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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på med utgångspunkt från Aaron Antonovskys KASAM-

begrepp och Skolverkets styrdokument vad grundskoleelever lägger i begreppet friluftsliv 

samt vad de anser om friluftslivsundervisningen i skolan.  

 

Frågeställningar: 

Vad lägger elever i årskurs nio i begreppet friluftsliv? 

Vad tycker elever i årskurs nio om friluftsliv i skolundervisningen? 

 

Studien är en samhällsvetenskaplig undersökning, konstruerad utifrån en kvalitativ metod för 

att undersöka hur friluftsundervisningen upplevs i skolan. Studien har utgått ifrån de fyra 

forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, det vill 

säga informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

 

Undersökningen har genomförts på en grundskola med tydlig profilering i ämnet Idrott och 

Hälsa. Skolan ligger i sydvästra delen av Sverige, där tio stycken elever, fem flickor och fem 

pojkar, i årskurs nio har besvarat en skriftlig enkät. 

 

Resultatet i min studie tyder på att de allra flesta eleverna är nöjda med undervisningen i 

ämnet Idrott och Hälsa i skolan, särskilt friluftsundervisningen, då de får praktisera detta 

moment mycket, ifrån förskoleverksamhet upp till årskurs nio. 

Jag diskuterar resultatet utgående från Skolverkets styrdokument, läroplanen för grundskolan 

Lgr 11, och Antonovskys KASAM-begrepp. 
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1 Inledning 
Som blivande idrottslärare vid Gymnastik- och Idrottshögskolan och inbiten friluftsmänniska 

vill jag ta reda på hur eleverna i skolan ser på begreppet friluftsliv och vad de tycker det 

innefattar. På GIH är friluftsliv ett moment som man ägnar mycket tid åt, oavsett årstid, 

sommar som vinter.  

Jag läste en påbyggnadskurs utöver mitt studieprogram, ”Praktiskt vinterfriluftsliv ur ett 

historiskt och kultursociologiskt perspektiv” på GIH, som styrkte hur viktigt det är med 

naturen och friluftsliv, dels för det självupplevda förhöjda hälsotillståndet som förbättras 

genom friluftsliv och dels för att känna meningsfullhet i vardagen. Centrala beståndsdelar var 

hur friluftsliv utövas såväl för egenvärdets skull som för hälsans skull, samt att känslan och 

närheten till naturen var mittpunkten. 

Det är när jag har varit ute på min VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som jag har fått upp 

ögonen och skapat mig uppfattningen om att friluftslivsmomentet inte får tillräckligt mycket 

med utrymme på idrottstimmarna. Men nu har en ny läroplan börjat gälla och det står tydligt 

skrivet att friluftsliv är ett moment som det skall undervisas i. Nu frågar jag mig: Vad lägger 

elever i årskurs nio i begreppet friluftsliv? Och vad anser de om skolundervisningen i 

friluftsliv? 

 

För egen del anser jag att det i Sverige finns en helt fantastisk natur. Något som är unikt för 

just Sverige är allemansrätten med dess rättigheter och skyldigheter. Dessvärre har jag en 

åsikt om att skolan och Sveriges befolkning inte nyttjar detta till fullo. Jag som blivande 

idrottslärare har också en åsikt om att dagens barn och ungdomar inte är tillräckligt mycket 

ute i den sköna naturen för att upptäcka och uppleva allt man kan få vara med om i naturen, 

detta som ett alternativ till alla tekniska ting som finns nuförtiden. Därför ville jag ge elever i 

årskurs nio möjligheter att reflektera över hur de ser på friluftsliv för att sedan för min egen 

del kunna sammanställa detta till denna studie.  

Personligen funderar jag då på vad friluftsliv egentligen är. Brügge (1999) beskriver hur 

friluftsliv exempelvis skulle kunna vara en promenad, en cykeltur, slalomåkning, 

skridskoåkning, segling, kanot- och kajakpaddling. För egen del har funderingar uppkommit 

om friluftsliv skulle kunna vara så enkelt som att bara sitta mot ett träd och slappna av, få 

inspiration och skaffa sig perspektiv till vardagens stress.  
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Stockholms Universitet utgav i maj 2010 ett pressmeddelande, ”Friluftsliv i skolan ses som 

exklusivt”, där resonemanget kring undervisningen inom friluftsliv är högt värderat men att 

momentet trots det inte får tillräckligt med uppmärksamhet i skolorna. (Den nationella 

forskningsportalen, 2010). 

Många idrottslärare tycker att det är knepigt att undervisa i momentet på grund av olika 

faktorer, bland annat de organisatoriska och fysiska ramfaktorerna. I en avhandling, skriven 

av Erik Backman 2010, ”Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values”, 

vid Stockholms Universitet, diskuteras tankegångarna kring undervisningen i friluftsliv.  

 

För min egen del har funderingar uppkommit kring idrottsundervisningen i skolan, om 

eventuellt en parallell skulle kunna dras mellan val av undervisning och idrottslärarens privata 

fritidsintresse.  Personligen har jag en åsikt om att en idrottslärare som exempelvis är 

friluftsintresserad och utövar detta på sin fritid gärna undervisar i detta moment, på grund av 

trygghet. Jag tror att en lärare som besitter stor kunskap inom ett område, till exempel inom 

friluftsliv, ser större möjligheter och därmed har lättare att undervisa i detta område, än om en 

lärare som inte har samma kunskap skall undervisa i samma ämne.  

 

Under min barndomstid studerade jag på en liten skola på en mindre ort med en fantastisk 

omgivning: skogar, grönområden, stränder och så vidare, vilket resulterade i att den största 

delen av idrottsundervisningen bedrevs utomhus och att friluftsliv var en central beståndsdel i 

undervisningen. Att friluftsliv var en grundläggande komponent i undervisningen tror jag dels 

grundar sig i att skolan låg nära till diverse naturområden och dels att min idrottslärare själv 

hade ett stort friluftsintresse. Aktiviteterna varierades allt från vandring, paddling och 

matlagning på stormkök till skridsko- och skidåkning.  

 

Under senare år har jag observerat att de tidigare friluftsdagarna som jag upplevt så många 

gånger under min skoltid inte längre finns kvar som obligatoriska beståndsdelar i läroplanen. 

Detta får mig i tankegångar och jag frågar mig själv hur detta kan komma sig. Jag undrar om 

detta till viss del kan grunda sig i de ekonomiska ramarna som finns i skolan?  

I och med att dessa dagar inte finns som obligatoriska moment längre ställer det ännu högre 

krav på undervisningen i friluftsliv i skolan. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt har jag för avsikt att skildra begreppet friluftsliv, friluftslivets värde ur olika 

perspektiv, styrdokumentets inverkan samt tidigare forskning inom mitt kunskapsområde.  

2.1 Friluftsliv som begrepp 

När man skall definiera begreppet friluftsliv upptäcker man snabbt att det är invecklat, 

eftersom det är ett brett och subjektivt ämne. I realiteten finns det inte någon konsensus om 

vad begreppet kan innebära. En definition i Nationalencyklopedin lyder så här:  

 

”… fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 

tävlingsresultat.” (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

Dock blev stora meningsskiljaktigheter från friluftsrörelsens sida tydliga, då de ansåg att 

tävlingsmomentet inte hörde hemma där. Friluftsfrämjandet menade att: 

 

”Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling.”  

(Friluftsfrämjandet, 2012). 

 

På senare tid har Friluftsfrämjandet omdefinierat begreppet ytterligare och skriver nu:  

 

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

(Friluftsfrämjandet, 2012). 

 

Vidare ser man hur Kulturdepartementet definierar friluftsliv:  

 

”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.” 

(Kulturdepartementet, 1999). 

 

Friluftsfrämjandet, Scoutrörelsen, 4H, Svenska Turistföreningen med flera är viktiga 

organisationer för att inspirera människor att vistas i naturen. 
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När man tittar på friluftslivsundervisningen i skolan kan man se ur ett helhetsperspektiv hur 

det handlar om naturupplevelse, självtillit, ansvar, hälsa, rekreation och inspiration. 

(Carlquist, Eskilsson & Magnusson, 1988).  

Annette Bischoff beskriver hur viktig naturupplevelsen är när man talar om friluftsliv, att bara 

kunna öppna dörren för att skåda den vackra naturen som är fylld av ljuva blomsterängar, 

härliga dofter, rogivande skogar och fågelsång. (Handicapidrættens videnscenter, 2011). Ett 

annat sätt att beskriva friluftsliv är: ett fritt liv, ett naturligt liv. Ett liv på naturens egna villkor 

med hänsyn och eget ansvar, hur syftet är att uppleva naturen genom färd eller vistelse i 

naturen.  

 

I Idrottsdidaktiska utmaningar (2007), av redaktörerna Meckback och Larsson, skriver 

Nilsson hur det grundläggande begreppet för friluftsliv brukar vara naturmötet. Nu vill 

Nilsson revidera denna definition och istället koppla ihop upplevelse, aktivitet och naturmiljö 

med friluftslivsbegreppet. (Meckback et al, 2007). Samtidigt är det viktigt att skilja mellan 

begreppen friluftsliv och idrott, då de har olika innehåll, form och syfte. (Johansson, 1999). 

Idrottsuttrycket definieras enligt Riksidrottsförbundet som ”Fysisk aktivitet som vi utför för 

att kunna prestera mer, ha roligt och må bra”. (Riksidrottsförbundet, 2009, s 5). 

Friluftslivsuttrycket definieras däremot på flera olika sätt. Friluftsfrämjandet (2012) 

framställer det så här: ”Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling”. 

Stefan Wiking beskriver friluftsliv: ”Friluftsliv är alla typer av fritid under bar himmel då 

man vistas i naturen, utan annat mål än att uppleva naturen för dess egen skull”. (Wiking, 

1999, s 143). 

 

Tidigare har de grundläggande friluftslivssysselsättningar handlat om lägerverksamhet, någon 

typ av förflyttning eller svamp- och bärplockning, men naturen har hela tiden varit den 

avgörande grundstenen. (Johansson, 1999). 

Erik Backman publicerade år 2009 artikeln ”Vad har idrottslärare för bild av ”riktigt” 

friluftsliv – Ett bidrag till diskussionen om friluftsundervisningen och tolkningen av 

kursplanens mål” i tidskriften Idrott & Hälsa, där tolv stycken idrottslärare intervjuades om 

vad de anser om begreppet friluftsliv samt vad det finns för olika faktorer som kan begränsa 

undervisningen i friluftsliv. Backman förklarar att det finns många olika faktorer, men att 

dessa kvalitativa intervjuer främst speglade brist på tid, utrustning, ekonomi, samt upplevda 

risker och skolans läge, rent geografiskt. (Idrott & Hälsa, 2009). 
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Carlquist, Eskilsson & Magnusson (1988) illustrerar med figur 1 hur friluftsverksamhet bidrar 

i rikt mått till individens utveckling. Figuren skildrar hur aktiviteter inom friluftslivet gynnar 

en människas utveckling. De stora grundstenarna inom friluftsliv är, som författarna ser det, 

naturupplevelse, ansvar, hälsa och självtillit. Dessa leder bland annat vidare till trygghet, 

iakttagelse, kunskap, men även att lära sig lyssna och känna. Dessa är positiva faktorer till den 

personliga utvecklingen. Figuren nedan kan tolkas att bland annat genom ökad självtillit kan 

en individ känna sig trygg i naturen. (Carlquist, Eskilsson & Magnusson, 1988).  

 

Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

”Friluftsaktivitet bidrar i rikt mått till individens utveckling” 

2.2 Friluftsliv ur ett historiskt perspektiv 

”Att vistas i naturen har länge ansetts som hälsosamt för barn och ungdom. Redan i slutet av 

1700-talet menade Jean Jacques Rousseau att barn har ett naturligt rörelsebehov och bäst lär 

sig genom upplevelser av verkligheten. Han ansåg därför att naturen var en idealisk plats för 

att fostra unga människor till tänkande, fria och självständiga individer”. (Brügge, Glantz & 

Sandell, 2001, s 181). 

 

Norrmannen Henrik Ibsen skapade begreppet friluftsliv under 1859 i en dikt: “… I den øde 

sæterstue, al min rige fangst jeg sanker; der er krak og der er grue, friluftsliv for mine 

tanker“. (Alt om Ibsen, 2005). Dock uppstod begreppet friluftsliv i Sverige inte förrän år 

1889 i romanen Endymion, skriven av Verner von Heidenstam, där han skriver ”Det 

naturliga primitiva friluftslivet – enkelheten.” (Berg, 2000). Många anser att friluftsliv är ett 
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liv i all sin enkelhet i samspel med naturen, det vill säga att man lever nära naturen på dess 

villkor samt att man brukar alla sinnen för den totala upplevelsen.  

 

Det är befäst att under de senaste 100 åren har samhället genomgått en stor förändring. På 

grund av urbaniseringen har 8 av 10 som tidigare bott på landet nu flyttat till tätorterna.  I 

början av 1900-talet arbetade hälften av Sveriges befolkning med jordbruk, jakt och fiske, 

idag är det cirka fyra procent. Vidare förklaras hur man bara för några generationer sedan 

levde på landsbygden i direktkontakt med naturen som livsnäring. (Brügge, Glantz & Sandell, 

2001).  

2.3 Varför friluftsliv i skolan?  

Brügge, Glantz & Sandell anför i Friluftslivets pedagogik: För kunskap, känsla och 

livskvalitet hur folkskolan skulle undervisa barnen. År 1865 föreskrev skolans styrdokument, 

att ”barnen alltid, jemväl under regnigt och hårt väder, bör tillbringa lofstunderna i fria 

luften och att lekar så mycket som möjligt bör tillbringas ute i det fria”. (Brügge, Glantz & 

Sandell, 2001, s 181). 

Vidare beskrivs hur friluftsdagarna år 1942 övergick till att vara obligatoriska moment i 

folkskolan med motiveringen att eleverna genom ”härdande och stärkande friluftsliv skulle 

beredas en hälsosam motvikt mot det övriga skolarbetet”. (Brügge, Glantz & Sandell, 2001, s 

181). 

Sedan friluftsdagarna infördes under 1930- och 1940-talet har de successivt minskat från 

obligatoriska 12 dagar ner till dagens krav på noll dagar. (Brügge, Glantz & Sandell, 2001). 

Susanne Drougge et al, beskriver i Friluftsliv & Folkhälsa (1996) hur människor förr i tiden 

levde närmare naturen och livnärde sig utav den omgivningen. Detta har nu minskat och 

skolan har fått en större del av ansvaret för barnens utevistelse, i och med att det är i skolan 

barnen tillbringar största delen av vardagen. (Drougge, 1996). På grund av minskningen av 

friluftsdagarna grundades utomhuspedagogiken ”I Ur- och Skur” -metodiken år 1985 av två 

Mulleledare i Friluftsfrämjandets regi, ett så kallat upplevelsebaserat lärande för en hållbar 

utveckling. Idag finns det över 100 stycken I Ur- och Skurförskolor runt om i Sverige. 

Utomhuspedagogik främjar inlärningsförmågan hos barn, förbättrar prestationsförmågan, ger 

lugnare och friskare barn och förbättrar motoriken. Barnen får vara ute i alla väder, uppleva 

närhet till naturen och lära sig att ta del av och respektera den. (Friluftsfrämjandet, 2012). 
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2.4 Hälsoperspektivet 

Lisa Bergström, vice ordförande i Hälsofrämjandet, beskriver i en artikel, ”Mer resurser till 

friluftslivet!”, hur viktig naturen är ur flera infallsvinklar. Bland annat belyser skribenten den 

fysiska aktiviteten, där friluftslivet spelar en stor roll eftersom det är en lättillgänglig 

fritidsaktivitet som kan bedrivas från vaggan till döden. Hon hänvisar till Hälso- och 

sjukvårdslagen, där det uttryckligen beskrivs att hela befolkningen skall få tillgodose sig god 

hälsa och god vård. (Hälsofrämjaren, 2012, s 3). 

Det är erkänt att naturen har en avkopplande inverkan på människan, men inte bara det, utan 

naturen främjar även hälsan. Det är i naturen som människan kan öppna alla sina sinnen, njuta 

av livet, anta utmaningar och ta emot intryck.  

Äkta naturlig hälsa innebär att man kan njuta av livet och anta utmaningar. Denna hälsa bör vi 

ta till vara och sköta om, det är det vi kallar för friskvård. Friluftsliv är en väg till friskvård. 

(Johansson, 1999). 

WHO:s definition av hälsa lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. Åtnjutande av hälsa på 

högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter som tillkommer varje mänsklig varelse utan 

åtskillnad av ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden”. 

(Brügge et al, 2009, s 199). 

 

Bünsow et al beskriver i Friluftsliv & Folkhälsa att det inte bara är barn som tillbringar för 

lite tid utomhus och i naturen utan även vuxna. Forskning visar att många välfärdssjukdomar 

skulle kunna förebyggas om man vistades mer i naturen i anslutning till bostadsområdena. 

(Bünsow et al, 1996). 

Ett citat jag fastnat för är Roger Isbergs, professionell vägledare och författare inom friluftsliv 

med över 25 års erfarenhet inom friluftsliv, då han skildrar hur människan springer mellan 

viktiga angelägenheter, men i själva verket bara vill gå ut i naturen och njuta till fullo.  

”Vi har klumpat ihop oss i lådor, som står i rad på olika ställen. I dessa lådor lever vi 

merparten av dygnet. Så smiter vi ut ur en låda, pilar iväg längs mellanrummet mellan 

lådorna för att smita in i en ny låda. Där är vi en stund, så ut och så tillbaks till den första 

lådan igen. Och inne i dessa lådor tillbringar vi nästan hela vårt liv.” (Kullander & 

Widegren, 1997, s 123).  
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2.5 Styrdokumenten 

Friluftsliv är ett tämligen ungt begrepp och något som tillämpats i skolan under det sista 

århundradet. I Skolverkets nya kursplan, Lgr11, står det att undervisningen inom ämnet Idrott 

och hälsa skall leda till att eleverna kan behärska de grovmotoriska grundformerna, vilket är 

en förutsättning för den allsidiga rörelsekompetensen. Den innefattar både de idrottsspecifika 

grundformerna, kombinationsmotoriken och de grov- och finmotoriska grundformerna. Enligt 

den svenska skollagen är det fastställt att alla barn- och ungdomar som går i den svenska 

skolan skall få en likvärdig utbildning och utan tillräckligt med friluftslivsundervisningen i 

skolan är det inte möjligt att följa läroplanen. 

”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi 

blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en 

tillgång för både individen och samhället”. (Lgr11, s 27).  

 

3. Syfte 
Syftet med min uppsats är att kvalitativt undersöka vad elever i årskurs nio lägger i begreppet 

friluftsliv samt vad de anser om friluftslivsundervisningen i skolan. Att det är årskurs nio som 

svarar på enkätfrågorna grundar sig i att eleverna då haft undervisning inom momentet 

friluftsliv i ämnet Idrott och Hälsa under hela skoltiden. 

3.1 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

Vad lägger elever i årskurs nio i begreppet friluftsliv? 

Vad tycker elever i årskurs nio om friluftsliv i skolundervisningen? 

 

4. Teoretiskt perspektiv 
Jag har valt att utgå ifrån Aaron Antonovskys begrepp KASAM, Känsla av sammanhang, på 

engelska Sense of Coherence, vilket myntades under mitten av 1900-talet. Antonovsky, en 

amerikansk professor i medicinsk sociologi, emigrerade med sin fru till Israel under 1960-

talet för att tjänstgöra vid Institutionen för hälsosociologi vid Hälsovetenskapliga fakulteten i 

Jerusalem. Han frågade sig hur man som människa kunde bevara både psykisk och fysisk 
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hälsa och förbli frisk efter att bland annat ha suttit i koncentrationsläger, medverkat i krig och 

uthärdat de största personliga tragedier. Antonovsky kom i sin forskning fram till att detta 

berodde på en upplevd känsla av sammanhang. Antonovsky gestaltar sammanhanget med 

orden ”det räcker inte med att laga ’broöppningen’ över ’livsfloden’ så att folk inte ramlar 

(eller hoppar) i vattnet. Man måste därutöver lära dem simma, hantera sina liv i med- och 

motgångar, göra det bästa av tillvaron”. (Antonovsky, 2011, s 9).  

Det Antonovsky gjorde var att fokusera på de faktorer som främjar hälsan genom att som 

forskare ställa sig frågan: Hur kommer det sig att vissa av alla dessa människor som upplevt 

de mest vidriga livsomständigheter trots allt upplever sig vara vid relativt god hälsa.   

Antonovsky grundade KASAM-begreppet utgående från tre centrala komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa enheter är fristående men till viss del 

bundna till varandra.  

Antonovskys första komponent är begriplighet vilket fungerar som själva fröet till den 

ursprungliga definitionen av KASAM.  

”Begriplighet syftar på i vilken utsträckning som man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad 

och tydlig snarare än som brus – det vill säga, kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och 

oförklarlig.” (Antonovsky, 1991, s 39).  Detta innebär att individen som har en förmåga att 

bedöma verkligheten kan begripa och förklara saker och ting som sker. Personer som besitter 

en hög begriplighet har lättare att möta oväntade händelser och därefter begripa varför dessa 

är som de är.  (Antonovsky, 2011).  

Den andra beståndsdelen i KASAM-begreppet är hanterbarhet: ”Den grad till vilken man 

upplever att det står resurser till ens förfogande, resurser med hjälp av vilka man kan möta 

de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av.” (Antonovsky, 1991, s 40). Detta 

kan betyda hur en person uppfattar de olika resurser som finns till ens disponerande när denne 

ställs inför främmande krav. Om en individ har en hög känsla av hanterbarhet, upplever 

personen att denne kan ta i anspråk de resurser som finns till hands utan att uppfatta sig som 

ett offer för omständigheterna. (Antonovsky, 2011). 

Den tredje och sista komponenten inom KASAM-begreppet är meningsfullheten, den 

komponent som Antonovsky senare skulle kalla för motiveringsfaktorn. Han beskriver den så 

här: ”I vilken utsträckning som man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 

åtminstone en del av de problem och de krav som livet ställer en inför är värda att investera 

energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att ’välkomna’, snarare än 

bördor som man mycket hellre vore förutan.” (Antonovsky, 1991, s 41). Meningsfullheten 
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innebär något viktigt och betydelsefullt, värt att lägga energi på, detta ses många gånger som 

ett motiveringselement. Man ser positivt till nya händelser. Antonovsky beskriver hur en 

person som har en stark meningsfullhet varken visar glädje eller ledsamhet om något hemskt 

skulle inträffa, exempelvis en närståendes dödsfall. Personen skulle då söka mening i 

situationen och därefter finna det bästa sättet att hantera tillståndet. (Antonovsky, 1991). 

Meningsfullheten är enligt Antonovsky den viktigaste beståndsdelen, detta av den orsaken att 

utan den motiverande komponenten kommer inte hanterbarheten eller begripligheten kunna 

infinna sig särskilt länge till. (Antonovsky, 2011). 

 

Antonovsky hävdade att den första komponenten, begripligheten, är beroende av den andra 

komponenten, hanterbarheten, som i sin tur är beroende av den tredje och sista komponenten 

meningsfullheten. Nedan finns en övergripande beskrivning av KASAM-begreppet, gjord av 

Antonovsky: ”En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar 

och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man 

rimligen kan förvänta sig.” (Antonovsky, 2011, s 17). 

 

Dessa tre komponenter inom KASAM anser jag är applicerbara på min studie. Jag kommer att 

diskutera resultaten i min studie med hjälp av KASAM-begreppet och de tre delarna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

5. Metod 
I denna del har jag för avsikt att beskriva val av metod, urval, genomförande, databearbetning 

samt de fyra forskningsetiska principerna jag handlat efter.  

5.1 Val av metod 

Bell (2006) beskriver att forskaren först och främst bör fråga sig vad denne genuint vill ta 

reda på och inte vilken metod som skall väljas. Hon beskriver vidare hur en 

enkätundersökning mer eller mindre ständigt blir kvantitativ men för det även kan innehålla 

kvalitativa drag. (Bell, 2006). 

Benämningen enkät kommer från franskans enquête och betyder rundfråga. Jag valde att 

använda mig av denna metod som instrument för att kunna få en uppfattning om elevernas 

åsikter, känslor och beteende. (Trost, 2012).   
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Eftersom jag är intresserad av att se vad niondeklassare lägger i begreppet friluftsliv samt vad 

de anser om skolundervisningen i momentet, ansåg jag att en kvalitativ studie var mest 

lämplig. När en studie syftar till att förstå hur människor resonerar, är den kvalitativa metoden 

att föredra. (Trost, 2012).  

Min undersöknings kvalitativa enkätintervjuer är underlaget för mitt resultat, se frågorna i 

bilaga 3. 

5.2 Urval 

Jag har gjort min undersökning vid en grundskola med tydlig profilering i ämnet Idrott och 

Hälsa. Skolan ligger i sydvästra delen av Sverige och jag har sedan tidigare kontakter med 

skolan.  

Trost beskriver hur ett strategiskt urval används i en studie när man förmodar att variation kan 

förekomma, när man intervjuar deltagarna. (Trost, 2012). Inför denna kvalitativa 

undersökning gjordes ett obundet slumpmässigt urval, vilket innebar att tio stycken elever 

från årskurs nio slumpmässigt valdes ut från klasslistan genom att samla vart femte namn från 

listan. Den totala skaran elever var alltså tio stycken, antalet flickor var fem och antalet pojkar 

var fem.  

Att jag valde just årskurs nio för enkätundersökningen var ett strategiskt medvetet val, av den 

orsaken att eleverna då haft undervisning i ämnet Idrott och Hälsa under hela grundskolan och 

jag ville se vad de hade fått för syn på friluftslivsmomentet under dessa nio skolår.  

5.3 Genomförande 

För att se hur intervjumallen stod sig, det vill säga hur instruktionerna fungerade, hur lång tid 

enkäten tog att besvara, om frågorna var förståeliga och så vidare, genomfördes ett pilottest på 

ett par jämngamla elever. Detta ledde till att resultatens tillförlitlighet ökades.  

 

När jag beslutade mig för att genomföra min studie, valde jag en skola som jag tidigare varit i 

kontakt med. Jag kontaktade idrottsläraren på skolan, tillika klassföreståndaren till den 

utvalda årskurs nio, gjorde en presentation av min studie och fick positiv respons av denne.  

Därefter skickade jag ut ett informationsbrev till de slumpmässigt utvalda eleverna samt deras 

föräldrar. Ett par veckor senare återkom jag till skolan för att genomföra min 

enkätundersökning. Då fick eleverna varsin enkät med sex stycken frågor att besvara. 

Enkätintervjun tog ca 10-15 minuter.  
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Alla enkätintervjuer genomfördes på avtalat klockslag och plats och det förekom inte något 

bortfall.  

5.4 Databearbetning 

När enkätintervjuerna blivit genomförda, återstod bearbetning, analys och tolkning av dessa. 

Eftersom det var en kvalitativ undersökning och antalet elever inte var alltför stort, kunde jag 

sammanställa svaren utan statistikprogram. Resultatet presenteras i det följande. 

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet betyder pålitlighet eller tillförlitlighet och validitet betyder överensstämmelse eller 

giltighet.  

Kvale och Brinkmann beskriver hur tillförlitlig en studie är, hur stor del som är tillförlitlig och 

hur mycket som står sig emot slumpen. (Kvale & Brinkmann, 2009). Min undersökning anses 

vara av hög reliabilitet, då eleverna svarade ärligt och skulle undersökningen upprepas, skulle 

deltagarna med största sannolikhet svara snarlikt, i alla fall på den här skolan där 

undervisning i friluftsliv är vanligt förekommande.  

Kvale och Brinkmann framställer hur validiteten är forskningsresultatets aktualitet avseende 

hela processen. (Kvale & Brinkmann, 2009). Patel och Davidson framställer validitet som en 

slags giltighet, som handlar om man verkligen undersöker det man har för avsikt att 

undersöka. (Patel & Davidson, 2011). Eftersom min undersökning har givit mig svar på 

frågorna som jag ställde innebär det att undersökningen i sig innehar en hög validitet.  

 

Trost beskriver hur man går till väga för att mätningar skall bli tillförlitliga och inte utsatta för 

slumpmakter. Att man åsyftar att undersöka samma företeelse med alla deltagare samt att 

situationen och miljön skall vara likadan och att alla medverkanden får likadana enkäter. 

(Trost, 2012). Denna enkätundersökning betraktas vara utav hög reliabilitet, då frågorna är 

ställda på ett lättförståeligt vis så att deltagarna begriper innebörden, vilket leder till att jag 

som forskare får en högre grad av reliabilitet än om jag skulle använt mig av negationer och 

invecklade ordsatser som skulle kunna leda till missförstånd. En av de viktigaste 

komponenterna i en studie är tillförlitligheten, det vill säga hur trovärdig en undersökning är, 

utgående från insamlade data. (Trost, 2012). 

Till denna undersökning genomfördes ett pilottest, vilket ledde till att studiens tillförlitlighet 

ökades.  
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5.6 Etiska aspekter 

Av den orsaken att forskning är viktig för samhället är det väsentligt att den genomförs på ett 

korrekt sätt, att den håller hög kvalité samt att forskningen inriktas på väsentliga frågor, detta 

både för den enskilde individens skull och för samhällets skull. Följaktligen har fyra stycken 

huvudkrav stiftats för att detta skall kunna genomföras. De fyra forskningsetiska principerna 

förklaras här: 

 

Informationskravet betyder att forskaren skall informera deltagarna vad syftet med 

forskningen är, vad deltagarnas åtagande i projektet är samt vilka premisser som gäller för 

deras deltagande. Informationskravet skall även upplysa deltagarna om att deras medverkan är 

helt och hållet frivillig och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter skall hanteras konfidentiellt med största 

försiktighet och att obehöriga inte ska kunna ta del av dessa.  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter enbart kommer att användas för 

forskningsändamål, uppgifterna får följaktligen inte användas för icke-vetenskapliga syften 

eller kommersiellt bruk.   

 

Samtyckeskravet är beroende av undersökningens karaktär och innebär att en individ har full 

rätt att bestämma över sin medverkan. Om deltagaren är under 15 år måste samtycke inhämtas 

hos förälder/vårdnadshavare. (Vetenskapsrådet, 2012). 

 

När jag har utfört mina intervjuer, har jag utgått ifrån de fyra forskningsetiska principerna. 

När jag hade bestämt mig för att använda mig av enkäter som datainsamlingsverktyg, 

skickade jag hem ett brev, se bilaga 2, till de utvalda eleverna och deras föräldrar, med 

information om min kommande studie samt om de etiska principer som styr 

samhällsvetenskaplig forskning. Detta genomfördes på grund av att några av deltagarna var 

under 15 år och då skall samtycke även inhämtas hos vårdnadshavaren. När jag återkom till 

skolan ett par veckor senare för att utföra enkätundersökningen, påminde jag eleverna om 

dessa fyra huvudkrav och förklarade att undersökningen var frivillig och att de när som helst 

fick avbryta enkätintervjun. Jag förklarade, enligt konfidentialitetskravet, att deras namn och 

sådan information som direkt skulle kunna associeras till dem inte skulle komma att finnas 
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med i den slutliga redovisningen av forskningsstudien samt att informationen, enligt 

nyttjandekravet, enbart skulle användas för forskningssyfte. (Kvale, 1997. Vetenskapsrådet, 

2012). 

 

6. Resultat 

Fråga 1: Vad är friluftsliv för Dig? 
 

Flicka 1: Nyttja naturen på ett bra sätt, ta vara på naturens resurser och använda sig av dem.  

Flicka 2: Friluftsliv är att vara ute och upptäcka naturen. 

Flicka 3: Friluftsliv för mig är vandring eller cykling i naturen. Gärna tälta också. 

Flicka 4: När man får vara i naturen och skogen, exempelvis att vandra eller tälta.  

Flicka 5: Friluftsliv för mig är att vara ute i naturen. 

Pojke 1: Begreppet för mig är inte så välbekant. All tid man spenderar ute i naturen. 

Pojke 2: Friluftsliv för mig är exempelvis Mulle och att klättra i naturen.  

Pojke 3: Att man klarar sig utan saker i naturen som man vanligtvis är beroende av, 

exempelvis elektricitet. 

Pojke 4: Att cykla eller promenera till gymmet och att vara i naturen. 

Pojke 5: Använda naturen på ett bra sätt. 

 

Sammanfattning: Om man analyserar svaren, ser man att det är en stor spännvidd när eleverna 

skall definiera begreppet friluftsliv. Friluftsliv är allt från att promenera och cykla till 

gymmet, till att vandra, tälta och att leva i naturen och laga mat på stormkök på naturens 

villkor.  

 

Fråga 2: Ange några aktiviteter som Du anser är friluftsliv? 
 

Flicka 1: Fiske och vandring.  

Flicka 2: Cykla och vandra i skogen. 

Flicka 3: Fiske, sitta och njuta av naturen. Kanske krama träd. 

Flicka 4: Laga mat på stormkök. Campa, sova i tält/vindskydd, klättra, orientera. 

Flicka 5: Göra olika redskap med hjälp av naturen. Matlagning på stormkök. 

Pojke 1: Vandra, orientera, skidåkning, fiske, paddla kanot.  
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Pojke 2: Åka skidor, paddla kanot, orientera i skogen. 

Pojke 3: Camping! 

Pojke 4: Åka långfärdsskridskor. 

Pojke 5: Plocka svamp, tälta. 

 

Sammanfattning: På denna fråga var det lättare att se samband, exempelvis att vara ute i 

naturen och ta vara på den, vad eleverna ansåg vad en friluftslivsaktivitet var. Från fiske, 

vandring, orientering till campa, plocka svamp till att krama träd. 

 

Fråga 3: Hur ser undervisningen i friluftsliv ut i skolan? 
 

Flicka 1: Vi har mycket utegympa och då brukar vi göra en del friluftsliv. Orientering till 

exempel. 

Flicka 2: Vi har varit på exkursion med klassen och haft cykelturer.  

Flicka 3: Vi har gjort ganska mycket, t.ex. varit och campat. Men jag tycker inte att vi har 

tillräckligt med undervisning i friluftsliv i skolan. 

Flicka 4: Vandring på Skåneleden, orientering i Bokskogen. 

Flicka 5: Klassresa med vandring i skogen.  

Pojke 1: Vi har mer på sommaren än på vintern, för då är vi nästan bara inomhus. 

Pojke 2: Bra! Det är roligt att vara ute i naturen. Vi har faktiskt en del friluftsliv på gympan, 

mer avancerade grejer nu i högstadiet än när vi gick på mellanstadiet. 

Pojke 3: Jag tycker att undervisningen är bra men kanske inte tillräckligt. Vi har cyklat, 

paddlat kanot och åkt skridskor när det finns is på Flommen. (Liten sjö i Falsterbo.) 

Pojke 4: Utebildning, vandring och lägerskola. Vi har åkt skridskor på vintern! 

Pojke 5: Det känns som om att man inte har tillräckligt med friluftsundervisning i skolan. Om 

man jämför med andra aktiviteter vi har på idrottstimmarna, typ bollspel. När det är friluftsliv 

på schemat, är det mycket orientering, detta tror jag beror på området som skolan ligger vid.  

 

Sammanfattning: Eleverna berättar att de har mycket idrottsundervisning ute i naturen. Det är 

mycket vandring, orientering, men även skridskoåkning. Ett par elever beskriver hur de inte 

tycker att det är tillräckligt med friluftsliv på idrottstimmarna, till exempel i jämförelse med 

bollspelslektionerna.  
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Fråga 4: Vad tycker Du avgör om en aktivitet är friluftsliv eller inte? 
 

Flicka 1: Om man är utomhus och inte använder sig av el.  

Flicka 2: När man är ute. 

Flicka 3: Syftet. Exempelvis: cykeln är sönder och jag ska ner till gymmet, så jag får gå 

istället. Än om jag promenerar ner till gymmet, bara för att jag tycker att det är skönt. 

Flicka 4: Utevistelse. 

Flicka 5: Utomhusaktivitet. 

Pojke 1: När man är ute. 

Pojke 2: Om en aktivitet är utomhus, är det friluftsliv för mig. Så länge man inte behöver 

använda el. 

Pojke 3: Aktivitet utomhus. 

Pojke 4: Man ska vara ute i naturen, inte bara i en park, utan riktig natur så man får använda 

kroppen ordentligt.  

Pojke 5: Om naturen spelar in på ett eller annat sätt. 

 

Sammanfattning: Eleverna är överens om att om en aktivitet är utomhus är det avgörande om 

det är friluftsliv. Samt att man inte behöver använda sig av elektricitet.  

 

Fråga 5: Vad tycker Du om friluftsdagarna i skolan? 
 

Flicka 1: De är bra! Vi har gjort allt från att ha vandrat en bit på Skåneleden, till att åka 

skridskor med hela skolan på vintern. Tummen upp! 

Flicka 2: Det är oftast roliga, vi har varit på vandringar en del. Och så har vi grillat korv i 

skogen. 

Flicka 3: Oftast har vi aktiviteter där alla måste röra på sig, det är bra tycker jag. Vi har åkt till 

Vallåsen och åkt skidor, det var jätteroligt! 

Flicka 4: Vandringar och klassresorna varje vårtermin. Då är vi i skogen och lagar mat på 

stormkök också. 

Flicka 5: Roliga! Vi är mycket ute i naturen. 

Pojke 1: Bra! Särskilt roligt när vi åkte skidor i vintras.  

Pojke 2: Kul. Vi har till exempel vandrat en bit på Skåneleden. 

Pojke 3: Jag tycker att de är jätteroliga! Man får testa på olika saker. 
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Pojke 4: Bra. Vi har orienterat i Bokskogen.  

Pojke 5: Bra. Men jag tycker att vi kan ha fler friluftsdagar. Det känns som vi gör något 

meningsfullt, inte bara göra något för görandets skull.  

 

Sammanfattning: 

Trots att friluftsdagarna inte längre är obligatoriska i kursplanen, ser man ovan att detta är 

något som fortfarande utövas i alla fall i den här skolan. Samtliga elever tycker att 

friluftsdagarna i skolan är roliga och meningsfulla.  

 

Fråga 6: Utövar Du något slags friluftsliv på fritiden? 
 

Flicka 1: Jag har gått på scouterna och hela familjen är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Mina 

föräldrar har varit ledare där under alla år. Jag tycker att det är roligt att samla ihop några 

kompisar och tälta i skogen och laga mat på stormkök.  

Flicka 2: Jag har gått på Mulle när jag var liten och sen har intresset följt med sedan dess. Jag 

tycker det är roligt att tälta när det inte är för kallt. Under hösten brukar jag och familjen 

plocka svamp och sedan äta det. 

Flicka 3: Inte jättemycket. Jag tältar ibland med klasskamrater, det är roligt.  

Flicka 4: Mina föräldrar kommer ifrån Stockholmsområdet och har åkt långfärdsskridskor 

som barn och nu i vintras när det fanns is, fick jag också lära mig, så då åkte vi en del. Det var 

roligt och bara lite svårare än om man åker vanliga skridskor. 

Flicka 5: Jag sysslar bara lite grann med friluftsliv, jag promenerar på stranden och åker 

skridskor på Flommarna under vintrarna. 

Pojke 1: Jag håller på med orientering på fritiden och det tycker jag är friluftsliv. 

Pojke 2: Jag och min pappa åker ofta iväg och fiskar mycket. 

Pojke 3: Inte jättemycket. Jag åker en del skidor på jullovet och sportlovet med familjen. 

Pojke 4: Ja, jag har fyra stycken islandshästar och är mycket ute och rider på stranden och i 

skogen. Annars åker vi längdskidor med familjen i Dalarna på vintern. 

Pojke 5: Inte regelbundet, men med familjen brukar vi plocka svamp under hösten och 

campar på sommaren. 

 

Sammanfattning: I de flesta fall ser man att friluftsliv förekommer i elevernas fritid, mer eller 

mindre. Det är allt från att plocka svamp, campa, vandra till att åka skidor och ligga i 
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vindskydd. Om man ser till tidigare fritidsaktiviteter, såsom Mulle och Strövarna, är det en 

god början till friluftsintresset. Alla elever svarade att de utövar någon slags friluftsliv på 

fritiden och så gott som alla svarade att de utövar aktiviteterna med någon familjemedlem.  

 

7. Diskussion 
Nedan kommer jag att diskutera enkätfrågorna med utgångspunkt från styrdokumenten och 

Antonovskys KASAM-begrepp med dess komponenter. 

 

Fråga 1 - Vad är friluftsliv för dig? 

I frågan ’Vad är friluftsliv för Dig?’ kan man utgå från figur ett, se bilaga 4, och dra en 

parallell mellan dess naturupplevelse och hälsa till elevernas svar. Man kan även koppla 

svaren till Skolverkets styrdokument och Antonovskys känsla av sammanhang, hur eleverna 

beskriver att de är ute i naturen och känner någon slags meningsfullaktighet och blir ett med 

naturen. 

 

Fråga 2 – Ange några aktiviteter som Du anser är friluftsliv? 

Till frågan ’Ange några aktiviteter som Du anser är friluftsliv?’ ser man hur elevernas svar 

kan kopplas till figur ett, se bilaga fyra, hur de kan, med hjälp av naturen, göra olika slags 

redskap. Samt till styrdokumenten, genom de grovmotoriska grundformerna, samt till 

KASAM-begreppet, hur individen blir ett med naturen och därmed känner meningsfullhet. 

 

Fråga 3 – Hur ser undervisningen ut i friluftsliv i skolan? 

Frågan kan kopplas till Antonovskys tre komponenter ur flera olika angreppssätt. En orsak till 

att elever har en åsikt om att det inte undervisas tillräckligt med friluftsliv i skolan, är inte 

fastställt, men man skulle kunna dra en parallell till Backmans artikel, ”Vad har idrottslärare 

för bild av ”riktigt” friluftsliv? – Ett bidrag till diskussionen om friluftsundervisningen och 

tolkningen av kursplanens mål, (Backman, 2009) att det finns olika faktorer som kan vara 

orsak till detta, exempelvis de olika ramfaktorerna såsom tid, ekonomi, utrustning, skolans 

geografiska läge samt ekonomi. 

 

Fråga 4 - Vad tycker Du avgör en aktivitet är friluftsliv eller inte? 

Detta kan kopplas till Skolverkets styrdokument, där det står hur undervisningen i ämnet 

Idrott och Hälsa skall utveckla intresse i friluftsliv samt att undervisningen ska ge positiva 
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upplevelser vilket leder till att man blir fysiskt aktiv senare i livet. (Skolverket, 2012). Detta 

kan även kopplas både till Antonovskys meningsfullhet samt till figur ett, se bilaga 4, hur 

naturupplevelsen och att vara ute i alla väder berikar individens personliga utveckling. 

 

Fråga 5 - Vad tycker Du om friluftsdagarna i skolan? 

Trots att friluftsdagarna inte längre är ett obligatoriskt moment i kursplanen ägnar sig skolan 

som jag utfört mina enkätintervjuer på åt detta.  

Ser man till vad eleverna svarade på frågan ser man hur eleverna tycker att dessa dagar är 

roliga och meningsfulla. Detta kan kopplas samman med Antonovskys tredje komponent, 

meningsfullhet, för att känna en känsla av sammanhang. Eleverna berättar att de är mycket ute 

i naturen, både i närheten av skolan men att de också åker iväg, antingen med klassen eller 

hela skolan. De har bland annat vandrat en bit på Skåneleden, åkt skridskor på Flommen. 

Undervisningen sker under alla årstider.  

 

Fråga 6 - Utövar Du något slags friluftsliv på fritiden? 

Tittar man till Carlquist, Eskilsson & Magnussons figur ett, se bilaga 4, ser man hur väl denna 

figur stämmer in på elevernas svar från enkätmallen: hur naturupplevelsen, självtilliten, 

ansvaret och hälsan verkar tillsammans för att kunna utveckla den personliga tillväxten. Även 

här kan Skolverkets styrdokument appliceras till svaren, då det står skrivet hur de positiva 

upplevelserna har betydelse för om individen kommer bli fysiskt aktiv senare i livet. Svaren 

kan även kopplas till KASAM-begreppet, hur de tre komponenterna arbetar tillsammans för 

att slutligen känna en fullständig meningsfullhet. 

Denna fråga visar även på hur stor betydelsen är av vad eleverna får med sig hemifrån. Om ett 

barns familjemedlemmar ägnar sig åt någon friluftsaktivitet kan man se hur detta kan påverka 

barnets framtida intresse. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Jag är nöjd med att jag valde att arbeta utefter en kvalitativ metod, detta för att spegla 

mångfalden av uppfattningar. Gällande enkäter och antalet frågor på enkätintervjun bedömer 

jag det lagom, det är lätt för eleverna att tappa intresse om det finns alldeles för många frågor.   

När jag konstruerade min enkät stod jag i valet och kvalet om huruvida jag skulle framställa 

öppna eller slutna frågor för bästa resultat. Slutligen valde jag att låta deltagarna kunna få 
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svara fritt, vilket gör det svårare för mig att som forskare bearbeta och sammanställa svaren, 

men samtidigt får jag ett bredare spektrum av resultaten. 

Kvale beskriver hur ledande frågor mer eller mindre är nödvändiga för att kunna få svar i en 

del sammanhang, detta beror dock på ämne och syfte. Det kan handla om formuleringar som 

inverkar på svaret, det vill säga hur jag väljer att formulera och ställa en fråga för att få ett 

särskilt svar. (Kvale, 1997).  

 

7.2 Framtida forskning 

Trots att en ny läroplan börjat gälla anser jag att det är olyckligt gällande friluftsdagarna i 

skolan att möjligheten att vistas ute i naturen minskar, i och med att friluftsdagarna i skolan 

inte finns med som obligatoriska moment längre.  

 

Under min utbildningstid på GIH har en diskussion kring friluftsliv förts, där bland annat 

hållbar utveckling har varit en grundsten i samtalet. Även ämnesintegrering med andra 

ämnen, såsom bland annat hem- och konsumentkunskap, matematik och historia har varit 

aktuella områden. 

 

Ser man till hur lärarna gör när de skall undervisa i friluftsliv tror jag att lärarna gör det svårt 

för sig själva. Man behöver inte åka långväga för att utöva momentet utan många gånger 

räcker det med att bara gå runt knuten av skolan för att kunna kalla det friluftsliv.  

Under flera år har friluftsdagarna och friluftslivsundervisningen tråkigt nog använts till 

sportaktiviteter snarare än friluftsaktiviteter, det vill säga till friidrottsdagar, 

fotbollsturneringar och dylikt, i stället för till friluftsliv.  

 

Ser man till den tvärvetenskapliga undervisningen, ämnesintegrering med de andra ämnena i 

skolan, är vistelse ute i naturen ett av de mest inspirerande sätt att föra en sådan undervisning. 

För egen del funderar jag på om det kan vara så att det är de ekonomiska ramarna för skolan 

som styr antalet friluftsdagar på respektive skola. Jag har även funderat på om mängden 

friluftsliv i skolan är relevant till styrdokumenten.  

 

I framtiden är det för mig personligen mer än önskvärt att friluftslivsmomentet i skolan får 

större plats än i dagsläget.  
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8. Reflektion 
Inom friluftsliv är det sparsamt efterforskat.  Detta tror jag grundar sig i att detta spektrum är 

så brett, det innefattar många element, vilket kan göra det svårt att omringa området.  

Om man tittar på vad eleverna svarade på begreppet friluftsliv, resulterade svaren bland annat 

i att plocka svamp, sitta mot ett träd, campa, fiska, vandra och orientera i skogen, åka skidor 

och skridskor och laga mat på stormkök. Detta överensstämmer bra med tidigare litteratur och 

forskning samt med den nya läroplanen där det står att eleverna, genom undervisningen i 

skolan, skall få förståelse för naturen. I styrdokumenten framställs det även hur positiva 

erfarenheter av utevistelse och friluftsliv påverkar hur aktiv man kommer bli senare i livet, 

vilket kan kopplas samman med Aaron Antonovskys KASAM-begrepp genom de tre 

komponenterna. 

 

Sammanfattningarna av enkätundersökningar kan diskuteras med hjälp av Antonovskys 

KASAM-begrepp – känsla av sammanhang ur flera angreppssätt med de tre komponenterna: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Även till Skolverkets styrdokument och 

utomhusundervisningen med dess didaktik. KASAM:s tredje komponent – meningsfullhet, 

kan kopplas samman med hur Svalner & Paulsson (2011) anser hur människan är en del av 

naturen på grund av sitt ursprung och att det finns en naturlig koppling mellan den enskilde 

individen och naturen. Detta är ett tillvägagångssätt för att finna fullständigt välbefinnande, 

både fysiskt och psykisk.  

 

Ur hälsoperspektivet kan man vidare diskutera välfärdssjukdomar, såsom högt blodtryck, 

hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes. Idag är det många ungdomar som är 

stillasittande och överviktiga, något som inte har förekommit tidigare i samma omfattning. 

 

Enligt Friluftsfrämjandet ger naturen en förstärkt känsla av sammanhang och förbättrad hälsa. 

Att exempelvis sitta vid ett träd och lyssna, känna, höra är att bli ett med naturen och därmed 

känna fridfullhet. Det är för mig att få en känsla av sammanhang och se detta som något 

meningsfullt.  

 

En personlig åsikt är att det man som elev har med sig i bagaget hemifrån, det vill säga om 

ens föräldrar är intresserade av friluftsliv, kan detta intresse lätt överföras till barnen också. 

Friluftsliv främjar en hälsosam livsstil. (Friluftsfrämjandet, 2012. Skolverket, 2012). 
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En frågeställning som jag personligen funderat på är huruvida mängden friluftsliv är relevant 

till styrdokumenten. Uppriktigt sagt är det svårt att svara på det, naturligtvis är det från skola 

till skola och från lärare till lärare. Men för egen del, på grund av egen erfarenhet genom den 

verksamhetsförlagda utbildningen, tror jag inte det undervisas tillräckligt mycket inom 

momentet friluftsliv i den svenska skolan. 

 

För egen del tror jag att det är viktigt att redan från början använda sig av utomhusdidaktik, så 

att eleverna får känna meningsfullheten och känslan av sammanhang. 

 

I och med att vi lever i ett stressigt samhälle och att den främsta delen av befolkningen idag 

bor i storstäder, anser jag att den enskilde individen verkligen borde ta tillvara och vistas så 

mycket som möjligt ute i naturen.  

Personligen tycker jag att det vore intressant, att se vad naturen och friluftslivet har för 

inverkan på folkhälsan, samt att i framtiden se hur barn- och ungdomar reagerar, när de 

kommer ut i naturen och hur deras allmäntillstånd då skulle förbättras? 
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Bilaga 1  

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Att se vad niondeklassare lägger i begreppet friluftsliv samt 
åsikter om friluftslivsundervisningen i skolan. 
 
 
Vilka sökord har du använt? 
Enkätundersökning, friluftsliv, friluftsundervisning i skolan, hälsa, KASAM, livskvalitet, 
outdoor, styrdokument.  

 
 
 
Var har du sökt? 
Gymnastik- och Idrottshögskolans bibliotekskatalog, DiVA,artikeldatabaser samt Google 
Scholar. 

 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
“Physical education” 
“Idrott och Hälsa” 
“Friluftsliv i skolan” 

 
 
Kommentarer 
Det är inte svårt att hitta litteratur i ämnet, dock är de specifika ämnena fördelade på många 
böcker varför litteraturlistan blir ganska diger. 

 

 

 



 

Bilaga 2 

	  
Brev	  till	  målsman.	  
	  
Hej!	  
	  
Mitt namn är Olivia Örtenlöv Kristerson och jag studerar till idrottslärare vid Gymnastik- och 
Idrottshögskolan i Stockholm. 	  
Under senare delen av höstterminen 2012, skriver jag mitt självständiga arbete, tidigare C-
uppsats, vid GIH. Ditt barn har slumpmässigt blivit utvalt till att få deltaga i en intervju till 
mitt arbete. 
 
Syftet med min kvalitativa undersökningen är att ta reda på vad elever i årskurs nio lägger i 
begreppet friluftsliv samt vad De anser om undervisning gällande friluftsliv inom ämnet Idrott 
och Hälsa. Jag har slumpmässigt valt ut några elever i klassen, både flickor och pojkar, i 
årskurs nio på Ditt barns skola och kommer att intervjua eleverna med hjälp av en enkät, 
huruvida De upplever friluftslivsundervisningen i skolan.  
 
Jag kommer handla efter Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, det vill säga 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Det innebär 
att Ditt barns medverkan i denna intervju är helt frivilligt och Din dotter/son när som helst kan 
avbryta intervjun. Alla uttalanden från intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt, vilket 
betyder att namn och information som kan associeras med Ditt barn, inte kommer att finnas 
med den slutliga utgången av forskningsstudien.  
 
Om Du har några frågor angående studien och mitt examensarbete, är Du mer än välkommen 
att höra av Dig till mig, antingen på e-mail eller telefon. 
 
 
E-mailadress: olivia.ortenlov.7244@stud.gih.se 
Mobiltelefonnummer: 0734-033414. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Olivia Örtenlöv Kristerson. 
 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Enkät Friluftsliv. 

 
Nedan finner Ni sex stycken frågor att besvara, enkäten handlar om friluftsliv och det skulle 

vara till stor hjälp om Ni fyller i denna. 

Tack på förhand! 

 

 
 

1. Vad är friluftsliv för Dig? 
 

 

2. Ange några aktiviteter som Du anser är friluftsliv. 
 

 

3. Hur ser undervisningen ut i friluftsliv i skolan? 
 

 

4. Vad tycker Du avgör om en aktivitet är friluftsliv eller inte? 
 

 

5. Vad tycker Du om friluftsdagarna i skolan? 
 

 

6. Utövar Du något slags friluftsliv på fritiden? 
 

 

 

TUSEN TACK FÖR HJÄLPEN! 
 

Olivia Örtenlöv Kristerson. 

0734-033414. 

 

 

 



 

Bilaga 4 

 

Figur 1  

 

Carlquist, Eskilsson & Magnusson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

”Friluftsaktivitet bidrar i rikt mått till individens utveckling” 

 


