mellan sociala 
grupper ska ses som ett resultat av 
att man från barndomen förkropps-
ligar olika vägledande principer för 
val av mat, kläder, sport, konst och 
friluftsliv. Insikten om villkoren för 
ungdomars friluftsvanor och denna 
sociala uppdelning är av stor bety-
delse för möjligheten att påverka 
och förändra en rådande situation.  

3. Både lärare och elever ger också 
uttryck för att friluftsliv förekom-
mer sparsamt inom grundskolan 
och innehållet i de tidigare obliga-
toriska friluftsdagarna består av 
idrottsliga aktiviteter snarare än 
friluftsliv. Grundskolan verkar inte 
fylla funktionen som den instans 
som kan erbjuda alla ungdomar 
samma villkor för att ta del av 
friluftslivets möjligheter.

Friluftslivets utvecklingsområden
Vad kan man då göra för att förändra 
den rådande situationen och utveckla 
utövandet av friluftsliv bland ungdo-
mar i skola och på fritid? Mot bak-
grund av de resultat som presenterats 
skulle jag avslutningsvis också vilja 
resonera lite kring det som jag ser som 
möjliga utvecklingsområden inom 
friluftsliv.

1. Min bakgrund som lärare i idrott 
och hälsa gör att skolfrågor inom 
detta område ligger mig varmt om 
hjärtat. I samtal med kollegor i 
såväl grundskola, gymnasium som i 

lärarutbildning har jag fått uppfatt-
ningen att många ser ett problem 
i att friluftsliv ofta är förknippat 
med att man måste befinna sig i 
spännande, otillgängliga och ibland 
extrema naturmiljöer. I ”talet om 
friluftsliv i skolan” finns också en 
bild av att man måste ha mycket 
specialkunskaper och utrustning för 
att man som lärare ska våga ge sig 
ut med eleverna och att dessa måste 
ställas inför tillräckligt äventyrliga 
och sensationella upplevelser för 
att friluftslivsverksamheten ska 
uppfylla ”rolighets-kriteriet”. Jag 
menar inte att man kan bortse 
från betydelsen av förkunskaper i 
friluftsliv. Detta är viktigt inte minst 
ur säkerhetssynpunkt. Detta förhål-
lande och det outtalade kravet på 
att idrottsundervisning eller annan 
undervisning alltid ska vara rolig 
får dock inte bli ett hinder för lärare 
att ta sig ut i naturen med elever. 
Ett område som jag tror man bör 
prioritera bland lärare är pedago-
gisk och didaktisk utveckling av 
det tätortsnära friluftslivet, dvs det 
friluftsliv man kan bedriva i en park 
eller skogsdunge nära skolan.   

2. Jag tror också att man, såväl i 
skolan som i natur- och friluftsorga-
nisationer, ska fokusera ytterligare 
på natur- och friluftslivets möjlighe-
ter till miljö- och resursmedvetande 
bland ungdomar. Friluftsaktiviteters 
rekreativa och hälsobefrämjande 
potential behöver för den skull 
inte komma i skymundan eller 
begränsas, men min erfarenhet från 
undervisning på högstadium och 
gymnasium är att många ungdo-
mar i denna åldersgrupp är genuint 
intresserade av miljö-, ekologi- och 
resursfrågor. Har man en viss por-
tion energi, kreativitet och kan 
entusiasmera kollegor till att sam-
arbeta så innebär friluftsliv stora 
möjligheter till att integrera olika 
kunskapsområden i skolan. 

3. Mina studier visar att några av de 
stora natur- och friluftsorganisatio-
nerna har vikande medlemssiffor 
i åldern 15-16 år. Tidigare forsk-
ning inom området (14) visar också 
att utövande och erfarenheter av 
natur- och friluftsliv i hög grad 
är något som reproduceras från 
föräldrar till barn. Man kan fundera 
över om det är så att friluftsintres-
serade föräldrar är en förutsätt-
ning för att man som barn, och 
även sedan som vuxen, ska utöva 

friluftsliv själv? Jag tror att miljö-, 
natur- och friluftsorganisationerna 
måste utveckla nya vägar för att 
göra friluftsliv tillräckligt attraktivt, 
intressant och tillgängligt för de 
många barn och ungdomar som inte 
redan är ”frälsta”. 
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