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Abstrakt 
Studien framkom efter att Skolverket (2006) i en rapport presenterat att var tredje elev i 
gymnasiet är stressad och att elever upplever mer stress med stigande ålder. I gymnasieskolan 
skall elever i Idrott och hälsa A lära sig om både den fysiska och psykiska hälsan. 
Spänningsreglering är något som är viktigt för den psykiska hälsan och något som kan 
användas för att individen skall kunna slappna av så att stressen inte skall bli skadlig. 
Idrottslärare skall ge gymnasieelever redskap till att hantera stress. Kan då natur och friluftsliv 
vara en sorts form av spänningsreglerande redskap? Denna studies syfte är att undersöka om 
elever på gymnasiet som ofta bedriver friluftsliv eller vistas i naturen upplever mindre stress i 
skolan än gymnasielever som mindre frekvent bedriver friluftsliv eller vistas i naturen samt att 
undersöka gymnasieelevers känslor förknippade med vistelse i natur eller friluftsliv. Studien 
har gjorts genom enkäter och intervjuer med gymnasieelever på två skolor där en skola har 
friluftsprofil och den andra skolan inte har det. Resultatet i studien pekar på att det inte finns 
en koppling mellan vistelse i natur och eller bedrivande av friluftsliv och upplevd stress. 
Studien har dock påvisat att gymnasieelevers upplevda känslor för natur och friluftsliv oftast 
förknippas med lugn och harmoni samt att elever använder natur och friluftsliv för 
stressnedsättning.    
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Inledning 
Många drabbas idag av sjukdomar relaterade till stress och många som varit stressade under 
längre tid har på grund av stressen blivit tvungna att sjukskriva sig. Stress är en naturlig 
reaktion som uppkommer i kroppen när människan utsätts för påfrestningar, dock har stress 
förmågan att under en längre tid påverka både kroppens fysiologiska och psykologiska 
funktioner negativt. Det som länge har varit botemedlet för stress är olika läkemedel. Nu har 
det blivit vanligare att en kombination av läkemedel, motion samt avslappning används för att 
hjälpa stressade individer. Det är dock viktigt att poängtera att stress inte bara är negativt utan 
hjälper människans sinnen med bland annat ökad uppmärksamhet. Dessa positiva effekter 
sker dock bara om stressen påverkar oss i korta perioder och att vi får en längre tid med lugn 
mellan de stressade situationerna (Levi, 2000). 
 
Stress som begrepp användes första gången på 1930-talet av läkaren Hans Selye och har idag 
blivit ett ord som används både till att känna sig stressad och det som händer i kroppen vid 
stress (Schenström, 2007). 
 
Det som intresserar mig är om friluftsliv1 eller naturen2 i sig mildrar stress. Detta då ämnet 
idrott och hälsa i skolan skall uppmärksamma både den fysiska och den psykiska hälsan. Det 
som jag ofta har sett under praktikperioder är att stor vikt läggs på den fysiska hälsan medan 
den psykiska hamnar i skymundan. Jag tycker därför som blivande lärare i idrott och hälsa att 
den psykiska hälsan och därmed den upplevda stressen är viktig att uppmärksamma av oss 
lärare. Redan år 1865 ansågs det att barn skulle vara ute i den ”friska luften” och leka, då 
”frisk luft” ansågs ha positiv inverkan på barns utveckling samt minska risken för ohälsa 
(smittspridning av bland annat tuberkulos) (Sandell, 2007). 
 
Kan friluftsliv och natur i dagens samhälle användas för att mildra stressymptom på elever i 
skolan? Kopplingen i examensarbetet till skolan och med min kommande verksamhet som 
lärare är att skolan skall vara en skola för alla där elever skall ha möjlighet att utan stress 
tillbringa sin tid. Idag lever ungdomar ett liv fullt av informationsflöden från IT och media. 
Det är viktigt för eleverna att kunna finna ett lugn i tillvaron och jag anser att det är en av våra 
stora uppgifter som lärare i idrott och hälsa att ge eleverna redskap för att kunna hantera 
stress. Tittar jag till målen för gymnasieskolans kurs Idrott och hälsa A så står det att eleven 
skall ”kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering” 
(www.skolverket.se). Detta mål är viktigt och en uppgift som vi lärare har är att ständigt se 
nya lösningar och vägar för att skapa intresse och livslångt lärande för eleverna. Då är naturen 
och friluftsliv något jag anser vi bör arbeta vidare med, detta för att kunna erbjuda elever ett 
verktyg för att mildra deras upplevda stress. 

Bakgrund 
Stress 
En definition av stress är ”graden av samspel mellan individen och världen där en brist på 
samspel leder till fysisk eller psykisk sjukdom eller bådadera” (Cassidy, 2003, sid.15).  Det 
som Tony Cassidy menar är att stress är olika och bestäms av den som upplever situationen. 
Det är alltså kognitionen som är den faktor som spelar en stor roll för om vi upplever stress 
eller inte (ibid.).  
                                                 
1 Definition av friluftsliv: Vistelse och fysiskaktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse 
utan krav på prestation eller tävling.  
2 Definition natur: Skog, fjäll, grönområde/park, sjö, hav eller vattendrag  
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Det som utlöser en stressreaktion i kroppen kan vara en kamp-, flyktreaktion, sociala 
påfrestningar och inre konflikter. I stora drag innebär detta medicinskt att hjärnbarken 
signalerar till hypotalamus (område i hjärnan) som aktiverar det sympatiska nervsystemet. 
Detta i sin tur leder till en ökad produktion av adrenalin från binjurarna. Adrenalinet förs från 
binjurarna vidare till hypofysen som börjar producera hormon som höjer kortisolvärdena 
(vakenhetshormon) i kroppen. Denna reaktion höjer kroppens vakenhet och kan få individen 
att prestera bättre både i fysiska och psykiska situationer men om stresspåslaget blir för stort 
sker det motsatta och prestationen försämras. Resultatet av stressreaktioner blir dock i längden 
sjukdomsframkallande om kroppen inte får tid att vila upp sig mellan stresspåslagen (Levi, 
2000). Det finns läkare som menar att stress bara är skadligt men de flesta läkare anser att 
stress är en naturlig del av en reaktion i kroppen. En av dem är läkare Margareta Söderström 
(2010) som menar att det finns tre olika sorters grader av stress, en positiv, en uthärdig och en 
skadlig toxingrad. Viktigt, menar Söderström, är att vi alltid vilar mellan de stressade 
perioderna för att kroppen skall återhämta sig (Söderström, 2010). 
 
I biologin och medicinen är stress en process i organismen som sätts i gång när människan 
utsätts för påfrestningar. Hur påverkbar kroppen är av stress styrs av individen och individens 
fysiska och psykiska hälsa. I vissa dagliga situationer kan stress vara positiv, oftast är dessa 
situationer kortvariga och muskelarbete involverat. Även i vissa psykiska situationer kan 
stress skapa en extra skärpa för tänkandet men om den varar för länge eller om stressen blir 
för stor blir effekten den motsatta. Stress är idag ett stort folkhälsoproblem som leder till sänkt 
välbefinnande, lägre effektivitet, sänkt livskvalitet samt till en ökad konsumtion av läkemedel 
och sjukvård. Idag räknas stress kosta samhället 170 miljarder årligen (Levi, 2000). 
 
Svenska barn har under en lång tid haft god hälsa, dock har barns psykosociala hälsa där 
upplevd stress involveras försämrats under senare år (Kostenius, Lindqvist, 2006). I en 
rapport från Skolverket (2006) så visar svar från gymnasieelever att var tredje gymnasieelev 
upplever att de alltid eller oftast känner sig stressade i skolan. Stressen ökar i gymnasiet med 
stigande ålder och det är framför allt kvinnor i skolan som upplever större stress (ibid.).  
 
I Sverige så forskas det om stress vid Karolinska institutets avdelning för stressforskning och 
institutet för psykosocial medicin. Där har forskning pågått i över 40 år med syfte att få reda 
på vilka miljöer som ökar påfrestningar, vilka individer som är extra känsliga och vilka 
mekanismer som leder till ökad stress och sänkt välbefinnande (Levi, 2000). Stress kan mätas 
men det som gör det svårt är att individens tolerans spelar en stor roll för resultatet. Det som 
oftast undersöks för att få reda på stressens storlek är antal stressorer eller påfrestningar som 
utsätter individen. Stress kan även mätas med observationer, intervjuer, frågeformulär samt 
studerande av blodtryck, puls, muskelspänning och liknande biologiska förändringar (ibid.). 

Stressymptom 
Stressymptomen delas in i fyra former; känslor, kroppsliga, kognitiva och beteendemässiga. 
Oftast upplever en stressad person flera av dessa former i en kombination. Det som kan 
återspegla stress i känslor är oro, ångest, humörsvängningar och nedstämdhet. Kroppsligt så 
påverkas stressade ofta av muskelspänningar, huvudvärk, sömnproblem och problem med 
magen. Några kognitiva effekter är koncentrationssvårigheter, obeslutsamhet och glömska. 
Beteendemässigt får stressade ofta en ökad nikotinkonsumtion, försämrade matvanor och en 
ökad sjukfrånvaro (Careit, 2009). Av den svenska befolkningen i åldrarna 16 – 84 så har var 
femte till var sjätte symptom av ängslan, oro eller ångest och lika många visade sig ha 
sömnproblem. Var åttonde svensk lider av huvudvärk och var femte känner allmän trötthet 
(Levi, 2000). För ungdomar så är symptom som huvudvärk, buksmärtor, självosäkerhet och 
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ängslan de vanligaste symptomen av stress och idag så har mellan 10 – 20 % av svenska 
ungdomar dessa symptom. Huvudvärk är det vanligaste tecknet på stress. Det som framförallt 
frambringar stress enligt ungdomar är tidsbrist, stökiga miljöer, krav och förväntningar 
(Skolverket, 2009). 

Friluftslivets svenska historia 
Synen på friluftsliv har under historiens gång följt samhällets mönster och styrts av dess 
utveckling. Under sent 1800-tal var friluftslivet en arena för en liten skara individualister vars 
vistelse i naturen bestod i att utforska och upptäcka. Dock vistades de flesta av Sveriges 
befolkning i naturen men då i syfte att arbeta. Bedrivandet av friluftsliv gick i vetenskapens 
namn och det var männens ensak att bedriva friluftsliv. Det var inte förrän olika naturrörelser 
som scouting, 4G och nuvarande Friluftsfrämjandet började bli folkliga som friluftslivet 
började sprida sig bland folket. Scoutingen och många andra friluftsgrupper hade på denna tid 
(från år 1910) ett mål med friluftslivet, att stärka individen och att skapa social fostran. Under 
mellankrigstiden i Sverige blev friluftslivet med hjälp av naturrörelserna något som alla skulle 
bedriva. Från att ha varit ett fenomen som bara män sysslade med så neutraliserades 
friluftslivet från klass och kön och mer och mer började friluftslivet även användas för den 
växande befolkningens hälsa. Det var även under denna tid som fler parker och grönområden 
började anläggas och användas i syfte att ge befolkningen i städerna tillgång till naturområden 
som ytterligare en motvikt till industrisamhället och den snabba urbanisering som skedde. I 
dagens samhälle har vi gått från att se friluftslivet som folkligt till att än en gång göra det 
individualiserat och lägga vikten i upplevelsen (Sandell & Sörlin, 2008).  
 
Friluftslivet som rekreation och som motvikt till den dåliga hygienen som det växande 
industrisamhället skapade kom att påverka stadsbefolkningens lediga tid. Fler stadsinvånare 
spenderade mer tid med att idka friluftsliv och vistas i naturen. Det märkbara var att de flesta 
av Sveriges befolkning på denna tid levde på landsbygden och deras natursyn skiljde sig åt 
från dem som levde i staden. De människor som bodde på landsbygden såg fortfarande 
naturen som ett medel att leva och att kunna arbeta i (Brügge & Sandell, 2007). 
 
För att bevara oersättliga naturvärden så beslöt staten år 1909 att de skulle avsätta mark för 
anrättandet av nationalparker i Sverige. En av de första var Abisko nationalpark. Parkernas 
syfte var att bevara och skydda mark från yttre påverkan. Nationalparkerna kom som en 
reaktion av att naturforskare vid Uppsala universitet med politiskt inflytande drev 
naturskyddsfrågan och påverkade dåtidens styrande regering samt att Svenska 
Turistföreningen (grundat 1885) vid samma tid strävade att utbilda svenska folket och öka 
deras kunskaper om kultur- och naturvärden. I samband med inrättandet av nationalparker 
bildades även Svenska Naturskyddsföreningen som redan från starten fick ett stort inflytande 
över frågor gällande natur och miljö. Vidare har även ett antal naturreservat bildats (från 
1964) i Sverige med syfte att bevara flora och fauna samt att skapa områden som främjar 
folkhälsa och friluftsliv (Grundsten, 2009).  
 
Politiskt och pedagogiskt har friluftslivet bland annat tagit sig i uttryck i att folkskolan införde 
obligatoriska friluftsdagar år 1942 och när Friluftsfrämjandets ”Mulleskolor” under 1960- och 
-70-talen lärde barn hur vi bör behandla och vistas i naturen. Denna syn och pedagogik från 
”Mulleskolan” lade grunden för ”I ur och skur” -förskolor. I dagens kursplaner för skolan där 
friluftsliv ingår finns det en tanke med friluftslivet. Friluftslivet skall verka för att föra vidare 
friluftskultur och ett hälsosynsätt präglat av svensk tradition, samt att få elever intresserade av 
naturen (Rantatalo, 2008). Det har dock skett en stor förändring beträffande friluftsdagar i 
skolan. När Lpf 94 antogs försvann den reglering av bestämda antal friluftsdagar som funnits i 
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tidigare läroplaner och mer vikt lades åt ämnet idrott och hälsa att främja friluftslivet. Det är 
nu upp till varje skola och rektor att lägga in friluftsdagar i terminsplaneringen (Skolverket, 
2010). 
   
I politiska beslut har friluftsgrupper varit med och påverkat samhällets utveckling många 
gånger. Ett exempel är när Sveriges fältbiologer var med och ändrade beslutet av att utnyttja 
Vindelälven till vattenkraft på slutet av 1960 – talet. Ett stort politiskt beslut som kom att 
påverka friluftslivet var 1938 när lagen om semester trädde i kraft. Detta gjorde det möjligt 
för många att tillbringa mer tid i naturen och oftare bedriva friluftsliv. Dessa handlingar är bra 
exempel på hur friluftslivet lätt kan påverkas av eller påverka politiska beslut i både ekologi 
och miljösyfte (Klöfver, 2008). 
 
Friluftsliv har i huvudsak bedrivits utifrån två synsätt. Ett av sätten är att friluftslivet är en 
metod för att kunna uppnå något annat. Detta har använts av friluftsgrupper och av pedagoger. 
Friluftslivet har då bland annat använts för att främja hälsa, social fostran, teambilding med 
mera. Det andra synsättet är att se friluftslivet som ett mål i sig. Kanske är det inte då 
friluftslivet som är huvudpunkten utan naturen i sig. Man söker något som dagens ”ur-
väggen-samhälle” inte kan ge oss. Dessa olika synsätt har fostrat och bidragit till olika 
friluftsstilar som finns i dagens friluftsliv. En stil har aktiviteten i huvudfokus och naturen ses 
som något som skall utnyttjas för andra ändamål, i den andra stilen bedrivs friluftslivet med 
samspel till naturen och en viss påverkan sker. I den sista stilen påverkar vi inte naturen alls 
utan är i naturen på naturens villkor. Det är ingen av dessa tre stilar som alltid styr utan det 
finns en växelverkan mellan dem där det är viktigt att se och förstå samspelet. Framförallt i 
pedagogiskt syfte och för blivande pedagoger är det viktigt att se och förstå friluftslivets olika 
möjligheter för att kunna skapa ett livslångt intresse och utveckla elevers tänkande i friluftsliv 
(Sandell, 2007). 
 
Enligt ”Vad är friluftsliv?” av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring (Fredman, 2008) 
anser de flesta svenskar att vandringar i skog och mark respektive fjällvandringar är det som 
är mest förknippat med begreppet friluftsliv. Men det finns även svar att en promenad i en 
park eller en golfrunda är friluftsliv. Det ger begreppet friluftsliv en bredd som spänner över 
många aktiviteter.  
 
I Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer (2000), en rapport från 
näringsdepartementet, så återfinns Sveriges nuvarande definition av friluftsliv, ”vistelse och 
fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på 
prestation eller tävling” (sid. 9). Denna definition kommer att gälla i arbetet.  

Naturens och friluftslivets effekt på människan 
Kan friluftslivet och naturen i sig ha en stressreducerande effekt? Om vi skall titta tillbaka i 
tiden och se på historien av friluftsliv och hur friluftsliv har använts i Sverige så ansågs det 
tidigt att friluftslivet var bra för hälsan och som en motvikt till industrisamhället (Brügge, & 
Sandell, 2007). Det finns även inom kurorternas historia ett tidigt värde i kurorternas 
lugnande miljö och ”friska luft” i dåtida jämförelse med staden där tuberkulos spreds. 
Kurorterna använde sig av ett samband mellan natur, vila och hälsa som skulle skapa harmoni 
mellan kropp och själ. Det är här viktigt att poängtera att naturen är med som ett samband 
mellan natur, vila och hälsa och inte som ett enstaka element för att skapa harmoni. 
 
I vårt svenska klimat så har vi ofta varierande väderlek. Vädret påverkar passivt vårt sinne 
mer än vad vi tror. Det har påvisats att kalla somrar i Sverige ger en ökad konsumtion av 
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antidepressiva medel. Grunden till detta skall vara att vi vistas mindre utomhus vid dåligt 
väderlek. Det verkar ge en deprimerande effekt och mindre tid till återhämtning som hjälps av 
att spendera tid utomhus (Hartig, Catalano, Ong, 2007). 
 
Kroppen måste ha fysisk aktivitet för att må bra och stresshormonerna sjunker i blodet om 
fysisk aktivitet utförs men enligt Norling och Larsson (2004) reduceras stresshormonet redan 
efter fyra minuter om aktivitet bedrivs i utomhusmiljö som skog och mark. Detta har inte 
kunnat påvisas i inomhusmiljö. Många som bor i städer har inte tillgång till skog och mark 
och har därför svårare att bedriva aktivitet utomhus avskilt från stadens påverkan. I en svensk 
studie (Grahn & Stigsdotter, 2003) med syfte att undersöka om grönområden har en effekt på 
stress så visade sig att individer med tillgång till ett grönområde har en lägre 
stresshormonsproduktion i blodet. Vidare visade också att mer frekventa besök i grönområden 
ledde till en minskning av stresshormon (ibid.). 
 
Forskning om vad som händer människor i vildmarksmiljö har i USA funnits under en längre 
tid. På 1970 – talet fick psykologerna och forskarna Rachel och Stephen Kaplan i uppdrag av 
US Forest service att studera en grupp individer som befann sig i skogsmiljö i två veckor. 
Deltagarna berättade för Kaplans efter projektet att de kände att de mognat som människor, 
mådde bättre och många uttryckte att de känt en helhet som människor. Det är dock oklart vad 
det är som har påverkat dessa personer med ovan nämnda känslor samt om det är naturen eller 
friluftslivet som påverkar dem först eller i störst grad (Ottosson, & Ottosson, 2006).  
 
I Sverige bedriver bland annat Ulrika Stigsdotter och Patrik Grahn verksamma vid 
Lantbruksuniversitetet i Alnarp studier och forskning om naturens påverkan på människan. År 
2005 gjorde Stigsdotter och Grahn en forskningsstudie om sambandet mellan närheten till 
grönområden och stress. Studien gick ut på att cirka tusen stadsbor i nio svenska städer 
studerades och resultatet utvisade att ju närmare individen bodde ett grönområde desto mer tid 
spenderades där och den upplevda stressen upplevdes därmed att minska (ibid.). En 
uppmärksammad studie på naturens påverkan gjordes redan 1984 av miljöpsykologen Roger 
Ulrich. Ulrich fann efter studier på patienter som opererat gallblåsan att de patienter som fick 
utsikt över grönområden med stora träd tillfrisknade fortare än de patienter som hade utsikt 
mot en tegelvägg. Det visade sig även att de patienter som hade utsikten mot grönområden 
uppfattades som positivare av sköterskorna och att smärtstillande kunde användas i mindre 
grad. Liknande studier har gjorts i Sverige. På Akademiska sjukhuset i Uppsala sågs det att 
patienter som fick en naturbild upphängd hade mindre ångestattacker efter en hjärtoperation. 
Det har även gjorts studier på interner på fängelser och resultaten har blivit liknande. De 
interner som har utsikt över naturområden har mindre sjukanmälningar och mindre 
stressymtom (ibid.).  
 
Forskaren P Grahn har bevisat att barn som har en skolgård med tillgång till natur har bättre 
motorik och koncentrationsförmåga än barn som inte har tillgång till natur. Studien visade 
också att barnen hade lättare att förstå instruktioner och arbeta under en längre tid med samma 
uppgift, samt att barnens impulsivitet blev mindre. Grahn har även i många andra 
forskningsprojekt sett ett samband mellan natur och tillfrisknande, mindre stress och bättre 
koncentrationsförmåga. Det var i samband med ett forskningsprojekt på 1990 – talet som 
Grahn kom fram till att grönområden är viktiga och används av alla sorters människor. 
Forskningen visade att 80 procent av befolkningen i Lund vistades i grönområden och att 
effekten på dem som bedrev tid i grönområdet var just mindre stress och bättre koncentration 
(ibid.).    
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Det två största teorierna om varför naturen påverkar vårt sinne och verkar mentalt 
avslappnande är Kaplans och Ulrichs teorier. Den teori som paret Kaplan har presenterat är att 
hjärnan registrerar omvärlden med en riktad och en spontan uppmärksamhet. Det är enligt 
Kaplans den riktade uppmärksamheten som hjälper oss att planera och komma ihåg saker. 
Den riktade uppmärksamheten håller vår koncentration uppe och kontrollerar att vi kan stoppa 
information som vi inte vill lagra men samtidigt vill ta sig in i vår informationsbank. Kaplans 
menar att det är jobbigt för det mentala att ständigt jobba med den riktade uppmärksamheten. 
Det som förhindrar många människor att få mentalutmattning är den spontana 
uppmärksamheten. Det är den som tar över när vi vistas i naturen. Visserligen tar vi emot 
intryck i naturen också men de intrycken är inte lika påstridiga som de som tas upp av den 
riktade uppmärksamheten. De intryck som tas upp av den spontana uppmärksamheten tas upp 
utan ansträngning och fungerar därför som en hjälp för att avlasta de delar av hjärnan som 
används vid riktad ansträngning. Den andra teorin är utarbetad av professor Ulrich och 
inspirerad av Edward O. Wilson som lanserade sin teori på 1980 – talet. Teorin bygger på att 
människor trivs när de vistas i natur. Wilson kallar detta för ”biofilo” som betyder kärlek till 
liv. Ulrich utarbetade teorin och menar att människan under sina många år på jorden är 
präglad av det gamla liv som vi levde när vi utvecklades på den afrikanska savannen. Då 
levde människan i naturen och det är det som skapar ett lugn för oss när vi befinner oss i 
samma element. Ulrich menar dock att det fanns stress även för dessa människor som under 
miljoner år utvecklades på savannen. Det kunde vara synen av en orm eller under jakt. I dessa 
situationer utvecklades vår stressreaktion (ibid.).  
 
Professor Ulrich menar att vi i dagens samhälle ständigt matas med situationer som hjärnan 
uppfattar som hotfulla och drar igång kroppens stressreaktioner. Det som skiljer dagens 
intryck mot de för miljoner år sedan är att vi ständigt matas av nya hotfulla intryck som gång 
på gång startar nya stressreaktioner. Sker detta i många år påverkas kroppens immunförsvar 
negativt, hjärta och blodkärl försämras och mage och tarm krånglar. Detta är några exempel 
på vad stress skapar. Ulrich anser att stress i sig inte är skadligt om vi har perioder som är 
stressfria, det som skadar oss är att vi aldrig hinner koppla av. Enligt Ulrich studier så är 
naturen något som får oss att slappna av och Ulrich menar att det är vår urtidshistoria då vi 
växte upp i skogen som gör att vi känner trygghet när vi vistas eller ser bild på naturen 
(Ottosson, & Ottosson, 2006). 
 
På en vårdskola i Michigan har det bedrivits ett projekt för bröstcancerpatienter där en grupp 
ordinerades 30 minuter naturvistelse tre gånger i veckan. Gruppmedlemmarna fick själva 
välja vad de ville göra i naturen, det som var det viktiga var att de följde sitt ”recept”. Det som 
kom fram i projektet var att den grupp som vistades i naturen hade förbättrat sin förmåga att 
tänka klart, ta sig an uppgifter och att slutföra dem. I dag har svenska läkare börjat skriva ut 
fysisk aktivitet på recept (FaR) och det har visat sig att det har haft många positiva resultat. 
Kanske kommer det även att skrivas ut recept på naturvistelse men än så länge är det något 
som bara görs av enskilda läkare under eget initiativ (ibid.).  
 
M. Ottosson och Å. Ottosson (2006) menar att naturen alltid varit inblandad i människans 
utveckling och vi har genom åren sett naturen i olika skepnader och förhållit oss till den 
därefter. Under epoken då människan levde i ett jägar- och samlarsamhälle fanns naturen med 
som en symbios och vi var jämställda naturen. Då fanns det inget som skilde oss åt och vi 
levde efter och med naturens regler. För cirka 10 000 år sedan började människan att gå från 
ett jägar- och samlarsamhälle till ett jordbrukarsamhälle. I och med det kom natursynen att 
förändras och det bildades en gräns mellan den vilda naturen och naturen människan 
kontrollerade. Det som människan nu ansåg vara gott i naturen var den natur som hon kunde 
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kontrollera och själv forma och som resultat av det blev det vilda och okontrollerade mer 
avlägset. Detta tillsammans med att den kristna kulturen proklamerade att människan är Guds 
avbild och överst på skapelselistan och att vi därmed har rätt att använda naturen som vi 
finner lämpligt påskyndade gränsdragningen mellan den vilda och kontrollerbara naturen.  
Det som en gång hade varit ett liv i naturen blev mer och mer en kamp att kontrollera naturens 
krafter och se till att naturen inte kontrollerade oss. Människan är enligt paret Ottosson (2006) 
en kulturell varelse som vill framstå som modern. Därför funderar M. Ottosson och Å. 
Ottosson (2006) om det är därför vi i dagens samhälle inte vill lösa dagens stressproblem med 
gamla metoder utan ständigt strävar efter att hitta nya sätt att bekämpa inre stress (ibid.). 
 
I en studie av Grahn, Stigsdotter, Berggren-Bärring (?) har det undersökts vilken betydelse 
parkens utformning och avstånd till användaren har. Studien resulterade i att det var viktigt att 
parken låg nära användaren och att parken var i rund form och bestod av ett flertal olika 
trädgårdskaraktärer för att människor skall besöka parken ofta och trivas i den. Det betyder 
fortfarande att människan ännu inte har hittat tillbaka till naturen i den rena formen då en park 
är tillrättalagd av människan och fortfarande speglar att vi har kontroll över naturen och att 
det är vi som formar naturen så att den tilltalar oss (ibid.).  

Barns förhållande till natur och friluftsliv 
I dagens samhälle har barn tillgång till en teknologi som inte förr fanns möjlig och idag tittar 
hälften av alla mellan 10 – 18 år på tv eller video mellan en och två timmar om dagen och 77 
procent av pojkarna mellan 10 – 12 år kontra 45 procent av flickorna spelar tv-spel varje dag 
(Ottosson, & Ottosson, 2006). Detta kan jämföras med att 14,3 procent av barn i åldrarna 7 – 
15 år är medlem i en friluftsförening (Statistiska centralbyrån, 2009).  
 
Professor Lars Kardell har forskat på barns och ungdomars tid i naturen under de senaste 20 
åren och har kommit fram till att barns och ungdomars tid i naturen har halverats på den tiden. 
Detta beror enligt Kardell på att barnens föräldrar är överbeskyddande och inte till exempel 
låter barnen cykla eller gå till skola och träningar. Kardell menar här att barnen förlorar 
mycket av den spontana uteaktiviteten som att hoppa i lövhögar och pulsa i snö. I en studie 
från Växjö fann Kardell att 80 procent av barnen fick gå till skolan själva. Det var dock bara 
40 procent som gjorde det, resten av barnen blev skjutsade. Vidare menar Kardell att barns 
leksaker i dag är mer anpassade för inomhuslek, något som även det bidrar till barns mindre 
tid utomhus (Skogssällskapet, 2010). 
 
Barn verkar dock ha en positiv syn på friluftsliv samt att friluftsliv påverkar dem på ett 
positivt sätt. Ekman, Hederyd och Olofsson (2006) påvisar i en studie på barn i skolans senare 
år att det är en större andel som tycker att friluftsliv är roligt (cirka 50 procent) mot att de inte 
instämmer alls i det påståendet (under 10 procent). Vidare behandlas att det är över 
majoriteten som helt instämmer att friluftsliv är avstressande mot att de inte alls instämmer. 
En avslutande fakta från Ekman et al. (2006) är att det är uppemot 80 procent som har 
positiva erfarenheter av friluftsliv.   

Friluftslivet internationellt 
Hur samhället är uppbyggt spelar en stor roll för hur framträdande friluftslivet är i ett lands 
kultur. I en undersökning från år 2004 (Vikander, 2007) jämförs Amerikas, Kanadas, Sveriges 
och Norges tillgänglighet till friluftsliv och natur. Undersökningen visar att i ett nordiskt land 
som Norge och Sverige är det lättare att få campa, tälta och ha tillgång till platser i naturen 
samt att det allmänna transportnätet är mer utbyggt och tillgängligare. Vidare så visar studien 
att i Norden så jobbar befolkningen mindre. Först och främst är det Norge där 
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genomsnittsarbetstiden på ett år är 1342 timmar/person i jämförelse med Kanada på 1778 
timmar/person och Amerika på 1815 timmar/person. I Sverige är genomsnitt arbetstiden 1581 
timmar/person. Arbetstiden verkar vara en stor avgörande faktor till utbredningen av 
friluftsliv som kulturell betingelse i landet (ibid.). 
 
Vidare menar Vikander (2007) att i de nordiska länderna så finns en sorts form av 
allemansrätt samt att det finns en kultur på ideella organisationer. Dessa organisationer har 
stort fokus på friluftsliv vilket inte finns i samma utsträckning i de Nordamerikanska 
länderna. Exempel på nordiska organisationer är Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen 
och Den Norska Turistforeningen. De här grupperna med fria volontärer som har mycket 
kunskap om friluftsliv ger sin kunskap vidare till resten av befolkningen, detta grundar 
friluftslivets starka rötter inom landet. Friluftslivet i Danmark har starka band till det norska 
och svenska friluftslivet där det finns en bild av att friluftslivet bedrivs med enkla medel i en 
fri natur. Det danska friluftslivet har som många andra nordiska länder utvecklats under åren 
och håller fortfarande på att utvecklas (ibid.). 
 
Det nordiska friluftslivet har påverkat andra länders friluftsliv. I det tjeckiska friluftslivets 
historia finns det influenser från norden, främst från Norge genom Fridtjof Nansen. Det 
tjeckiska förhållningssättet till naturen är att visa respekt för naturen och se användandet av 
den inom utbildning liknande det vi finner i både Sverige och Norge. Den norska traditionen 
att gå på tur vintertid har influerat Tjeckien. Det var från Norge de första skidorna 
importerades till Tjeckien och när Nansens bok om hans färd över Grönland nådde Tjeckien 
var skidtraditionen bunden till landet. Det tog inte lång tid innan boken och skidentusiasmen 
fortsatte att sprida sig vidare över resten av Europa (Martin, Turcová, & Neumna, 2007).  
 
Idag sker en internationalisering och globalisering av friluftsliv i världen. Det märks bland 
annat på aktiviteter och ord som kitesurfning3, carving4 och basejump5. Detta kan förändra 
grundsynen av friluftsliv. Begreppet ”friluftsliv” finns nationellt i västvärlden men i det 
engelska språket finns det variationer som ger begreppet en större bredd men samtidigt en 
klarare förståelse av begreppet. Exempel på det är “outdoor education”, “outdoor recreation”, 
“adventure education” och “environmental adventure”. “Outdoor education” och ”outdoor 
recreation” är två skilda begrepp. Det förstnämnda ger en bild av det organiserade, 
professionella och pedagogiska sättet att lära i naturen medan ”outdoor recreation” är det 
spontana och lustfyllda. De engelsk-amerikanska begreppen visar att det pedagogiska sättet 
att bedriva friluftsliv och det lustfyllda är skilt, något vi inte upplever i det nordiska begreppet 
friluftsliv. Det finns dock fler riktningar i Amerika som mer liknar det nordiska begreppet. I 
flera andra länder bland annat Kanada, Australien, Tyskland och det redan nämnda Tjeckien 
så liknar beskrivelsen av friluftsliv det nordiska där det är fokus på gruppen, aktiviteten och 
relationen till naturen (Bentsen, Andkjaer, Ejbye-Ernst, 2009). I Sverige är friluftslivet och 
naturen något som finns nedärvt till befolkningen genom kulturen, men hur ser kopplingen av 
friluftsliv och natur ut i gymnasiet?     

Koppling av friluftsliv och natur i undervisning på gymnasiet 
I gymnasieskolans Idrott och hälsa A (100 poäng) är en del av målet att eleven skall ”ha 
kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna 
diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 
                                                 
3 En vattenaktivitet där personen använder sig av en liknande surfbräda och en drake för att kunna transportera 
sig framåt på vattnet.   
4 Ett sätt att åka alpina skidor där du använder dig av skidans form och kant för att svänga. 
5 Fällskärmshoppning från fasta formationer, tillexempel byggnader och berg. 
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samhällsperspektiv”. I målen står det även att eleven skall ha ”förmåga att värdera olika 
fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande”, samt att eleven skall ”kunna 
tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering”. I naturkunskap A 
finns det i mål att sträva mot, att eleven skall utveckla ett förhållningssätt på ett ödmjukt och 
respektfullt sätt till naturen (www.skolverket.se).  
 
Det varierar hur mycket tid en lärare väljer att spendera i naturen. Mycket beror på skolans 
läge och lärarens intresse för att använda alternativa undervisningsmetoder. I ämnet 
äventyrsturism (150 poäng), som finns som en lokal kurs på Utsiktens gymnasium i Ed 
bedrivs mycket av undervisningen ute (E. Westling, personlig kommunikation, september, 
2009). Kursens mål är att ge eleven en förståelse för det aktiva friluftslivet och hur det kan 
användas i kommersiellt syfte. Eleven skall även förstå vikten av upplevelser, utmaningar, 
avkoppling och socialt umgänge i naturen (ibid.). Detta är ett karaktärsämne som ger 
utbildningen dess karaktär men hur ser kopplingen ut i de kärnämnen som finns i gymnasiet? 
Kärnämnena i gymnasiet är svenska A och B, engelska A, matematik A, samhällskunskap A, 
religionskunskap A, naturkunskap A, estetiskverksamhet och idrott och hälsa A. Detta är 
ämnen som ingår i gymnasiets alla program. Men det är endast i idrott och hälsa A och 
naturkunskap A som det finns kopplingar till natur och eller friluftsliv (Skolverket, 2009). 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur gymnasielever som ofta bedriver friluftsliv eller vistas i naturen 
respektive gymnasielever som mindre frekvent ofta bedriver friluftsliv eller vistas i naturen 
upplever stress i skolan, samt att undersöka gymnasielevers känslor förknippade med 
naturvistelse och friluftsliv. 

Frågeställningar 
• Finns det en skillnad på upplevd stress beroende på hur mycket tid gymnasieelever 

vistas i naturen eller bedriver friluftsliv? 
 
• Vilka känslor upplever eleverna vid bedrivande av friluftsliv respektive vistelse i 

natur? 
 
• Använder elever friluftsliv och naturen för att dämpa upplevd stress? 

Metod 
Undersökning 
Innan en undersökning börjar är det viktigt att syftet är bestämt. Annars är det svårt att 
utforma studien så att den tar reda på rätt fakta. Allt för ofta görs undersökningar utan att ha 
ett klart syfte (Trost, 2001).  

Enkäter och intervjuer 
Enkät används för att samla in fakta om något som vi vill ta reda på då det gäller kvantitativ 
data och svarar på frågorna hur mycket, hur ofta och hur många. Det är enkätens utformning 
som avgör hur lättolkad den är. Beroende på syfte med enkäten så riktar vi den till dem som 
skall delta i undersökningen. När riktningen sker kan urvalet göras både slumpmässigt och 
icke slumpmässigt. Det icke slumpmässiga alternativet används när vi vill att urvalet skall 
representera en grupp av befolkningen. Urvalet bildar då en grupp som i miniatyr 
representerar de övriga i denna grupp. Ett större urval är bättre då det ger en mer 
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sanningsenlig bild av gruppen som skall studeras. Det går inte att avgöra hur stort urvalet 
måste vara för att resultatet skall bli så sanningsenligt som möjligt. Det är ofta kostnaden och 
tiden som avgör hur stort urvalet blir (Trost, 2007). 
  
Vi kan välja att göra en undersökning kvalitativ eller kvantitativ men vad är det som avgör om 
en undersökning skall göras kvalitativ eller kvantitativ? I många studier av enkäter hävdas det 
att kvantitativa metoder är de som är mest värdefulla och att många gånger kan kvalitativa 
studier användas som förstudier. Detta menar Trost (2007) är fel då det inte går att säga att en 
metod är bättre än den andra utan att det är uppgiftens syfte och vad vi vill veta som skall 
styra vilken metod som skall användas. Efter att ha bestämt syfte så finns det ett riktmärke. 
Om syftet innebär att veta hur många, hur ofta, eller hur vanligt skall vi använda en 
kvantitativ studie. Om det gäller att vi vill försöka att förstå något så bör studien riktas som 
kvalitativ (Trost, 2007). Till denna studie har både det kvantitativa och kvalitativa sättet 
använts. Enkäternas syfte var att ge en klar bild av elevernas förhållningssätt till natur, 
friluftsliv och upplevd stress, samt att förebygga intervjufrågorna som skulle ge en djupare 
bild av elevernas förhållningssätt till natur och friluftsliv och deras upplevda stress.  
 
Enkäter är bra att ta fram information med, men om ett svarsalternativ inte förstås eller 
enkäten inte är rätt ifylld kan vi inte ändra på detta då enkäten är insamlad. Därmed kan vi 
inte veta hur svaren skulle ha sett ut om enkäten var rätt ifylld, eller om personen hade förstått 
frågan som den var tänkt. Detta är en svaghet med enkäter. När enkäten är färdigjord och 
utskickad är det enkätens utformning som avgör hur en person förstår den, dock kan vi om vi 
är med och delar ut enkäten svara på frågor och oklarheter och därmed lösa liknande problem 
(ibid.). 
 
I intervjuer kan vi lösa missförstånd och reda ut svar med personen under pågående intervju. 
Detta är en styrka med intervjun som inte finns i enkäten. Den form av intervju som kommer 
att användas i detta arbete är den kvalitativa intervjun där det går ut på att försöka förstå hur 
den intervjuade tänker, känner och vilka erfarenheter denne har. Den sortens intervju har som 
syfte att föra forskningen eller studien framåt och datan är inte intressant förrän den har 
tolkats (ibid.). Trost (2005) menar att det är intervjuarens uppgift att ta fram svar på frågan 
hur istället för att inrikta sig på varför samt att förstå den intervjuades motiv och sätt att tänka. 
Viktigt för intervjuaren är att hålla sina egna åsikter åt sidan och att försöka att hålla sig så 
neutral som möjligt (ibid.).     

Urval och tillvägagångssätt 
Jag valde att göra ett bekvämlighetsval. Urvalet gick till enligt följande. På den 
gymnasieskola där jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning och numera arbetar så finns 
det en årskurs tre (26 elever). De får representera den grupp av elever som ofta vistas i natur 
och bedriver friluftsliv och som förväntas tycka om det. Jag grundar det beslutet i att de 
eleverna läser en turismledarutbildning där mycket av deras undervisning ligger förlagd till 
naturen. Den andra klassen (16 elever) valde jag utifrån kriteriet att det skulle vara en årskurs 
tre på ett gymnasium som finns i samma område och inte har mer idrott och hälsa än vad ett 
program i gymnasieskolan erbjuder. Då området inte består av stora gymnasieskolor var det 
de klasserna jag hade att välja på. Båda skolorna ligger i mindre samhällen och eleverna har 
nära till naturen. Efter att enkäten besvarats så har frågor till de kvalitativa intervjuerna 
utformats med utgångspunkt att skaffa djupare kunskaper om elevers känslor för friluftsliv 
och natur relaterat till stress. Urvalet av intervjupersonerna skedde slumpmässigt utan 
könskrav. Två elever på vardera skola som frivilligt ville delta i intervjun användes för att ge 
svar på frågorna som uppstått efter sammanställandet av enkäten.  
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Genomförande 
Först så gjordes det en pilotstudie av enkäten, på fem lärare på ett gymnasium. Efter att denna 
studie var utförd fick vissa av frågorna omstruktureras med fler svarsalternativ som gav 
enkäten en bättre utformning. Efter det gjordes ytterligare en förstudie på 15 elever i år två på 
gymnasiet. Då det inte uppkom några frågor efter att de besvarat enkäten, bilaga 1, behövde 
inte enkäten revideras på nytt. 
 
Enkäterna delades ut av oberoende lärare på de två olika gymnasierna i samband med 
helklassundervisning. På den ena gymnasieskolan blev antalet besvarade enkäter så få att jag 
beslöt att göra enkätundersökningen en gång till på dem som inte svarade på enkäten vid 
första tillfället. Detta beslut togs på grund av att den dagen som enkätundersökningen ägde 
rum var det ett stort bortfall av elever. Efter sammanställningen av enkäterna utformades 
intervjufrågor vars största fokus var att tydliggöra elevers känslor för natur och friluftsliv 
kopplat till stressrelaterade frågor, bilaga 2. Intervjuerna som var öppna riktade intervjuer 
varade mellan 10 till 15 minuter och bandades för att full koncentration från intervjuaren 
skulle ligga på den intervjuade. Intervjuerna genomfördes enskilt i ett klassrum på respektive 
skola. Slumpmässigt var det en kvinna och man som anmälde sig till intervjuerna på vardera 
gymnasium. Efter att intervjuerna var utförda skrevs de ned och datan lagrades på hårddisk. 
Intervjuerna behandlar elevers känslor i förhållande till natur, friluftsliv och stress i skola 
samt vardag. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. Samtliga intervjuade fick information om 
att intervjun var anonym.   

Bearbetning, analys och tolkning 
Enkäterna har sammanställts och resultatet har analyserats. För att få en överblick över svaren 
och hjälp till att sammanföra datan användes kolumner där svarsfrekvensen på frågorna 
sammanställdes i variabelvärden (Trost, 2001). 
 
Eftersom antalet deltagande från de olika skolorna skiljde sig kraftigt åt beslöt jag att inte 
behandla svaren i figurerna i procent. Detta med tanke på att svaren omvandlade till procent 
skulle kunna skapa stora felmarginaler på de behandlade svaren då de båda återfinns i figurer. 
I det geografiska område undersökningen har utförts så är det ett mindre antal gymnasieskolor 
och det deltagarantal på enkäterna som blev är resultatet av områdets antal gymnasieskolor 
och antal elever i år 3 på gymnasiet. Om det funnits ekonomi att utföra enkätutskick skulle 
detta kunna avhjälpa det skiljda enkätdeltagarantalet. Dock skulle enkätutskick i detta fall 
resultera i att området för eleverna inte hade sett geografiskt lika ut. 
 
Intervjuerna som bandades skrevs ned och behandlades genom att texten först lästes igenom 
så att ett helhetsintryck skapades. Därefter markerades meningar och satser som var relevant 
för syfte och frågeställningar. Efter en analysrekommendation som återfinns i Trost (2005) 
valde jag att koda av intervjun i områden. Områdena var upplevd stress, naturvistelse, 
bedrivande av friluftsliv och stressnedsättande åtgärd. Utifrån de mönster som uppkom genom 
att koda av intervjun på detta sätt så skapades en tydligare bild av upplevd stress och 
förhållande till natur och friluftsliv. För att kunna analysera intervjuer på detta sätt är det 
viktigt att samma sorts frågeområden berörs i intervjuerna. Även detta hade jag tagit fasta på i 
intervjuerna. Vid analys av intervjuer skall den som kodar resultatet av intervjun har ett öppet 
tolkningssätt (Trost, 2005). Då jag tolkade intervjuerna valde jag att först fokusera på det som 
stod i intervjusammanställningen för att sedan tolka den och se elevernas uppfattningar i de 
områden jag gjort för att kunna koda av intervjuerna.  
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Efter att fått data från både enkäter och intervjuer så kunde den tolkade informationen från 
dem båda studeras och sättas samman till en helhet där både kvantitativ- och kvalitativdata 
återfinns. Resultatet stärks av att enkäterna var utformade för att ge svar på gymnasielevers 
upplevda stress, tid i naturen och eller bedrivande av friluftsliv. Intervjuerna hjälpte till att 
tydliggöra elevers känslor för natur och friluftsliv kopplat till stressrelaterade frågor.  

Resultat 
Från gymnasieskolan med friluftsprofil var deltagarantalet 26 mot 16 deltagare från 
gymnasieskolan utan friluftsprofil. Denna sneda svarsfördelning tas hänsyn till vid 
användandet av procent. Vid varje angivet tal i procent finns det ett angivet tal på hur många 
som har svarat och det totala antalet deltagande på frågan. Procenten har avrundats till 
närmaste heltal. I intervjuerna deltog två personer från vardera gymnasieskola, sammanlagt 
fyra personer. Eleverna från skolan med friluftsprofil nämns i intervjuerna med ”elev 1” och 
”elev 2”. Eleverna från skolan utan friluftsprofil har ”elev 3” samt ”elev 4” som benämning.  
 
Den totala svarsfördelningen från enkäten finns presenterad och sammanställd i sin helhet, 
bilaga 3.  

Enkätundersökning: natur, friluftsliv, stress 
Det som stressar elever mest i klassen med friluftsprofil är betyg med 27 % (7/26) samt 
tidsbrist med 19 % (5/26). I klassen utan friluftsprofil är det muntliga redovisningar med 25 % 
(4/16) samt krav och förväntningar med 25 % (4/16) som stressar eleverna mest.  
 
Elever, lärare eller skolans miljö verkar inte påverka några av klassernas elevers upplevda 
stress, figur 1. 
 

Vad stressar elever mest i skolan?

0 2 4 6 8

prov

muntliga redovisningar

betyg

elever

lärare

skolans miljö

tidsbrist

krav och förväntningar

annat

inget

gick ej att tolka svar

Antal elever

Klass utan friluftsprofil
Klass med frilutfsprofil

 
Figur 1: Stapeldiagram över vad som stressar elever mest i skolan. 
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I klassen med friluftsprofil är det störst svarsfrekvens på att vara stressad några gånger i 
veckan, 46 % (12 av 26). I klassen utan friluftsprofil hade samma svar flest markeringar då 63 
% (10 av 16) av eleverna i denna grupp kände så. Det är ytterst få, 8 % (2/26) av eleverna i 
klassen med friluftsprofil samt 13 % (2/16) i klassen utan friluftsprofil som känner sig 
stressade några gånger per dag. Dock så är det viktigt att notera att det finns elever i denna 
undersökning som känner sig stressade dagligen i skolan. Värt att notera är även att det är 6 % 
(1/16) av eleverna från klassen utan friluftsprofil som aldrig upplever stress i skolan, figur 2. 
 

Hur ofta känner du dig stressad i skolan?

0 2 4 6 8 10 12 14

några gånger per dag

några gånger per vecka

några gånger per månad

aldrig

vet ej

gick ej att tolka svar

Antal elever

Klass utan friluftsprofil
Klass med friluftsprofil

 Figur 2: Stapeldiagram över hur ofta gymnasieelever känner sig stressade i skolan. 
 
I vardagen är det krav och förväntningar som mest stressar eleverna i de båda klasserna, 46 % 
(12/26) i klassen med friluftsprofil samt 63 % (10/16) i klassen utan friluftsprofil. Värt att 
notera är att det finns elever som aldrig upplever någon stress i vardagen 4 % (1/26) av 
eleverna i klassen med frilufsprofil samt 13 % (2/16) av eleverna i klassen utan friluftsprofil 
upplever detta, figur 3. 
 

Vad stressar dig mest i vardagen?
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Figur 3: Stapeldiagram över hur ofta gymnasieelever känner sig stressade i vardagen. 
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På upplevd stress i vardagen svarar eleverna mest frekvent att de upplever stress några gånger 
i veckan. Detta svarar 54 % (14/26) av eleverna i klassen med friluftsprofil samt 50 % (8/16) i 
klassen utan friluftsprofil.  
 
Det finns elever i klassen med friluftsprofil 8 % (2/26) som upplever stress dagligen något 
som inte fanns i klassen utan friluftsprofil. Det är fler elever i klassen utan friluftsprofil 31 % 
(5/16) kontra 4 % (1/26) av klassen med friluftsprofil som aldrig upplever stress i vardagen, 
figur 4. 
 

Hur ofta känner du dig stressad i vardagen?
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Figur 4: Stapeldiagram över hur ofta gymnasieelever känner sig stressade i vardagen. 
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I klassen med friluftsprofil upplever 81 % (21/26) av eleverna oftast känslomässig stress6. 
Eleverna i klassen utan friluftsprofil upplever oftast den känslomässiga stressen lika stor som 
den kognitiva stressen7, 63 % (10/16).  
 
Diagrammet visar även att stress kan uttrycka sig på många olika sätt och av antalet svar att 
utgå från syns det att stressymptomen inte vanligtvis bara uppträder på ett sätt utan 
kombineras med de andra kategorierna, figur 5. 
 

Vilka symptom på stress upplever du?

0 5 10 15 20 25

känslor

kroppsliga

kognitiva

beteendemässiga

annat

Antal elever (flervalsfråga) 

Klass utan friluftsprofil
Klass med friluftsprofil

 Figur 5: Stapeldiagram över gymnasieelevers stressymptom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Känslomässig stress; oro, ångest, humörsvängningar och nedstämdhet.  
7 Kognitiv stress; koncentrationssvårigheter, obeslutsamhet och glömska. 
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Elever från båda profilerna upplever att gymnasiet är mer stressande än högstadiet. Detta 
anser 46 % (12/26) av eleverna i klassen med friluftsprofil kontra 56 % (9/16) i klassen utan 
friluftsprofil, figur 6. 
 

Vilket stadium upplevde du som mest stressande?

0 2 4 6 8 10 12 14

högstadiet

gymnasiet
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Klass utan friluftsprofil
Klass med friluftsprofil

Figur 6: Stapeldiagram över vilket stadium som stressar. 
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De flesta elever i klassen med friluftsprofil 42 % (11/26) upplever att undervisning i naturen 
bedrivs någon gång per månad medan eleverna i klassen utan friluftsprofil 38 % (6/16) 
upplever att det är någon gång per år. Det finns elever i klassen utan friluftsprofil 31 % (5/16) 
som anser att de aldrig har undervisning i naturen. Här syns det ett tydligt mönster, att den 
klass som har friluftsprofil upplever att de får mer undervisning i naturen, figur 7. 
 

Hur ofta upplever du att undervisning i genomsnitt bedrivs i naturen?
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Figur 7: Stapeldiagram över hur ofta gymnasieelever upplever att de har undervisning i naturen. 
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Elever i klassen med friluftsprofil 54 % (14/26) menar att mest vanligt är det att de har 
friluftsliv i något ämne på gymnasiet någon gång i månaden. Elever utan friluftsprofil 44 % 
(7/16) menar att vanligast är det att friluftsliv förekommer någon gång per år i 
undervisningen. Viktigt att poängterar är att det finns 6 % (1/16) av eleverna i klassen utan 
friluftsprofil som anser att friluftsliv aldrig förekommer i undervisningen, figur 8. 
 

Hur ofta upplever du att ni har friluftsliv i något ämne på 
gymnasiet?
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 Figur 8: Stapeldiagram över hur ofta gymnasieelever upplever att de har friluftsliv i något ämne.  
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Det är 38 % (16/42) av eleverna från båda klasserna tillsammans som spenderar tid i naturen 
någon gång per vecka kontra 31 %, (13/42) någon gång per månad. Dock så visar svaren att 
det är 54 % (14/26) av eleverna från klassen med friluftsprofil som någon gång per vecka 
spenderar tid i naturen på sin fritid i jämförelse med 13 % (2/16) av eleverna från klassen utan 
friluftsprofil.  
 
Det finns elever från båda klasserna som dagligen spenderar tid i naturen. Av eleverna med 
friluftsprofil är det 12 % (3/26) och av eleverna utan friluftsprofil är det 13 % (2/16). Likväl 
så anger även 13 % (2/16) av eleverna från klassen utan friluftsprofil att de aldrig spenderar 
tid i naturen, figur 9. 
 

Hur ofta spenderar du tid i naturen på din fritid?
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Figur 9: Stapeldiagram över hur ofta gymnasieelever spenderar tid i naturen på fritiden. 
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Det mest frekventa svarsalternativet på frågan ”hur ofta bedriver du friluftsliv på din fritid” är 
någon gång i månaden. Det svarade 46 % (12/26) av eleverna i klassen med friluftsprofil 
kontra 38 % (6/16) av eleverna i klassen utan friluftsprofil. Det finns dock elever från båda 
skolorna som bedriver friluftsliv på ledig tid någon gång per vecka. Detta svarade 31 % (8/26) 
av eleverna med friluftsprofil kontra 13 % (2/16) av eleverna utan friluftsprofil. Av eleverna 
med friluftsprofil bedriver 8 % (2/26) friluftsliv någon gång per dag. På samma fråga svarade 
6 % (1/16) av eleverna utan friluftsprofil att de bedrev friluftsliv någon gång per dag.  
 
Samma mönster som på frågan om vistelse i naturen på fritiden är det på denna fråga i 
avseende att det är bara från klassen utan friluftsprofil där 6 % (1/16) av klassen aldrig 
bedriver friluftsliv på sin fritid, figur 10. 
 

Hur ofta bedriver du friluftsliv på din fritid?
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 Figur 10: Stapeldiagram över hur ofta gymnasieelever bedriver friluftsliv på sin fritid. 
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De känslor som flest elever 65 % (17/26) i klassen med friluftsprofil kontra 50 % (8/16) i 
klassen utan friluftsprofil upplever vid vistelse i naturen är lugn och harmoni. 
 
Det finns från klassen med friluftsprofil en stor grad av varierande ord för deras upplevelse i 
naturen. Dock har alla dessa en positiv underton med undantag av ”beror på tillfället”. Elever 
från klassen utan friluftsprofil ger en vidare upplevelse aspekt där även negativa upplevelser 
finns med. Ord som tråkigt, jobbigt och ångest finns med från denna klass. Dock så är 
majoriteten av känslorna från båda klasserna positiva, figur 11. 
 

Vilka känslor framkallar vistelse i naturen för dig?
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 Figur 11: Stapeldiagram över gymnasieelevers känslor över vistelse i naturen. 
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Lugn och harmoni, är det som flest elever med friluftsprofil upplever vid utövande av 
friluftsliv.  Detta svarar 31 % (8/26) av dessa elever. I klassen utan friluftsprofil upplever flest 
elever lycka eller påfrestning vid utövandet av friluftsliv, detta anser 19 % (3/16) vardera på 
de två upplevda känslorna.  
 
Det finns även på denna fråga svar från elever i klassen utan friluftsprofil 6 % (1/16) att de 
upplever ångest vid bedrivande av friluftsliv. Något som inte förekommer från klassen med 
friluftsprofil, figur 12. 
 

Vilka känslor framkallar utövande av friluftsliv för dig?
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 Figur 12: Stapeldiagram över gymnasieelevers känslor vid utövande av friluftsliv.  
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Intervjuer: natur, friluftsliv, stress  
Elever med friluftsprofil, elev 1 samt elev 2. 

Upplevd stress 
Eleverna med friluftsprofil upplever att de är stressade någon gång i månaden (elev 1) samt 
någon gång i veckan (elev 2). Det som stressar eleverna är yttre påverkan med mycket att göra 
i skolan, vardagen. En sak som poängteras av elev 2 är att vardagssysslor som att sköta ett 
hushåll påverkar den upplevda stressen negativt. I intervjuerna beskriver både elev 1 och elev 
2 att stressen upplevs i perioder med stressfria stunder däremellan.  

Naturvistelse 
Vid vistelse i natur så anser eleverna med friluftsprofil att de får lyckokänslorna och 
befrielsekänslor. Aktiviteterna i naturen är vandringar, promenader, löpning och att ”leka.”. 
 
”Jag känner en befrielsekänsla ungefär som i Rocky Balbooa - filmen när ha springer upp för 
berget ungefär som att, I rule the world” (elev 1). 
 
Vid vistelse i naturen upplevs naturen som en rehabilitering där ett lugn i kroppen infinner 
sig. Eleverna tror båda att det är naturen som skapar dessa känslor och att samma känsla inte 
hade infunnits om de hade spenderat tid inomhus. 
 
”jag mår bra efteråt, man är lugn och sover gott om nätterna” (elev 1). 
 
I intervjuerna berättar eleverna att lugnet i naturen är viktigt för dem och att det är de 
naturliga ljuden i naturen som skapar harmoni. 
 
”ingen stress från samhället, det är fåglar som kvittrar sånt som människor tycker om” (elev 
2). 
 
”naturliga ljud, vatten som porlar det är sådant som jag alltid tror har skänkt lugn till 
människor, att höra naturliga ljud och att känna dem” (elev 2).  

Bedrivande av friluftsliv 
Vid bedrivande av friluftsliv så menar eleverna att det påverkar dem med en känsla av 
självförverkligande då de ofta förknippar friluftsliv med att uppnå mål och att klara av 
strapatser. Fler känslor som upplevs vid friluftsliv är befrielsekänslor och nyttighetskänslor.  
 
Elev 2 upplever dock att målet i friluftslivet kan vara negativt om för stor vikt läggs på det. 
Elev 2 menar att om målet får för stor fokus så minskar de harmoniska känslor som annars 
upplevs i naturen. Ett exempel är vid vandringar då elev 2 menar att fokusen ligger mer på 
själva strapatsen än vistelsen i naturen, dock menar denne att njutningen av att vara i naturen 
fortfarande finns kvar men att den kommer i andra hand. Enligt elev 2 så är skillnaderna 
mellan friluftsliv och vistelse i naturen utan mål att, så fort friluftsliv kommer in i bilden så är 
det målet som blir det viktigaste medan vistelse i naturen utan mål skänker lugn och harmoni 
genom att upplevelsen i naturen då kommer i första hand. 
 
”om det finns ett mål så är man mer inriktad på att nå målen än att njuta av vad man gör” 
(elev 2). 
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Stressnedsättande åtgärd 
För att stressa ned så vill båda de intervjuade med friluftsprofil vara vid havet. Detta menar 
båda beror på att de är från västkusten och känner sig hemma vid vattnet. Elev 1 menar att 
havet ger ett lugn men skapar också lyckokänslor som att vilja springa runt och hoppa. 
 
”lust att hoppa i havet direkt, springa runt och studsa, lite som en tioåring ungefär” (elev 1). 
 
Det som skapar lugnet vid vistelse vid havet tror elev 2 är att havet följer en rytm då vågorna 
ständigt rullar in, detta ger denna person ett stort lugn och verkar stressnedsättande. 
 
”havet, det har alltid skänkt mig lugn, just med att se på vågor och inga människor” (elev 2). 
 
När jag i intervjun ställer frågan, hur skulle du må om du spenderade mer tid i naturen så 
anser båda att de skulle må bättre både fysiskt och psykiskt. Elev 1 menar dock att både 
friluftsliv och natur skulle skapa samma känsla av lugn medan elevs 2 åsikt att friluftsliv utan 
mål skulle skapa lugn, men så fort ett mål finns med i friluftslivet så försvinner de harmoniska 
känslorna.   
 
Vid frågan hur de skulle vilja stressa ned i skolan så nämns inga av ovanstående alternativ 
som både eleverna med friluftsliv har nämnt. Det som istället tas upp av elev 1 i intervjun är 
att stress i skolan är inget eleverna kan påverka men om de skulle kunna påverka så skulle det 
inte få vara prov och läxförhör samma vecka. Elev 2 vill ha mer praktiska och teoretiska 
uppgifter där det är lättare att se ett slut på uppgiften. Vidare menar elev 2 att denne skulle 
kunna sänka sin upplevda stress genom att ställa mindre krav på sig själv och andra samt att 
ge sig själv mer tid. Elev 1 menar att meditation i skolan är något som skulle finnas med på 
schemat. 
 
Det är inte förrän vid frågan, om eleverna tror att det fungerar att sänka elevers stress genom 
att tillbringa mer tid ute i naturen eller vid bedrivande av friluftsliv, som de båda nämner sina 
tidigare tankar om natur och friluftsliv. Efter det menar elev 1 att, elever skulle må bättre av 
att få vara i naturen och lära samt att det skulle vara lättare att ta till sig fakta vid utevistelse. 
Vid frågan på vad det kan bero på så menar elev 1 att det känns som att det är lättare att 
koncentrera sig och att sen ha kraft kvar att studera efter dagens slut när undervisning bedrivs 
ute. 
 
”Det är väl hormoner och endorfiner som strömmar emot än när man är ute och känner sig 
lycklig, då var det även lättare att sätta sig ner med läxor efteråt” (elev 1).  
 
Elev 2 säger vid samma fråga i intervjun att natur och friluftsliv skulle fungera på elever som 
en stressnedsättare. Denna elev tror att det kan vara solljuset, luften samt att vi automatiskt rör 
på oss mer när vi är ute som mildrar stressen. Samtidigt menar elev 2 att kombinationen av 
naturen och må – bra - känslan som naturen ger ökar inlärningen.  
 
Vid de avslutande frågorna om de tror att alla elever upplever samma känslor vid vistelse ute 
och vid friluftsliv så ges svaren. 
 
”Det finns ju de som är fullt nöjda med att vara betongbarn så det är en väldigt individuell 
fråga. Hade jag utgått från mina intressen och känslor så tror jag att det hade fungerat och 
de hade mått bättre” (elev 1). 
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”Jag tror inte att de skulle acceptera det men skulle det bli en vana att vara mer ute på 
lektioner så tror jag att de skulle känna sig bättre. För är de vana att alltid vara inne och inte 
ens gå ut på raster, det tror inte jag är bra. Ja tror att de är mycket mer stressade än vad vi 
är” (elev 2). 
 
Elev 2 avslutar med tipset att skolor skall låta elever vara mera ute och kan inte skolan ställa 
upp på det så menar elev 2 att alla elever måste ta sitt eget ansvar på fritiden och vara i 
naturen. 
 
”… ta sin fritid till det och vara ute i naturen så att de kan komma tillbaka till skolan och 
vara utvilade. Bara ta en promenad utan mål kan vara bra nog” (elev 2). 
  
Elever utan friluftsprofil, elev 3 samt elev 4. 

Upplevd stress 
Eleverna utan friluftsprofil upplever att de är stressade några gånger i veckan (elev 3) samt 
väldigt sällan (elev 4). Det som skapar stressen är tidspress, långa lektioner då det blir mycket 
information, när fritid och skola krockar och tiden inte räcker till för att hinna med dem båda. 
Detta anser både elev 3 och 4. 

Naturvistelse 
Vid naturvistelse är det aktiviteter som fotboll, löpning och fiske som bedrivs. De känslor som 
upplevs är att det är skönt att vara ute. Elev 3 menar att känslan skönt kommer när denne 
springer i naturen och är själv och då får tid att tänka. Samtidigt menar samma elev att om 
denne är i grupp så upplever eleven avkoppling på grund av att eleven då pratar med andra 
och inte har tid att tänka så mycket på andra saker. 
 
”Om man är själv så kan man tänka lite och så” (elev 3). 
 
Elev 4 menar att det är tystnaden i naturen som gör det så fridfullt och lugnt. 
 
”Ja det är skönt det är ju tyst ute, chill liksom. Det är lugnt och fridfullt i naturen” (elev 4). 
 
Det trycks på i intervjun med elev 4 att det är för lugnet och tystnaden som denne väljer att 
vara ute i naturen. Samtidigt som känslan av att komma bort från samhället eller staden är 
skön. Känslan efter att han har kommit in från naturen är även här en skön känsla och elev 4 
menar att det måste vara naturen som skapar den upplevda känslan. 
 
”Ja det måste ju vara naturen för det är ju lugnt och skönt” (elev 4). 
 
Elev 3 mer tveksam till vad som skapar känslorna som upplevs i naturen. Först så menas det 
att det är kombinationen av aktivitet och natur som skapar känslorna. Dock så ändrar elev 3 
åsikt och menar att det bara är aktiviteten som skapar den upplevda känslan då elev 3 får 
samma känsla inomhus vid bedrivande av aktiviteten fotboll. På frågan om det är samma 
känslor att springa i en stad eller mindre ort så tror elev 3 att det är bättre att bedriva 
aktiviteten i naturen då det är mindre störande moment där men ändå så är det aktiviteten som 
skapar den upplevda sköna känsla. 
 
”Jag tror att det är bättre att springa i naturen för det finns inte så mycket störande grejer. 
Men jag tror att känslorna kommer från aktiviteten” (elev 3). 
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På samma fråga, att springa i en stad eller mindre ort så menar elev 4 att denne inte hade 
upplevt samma känsla om träningen hade bedrivits inne eller i en stad. Detta förklarar eleven 
med att ute finns lugnet och frisk luft. 
  
”Ja det är bättre ute, det skall gärna ha regnat ute så det är lite fuktigt i luften, då är det 
skönt att springa” (elev 4). 

Bedrivande av friluftsliv 
Vid frågor om eleven aktivt bedriver friluftsliv menar elev 3 att denne inte tycker om 
friluftsliv för att det är tråkigt. Det som gör det tråkigt är att eleven inte tycker om att vara i 
naturen och är där bara då elev 3 skall springa långt. Detta på grund av anledningen att då 
måste eleven vara ute. Annars så tränar elev 3 hellre inne. 
 
”Det är inte sånt som jag tycker är roligt, att vara i naturen är inte roligt. Det är mer om man 
skall springa jag tycker om att vara ute. Om man skall springa en längre sträcka så måste 
man vara ute annars tränar jag hellre inne” (elev 3). 
 
Det friluftsliv som elev 4 bedriver är fiske eller bara vara ute och grilla korv. Vilka känslor 
elev 4 upplever här tycker denne är svårare att beskriva men elev 4 tycker att känslan denne 
får är att det är kul och spännande. Med spännande förklarar elev 4 att vid fiske vet eleven 
inte om det skall nappa eller inte och då uppstår en spänning i kroppen. Elev 4 menar dock att 
tillbringa tid i naturen bara för att vara där är inget som sker, för att tid skall spenderas i 
naturen är det viktigt att det finns en aktivitet som sker i samband med naturvistelsen. 
  
Elev 4 menar att upplevelsen kommer från både friluftslivet och naturen och att det är just 
kombinationen som gör friluftslivsaktiviteten trivsam, samt känslan av att komma bort från 
staden. 
 
”det är ju inte så kul att fiska inne i en stad så det är väl känslan av att komma bort”  (elev 
4). 

Stressnedsättande åtgärd 
Om elev 3 skulle vara stressad väljer denne helst att stressa ned genom att gå ut och gå eller 
att springa. Men elev 3 menar även att se på tv för att stressa ned skapar samma känsla som 
att gå ut och springa, nämligen att då tänker elev 3 på annat och kopplar då av. När elev 3 är 
stressad i skolan så skulle denne vilja ha fler raster i långa lektioner även detta skulle hjälpa 
elev 3 att koppla av. Elev 4 är sällan stressad och vet därför inte vilken åtgärd som skulle 
hjälpa att stressa ned. 
   
”Att man får en rast mitt i lektionen, att man får mer tid på sig att göra grejer” (elev 3). 
 
Spendera mer tid i naturen, tror elev 3 inte skulle påverkas denne på något sätt. Däremot om 
elev 3 skulle spendera mer tid med att bedriva friluftsliv anser elev 3 att det skulle upplevas 
tråkigt. Vid frågor om natur och friluftsliv som stressnedsättare tror elev 4 att natur och 
friluftsliv som stressnedsättare skulle fungera. Dock så är det väldigt bundet till årstiderna 
som på vintern så tror elev 4 inte att det fungerar att använda naturen som stressnedsättare 
utan endast på sommarhalvåret. Själv delar elev 4 dessa uppfattningar och är sällan ute på 
vintern i jämförelse med sommaren då elev 4 är mycket ute. Dock så behöver elev 4 ett mål 
för att vistas i naturen och anser att det behöver de allra flesta i elevens ålder.   
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”Jag skulle behöva ett mål för att komma ut i naturen inte bara gå ut och sätta mig i naturen” 
(elev 4). 

Sammanfattning av intervjuer 
Det som framkommer i intervjuerna vid upplevd stress är att stress upplevs liknande av de 
intervjuade från de olika grupperna. Några gånger i veckan och någon enstaka gång i 
månaden och att det beror på yttre omständigheter som läxor, jobb och prov. Naturen anser de 
flesta vara ett medel att stressa ned i medan friluftsliv anses vara mer förknippat med att nå ett 
mål. Tre av fyra upplever att naturen i sig skapar ro och lugn medan en elev (elev 3) utan 
friluftsprofil upplever att naturen inte spelar någon roll i det hänseendet. Friluftsliv används 
inte lika ofta som stressnedsättning som naturen i sig. Tre av fyra anser att det skulle vara bra 
för gymnasieelever att spendera mer tid i naturen. Då de anser att naturen ger dem 
återhämtning i stressade perioder. En av fyra menar att det skulle vara varken eller med mer 
tid i naturen. Friluftsliv och natur uppfattas allt som oftast som positivt men det finns även i 
intervjuerna negativa inslag i upplevelse då natur och friluftsliv nämns, detta främst från elev 
3.     

Diskussion 
Under arbetets gång har jag besvarat följande frågor; 
 

• Finns det en skillnad på frekvent upplevd stress beroende på hur mycket tid 
gymnasieelever vistas i naturen eller bedriver friluftsliv? 

 
• Vilka känslor upplever eleverna vid bedrivande av friluftsliv respektive vistelse i 

natur? 
 
• Använder elever friluftsliv och naturen för att dämpa upplevd stress? 

 
Samt behandlat syftet; att undersöka hur gymnasielever som ofta bedriver friluftsliv eller 
vistas i naturen respektive gymnasielever som mindre frekvent ofta bedriver friluftsliv eller 
vistas i naturen upplever stress i skolan, samt att undersöka gymnasielevers känslor 
förknippade med naturvistelse och friluftsliv. 
 
Elever som ofta vistas i naturen eller bedriver friluftsliv är inte mindre eller mer stressade än 
elever som mindre frekvent vistas i naturen eller bedriver friluftsliv. De flesta elever upplever 
positiva känslor som lugn och harmoni vid vistelse i naturen. Dock så förekommer det 
negativa upplevelser från eleverna utan friluftsprofil vid vistelse i natur och bedrivande av 
friluftsliv. Vid bedrivande av friluftsliv är känslorna mestadels positiva och ofta förekommer 
harmoni vid beskrivande av upplevelsen i friluftsliv. Dock så upplevs friluftsliv mer med 
spänning och mål än vad vistelse i naturen gör. Det som framkommer av undersökningen är 
att elever använder sig mestadels av naturen för att dämpa stress. Bedrivande av friluftsliv 
används inte i lika stor utsträckning för stressnedsättning.   
 
De elever som deltog i enkätundersökningen visade genom sina svar att elever idag är 
stressade i både vardag och skola och det mest markerade svaret från båda klasserna var att 
elever i skolan känner sig stressade några gånger i veckan. Även i en rapport från Skolverket 
(2006) påvisas det att elever i skolan ofta eller alltid känner sig stressade. Att vara stressad 
som elev i skolan känns idag som en regel utan undantag. Detta är viktigt att uppmärksamma 
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och tänka på för lärare vid planeringen av terminerna så tid läggs in så att elever kan få tid att 
återhämta sig. Detta är viktigt för att stressen inte skall bli skadlig. Att få tid för kroppen att 
återhämta sig är något som är viktigt. Det menar bland annat läkare Söderström (2010) och 
hävdar att det är vila som gör att kroppen kan hantera stresspåslag istället för att individen 
skall drabbas negativt och bli sjuk. Det som stressade gymnasieeleverna mest var betyg, 
tidsbrist, muntliga redovisningar samt krav och förväntningar. Tidsbrist samt krav och 
förväntningar som stressorer var även något som kom fram i Skolverkets (2009) 
undersökning. Skolverket (2009) hade även fått fram att stökiga miljöer påverkade stressen 
negativt för elever. Skolans miljö ansåg inte någon av eleverna i denna undersökning påverka 
deras stress. Om det är för att skolornas miljö är bra och att skolorna ligger nära naturen 
framkommer dock inte som resultat. Eleverna i skolorna markerade svaret att de kände sig 
stressade några gånger i veckan mest frekvent. Ser vi till svaren på hur ofta eleverna upplever 
att de har undervisning i naturen, friluftsliv i ett ämne, är i naturen samt bedriver friluftsliv på 
sin fritid är det övervägande mer hos klassen som har friluftsprofil. Detta borde då enligt fakta 
från Grahn och Stigsdotter (2003) samt från M. Ottoson och Å. Ottosson (2006) skapa mindre 
stressade elever i klassen med friluftsprofil vilket det inte gjorde. Dock går det inte att säga 
hur de elevernas upplevda stress hade varit om de hade bedrivit mindre friluftsliv och vistats 
mindre i naturen. Något som framkom i intervjuerna var att alla intervjuade ansåg att naturen 
var avstressande. Att naturen är avstressande stärker Norling och Larsson (2004) då de 
menade att vid aktivitet utomhus så finns det en sänkning av stresshormoner i kroppen redan 
efter fyra minuter, vilket inte sker vid aktivitet inomhus.       
 
Friluftsliv upplevdes inte i lika stor utsträckning med känslor som lugn och harmoni som 
natur. Dock var det de ord som oftast förekom från eleverna vid fri beskrivning av upplevda 
känslor vid bedrivande av friluftsliv. Enligt min uppfattning från intervjuer och enkäter så 
bidrar friluftslivet ofta med ett mål som skall uppnås och att fokus då lätt hamnar på målet och 
uppgiften i stället för på naturen i kombination med friluftslivet. Ett bestämt mål kan enligt 
min mening ta bort den direkta upplevelsen av naturen och därmed också tona ned de 
upplevda harmoniska känslorna. 
 
Kanske hänger det upplevda målet kvar från det nedärvda friluftslivets historia då det i början 
av 1900-talet ansågs att målet med friluftsliv var att skapa socialfostran och stärka individen 
(Sandell & Sörlin, 2008). 
 
Om det finns en koppling mellan att det inte går att se en trend i att elever på ett gymnasium 
med en friluftsprofil upplever mindre stress än elever på ett gymnasium utan friluftsprofil och 
att målet i aktiviteter kan ta bort den upplevda stressnedsättningen är svår att bevisa. Kanske 
påverkas eleverna i klassen med friluftsprofil negativt av att de blir bedömda och får betyg i 
ute kurserna. Möjligen hade det varit annorlunda om naturen i sig var målet och att eleverna 
själva fick bestämma vad de skulle använda naturen till utan att bli bedömda och betygsatta. 
Det har inte med denna undersökning gått att bevisa att elever som bedriver mer friluftsliv och 
vistas i naturen har skillnad i frekvent upplevd stress. Dock finns det tydliga band att de elever 
som tycker om att bedriva friluftsliv och vara i naturen skulle uppleva det negativt om de inte 
spenderade tid med bedrivande av friluftsliv och vistelse i naturen. 
  
En stor del av eleverna i intervjuerna finner att naturen i sig är ett avstressande element. Detta 
framkom även då elever på båda skolor i enkäten fritt fick skriva om upplevda känslor vid 
vistelse i natur. De ord som mest frekvent förekom var lugn och harmoni. Dock var det några 
få elever som upplevde känslor som ångest, jobbigt och tråkigt vid vistelse i natur. Vid 
bedrivande av friluftsliv var svaren från eleverna mer skilda vid intervjuerna och en av de 
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intervjuade menade att friluftsliv bara var tråkigt och en annan hävdade att friluftsliv var 
spänning. Det mest använda ordet på enkäten var lugn och harmoni men uttryck som att må 
bra, lycka och beror på tillfället användes även mer frekvent vid bedrivande av friluftsliv. 
Även uttryck som påfrestande användes av flera elever. Det finns skillnader i hur elever 
upplever enbart natur och bedrivande av friluftsliv. Dock är det mest använda begreppet om 
båda lugn och harmoni. Jag anser att det är svårt att särskilja natur och friluftsliv och att det 
därför gör det svårt att se skillnader i elevers känslor i de båda. Det påvisades även efter en 
undersökning av Kaplans (Ottoson, & Ottosson, 2006) på 1970 – talet då de studerade en 
grupp som spenderade tid i skogsmiljö. De kunde efter studien inte särskilja om det var 
naturen eller friluftslivet som påverkat deltagarna först eller i störst grad. Jag tror att negativa 
känslor förknippade med vistelse i natur beror på dåliga erfarenheter i naturen från tidig ålder. 
Det kan till exempel skapas av tvång att följa med ut, rädsla för kryp och insekter och att inte 
fått tillgång till produkter anpassade för vistelse i naturen. Stor del i detta tror jag ligger i 
föräldrarnas intressen och förmågan till att anpassa vistelsen i naturen efter barnets behov. En 
stor del kan även bero på bristande undervisning i skolan. Om tid spenderas i naturen i barnets 
unga år skapas det en trygghet för barnet då hon lär sig hantera naturen och anpassa sig till 
den. Vidare menar jag att när de obligatoriska friluftsdagarna försvann miste många elever 
sina enda upplevelser av friluftsliv. Det gör det svårare att använda friluftslivet som en 
stressnedsättare. Nu upplever fler elever att friluftsliv är något okänt och det är det som gör 
det svårt att skapa en trygghet i friluftslivet som behövs för att det skall verka avstressande.  
 
Att naturen och friluftsliv med betoning på naturen används som ett avstressande element 
framkom då alla intervjuade menade att de använde naturen på sin fritid för att få avkoppling. 
Havet nämndes i intervjuerna som en stor källa till att kunna skapa lugn. Det framkom även 
att de som nämnde havet som en lugnande källa är uppvuxna vid havet och de menade att det 
var en faktor till att de kände en lugnande känsla då de spenderade tid vid havet. Det nämndes 
även att det är det lugna och rytmiska i havets vågor som gör att vi blir lugna, samt att 
naturliga ljud i allmänhet skapar lugn till människan. Från intervjuerna finner jag kopplingar 
till de båda teorierna som behandlas i arbetet. Kopplingen till teorin som menar att det är vår 
riktade uppmärksamhet som tar energi och vår spontana uppmärksamhet som används då vi är 
i naturen som skapar möjlighet att stressa ned och förmåga att återskapa mental energi. Den 
andra teorin bygger på att vi upplever ett lugn i naturen därför att människan i sin historiska 
utveckling länge bodde i naturen och när vi idag befinner oss i en liknande miljö så skapas 
denna harmoniska känsla som ett resultat av just detta (Ottoson, & Ottosson, 2006). Det är för 
mig intressant att båda teorierna stämmer så bra överens med elevernas svar. Jag anser att 
båda teorierna har en sanning i sig men när de samverkar så skapar de en större trovärdighet. 
Naturen och friluftslivet har länge funnits med i hälsofrämjade arbete bland annat i 
kurorternas historia då naturen finns med som ett stärkande medel samt de obligatoriska 
friluftsdagarna som bland annat skulle förbättra elevernas hälsa. I anläggande av parker ser vi 
även där en koppling till hur natur och friluftsliv skall verka främjande för hälsan. Då en 
minskning av stress är en betydande del av elevers hälsa anser jag att de svar jag fått från 
intervjuer att elever använder natur som ett avstressande medel skall tas på allvar. Detta 
sammankopplat till Grahns forskning hur han har sett att individer som spenderar mer tid i 
grönområden upplever mindre stress och därigenom mår bättre. Skolor som vill hjälpa elever 
med att hantera stress bör satsa på att anlägga grönområden om detta inte finns naturligt på 
skolområdet. Grönområden verkar inte bara positivt för stressnedsättning utan även positivt 
för många andra viktiga faktorer för elever. I Grahns studie (Ottosson, & Ottosson, 2006) 
bevisade han att barn som har tillgång till natur har bättre koncentrationsförmåga och motorik 
än barn som inte har det. Studien visade även att barnen hade lättare att förstå instruktioner 
och förmåga att arbeta med en uppgift under en längre tid. Liknande tankar framkom även i 
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de intervjuerna jag utförde då flera menade på att det var lättare att lära sig och bevara 
koncentrationen då de befann sig ute. Vad detta beror på är enligt mig svårt att ta ställning till 
men det kan finnas en koppling mellan det lugn och harmoni som eleverna menar att naturen 
ger samt en ökad inlärning. Kanske är det lugnet i naturen som inte går att hitta på samma sätt 
i en inomhusmiljö som gör att inlärningen effektiviseras utomhus? Detta är en fråga som jag 
anser intressant och hoppas på att framtida forskning kommer att behandla. 
 
Jag ser min undersökning som relevant och att resultatet ger en indikation på elevers 
förhållande till natur, friluftsliv och stress i skolan. Undersökningarna via enkät är dock 
gjorda på en mindre grupp elever. Klassernas deltagarantal skiljde sig åt med förhållandet 26 
elever i klassen med friluftsprofil mot 16 elever i klassen utan friluftsprofil. Ett likvärdigt 
antal eleverna från båda klasserna samt ett större antal deltagare totalt skulle ge 
undersökningen mer reliabilitet. Jag använde mig av två gymnasieskolor som har en liknande 
tillgång till natur, det för att eleverna skulle ha samma tillgänglighet till natur och friluftsliv. 
Anledningen till att enkätunderlaget inte blev större beror på antal elever i klasserna och 
otillgängligheten till andra gymnasieskolor. Det mindre deltagarantalet på enkäten kan ge en 
stor missvisning av resultatet av mitt mål. Målet med uppsatsen var att den skulle undersöka 
om det fanns en koppling mellan upplevd stress, natur och friluftsliv hos Sveriges 
gymnasieelever. Dock ger enkätundersökningen relevant fakta om de här två klassernas 
upplevelse av natur, friluftsliv och stress. 
 
Intervjuer ger en rättvis och trovärdig bild av klassernas upplevelse av natur, friluftsliv och 
stress. Detta grundar jag i att fyra frivilliga elever deltog i intervjuerna och att antalet var jämt 
fördelat mellan klasserna. Intervjuerna bör uppmärksammas då de ger en antydan på 
gymnasieelevernas upplevda stress samt att eleverna använder natur och friluftsliv som 
stressnedsättare. Som i alla intervjuer måste hänsyn tas till att de intervjuade kan svara vad de 
tror är förväntat av intervjuaren och att den som intervjuar kan ha påverkat tolkningen av 
svaren och intervjun som helhet (Trost, 2007). Jag upplevde dock att de intervjuade under 
intervjun svarade efter eget tycke och inte blev påverkade av mig som intervjuare. Trots 
hänsyn till att det finns felkällor och att fler felkällor kan förekomma så anser jag att 
undersökningen ger ett trovärdigt resultat och tillsammans med den fakta som litteraturen 
påvisar så visar undersökningen att vi bör uppmärksamma natur och friluftsliv i 
gymnasieskolan. Då inte bara som en del i ämnen utan som ett stressänkande medel för elever 
som upplever att de har en hög grad av upplevd stress. Det undersökningen förhoppningsvis 
kommer att bidraga med är att lärare som varit tveksamma till natur och friluftsliv i skolan 
skall få upp ögonen för användningsområdena och oftare komma att använda dem i sin 
dagliga undervisning.  

Sammanfattning diskussion   
Det verkar inte vara någon skillnad på elevers upplevda stress vare sig de bedriver mer eller 
mindre friluftsliv eller tillbringar tid i naturen. Dock använder elever framförallt naturen som 
en avstressande hjälp och anser att det är naturen i sig som står för det avstressande. Naturen 
har även visat sig bidra till ökad inlärning då vissa elever upplever att koncentrationsförmågan 
ökar vid vistelse i natur. Friluftslivet bidrar även det till en avstressande miljö men inte i lika 
stor grad som naturen. Intressant är att de ord som användes mest frekvent vid fri beskrivning 
av upplevd känsla i naturen eller bedrivande av friluftsliv var lugn och harmoni och lycka. 
Detta tycker jag är något vi idrottslärare bör ta fasta på och se att naturen kan användas som 
ett hjälpmedel i idrott och hälsas a-kurs där ett av målen är att eleven efter avslutad kurs skall 
kunna tillämpa metoder för stresshantering. Jag vill hävda att naturen är det verktyg elever 
med upplevd stress bör använda för att finna lugn och harmoni i både skola och vardag.  
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Fortsatt forskning 
Under detta arbete har intressanta tankar uppkommit och jag anser att det behövs fortsatt 
forskning om naturen och dess påverkan på inlärningsförmågan. Om det stämmer att naturen 
påverkar inlärningsförmågan positivt så vore det en intressant aspekt för att bedriva mer 
undervisning i naturen och då framförallt på elever med neuropsykiatriska funktionshinder. 
Jag ser även att forskning bör fortsätta att bedrivas på friluftsliv samt naturen och dess 
effekter. Dessutom bör fakta som kommer fram tas på allvar av styrande organ. Jag anser att 
skolor bör använda natur och friluftsliv som ett komplement till klassrumsundervisningen då 
användandet i rätt mån främjar både lärande och stress positivt.  
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Bilaga 1 

Enkätundersökning: Natur – Friluftsliv – Stress 
 
Denna enkät ingår i en C-uppsatts om natur, friluftsliv och stress. C-uppsatsen är ett 
avslutande arbete i lärarexamen. Enkäten är helt anonym och frivillig att deltaga i.  
 
Målet med C-uppsatsen är att utröna om det finns ett samband med upplevd stress och tid vi 
spenderar i naturen och eller bedriver friluftsliv. 
 
Jag som skriver C-uppsatsen heter Mattias Fransson och är lärarstudent på Luleå Tekniska 
Universitet samtidigt som jag arbetar som lärare på Utsiktens gymnasieskola i Ed. 
 
 
 
Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten. I vår när arbetet är slutfört kommer det att 
finnas tillgängligt på Er skola. 
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Vid frågor kontakta mig på mail: matfra-4@student.ltu.se 
 Endast ett kryss per fråga, markera ringen med ett kryss. 
 

Jag är О       kvinna  О        man 
 
1. Vad stressar dig mest i skolan?  
 
 О  Prov 
 
 О  Muntliga redovisningar 
 
 О  Betyg 
 
 О  Elever 
 
 О  Lärare 
 
 О  Skolans miljö 
  
 О  Tidsbrist 
 
 О  Krav och förväntningar  
 
 О  Annat (om ja, skriv vad)____________________________ 
 
 О  Inget (om inget, fortsätt vid fråga 3) 
 
 
 
 
 
2. Hur ofta känner du dig stressad i skolan? 
 

О  Några gånger per dag  
 

О  Några gånger per vecka  
 

О  Några gånger per månad  
 

О  Aldrig  
 
 О  Vet ej 
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Endast ett kryss per fråga, markera ringen med ett kryss. 
 
3. Vad stressar dig mest i vardagen? 
 
 О  Föräldrar/vårdnadshavare 
 
 О  Fritidsintressen 
 
 О  Kompisar 
 
 О  Krav och förväntningar 
 
 О  IT (mobiltelefoni, chatt etc.) 
 
 О  Boendemiljö 
 
 О  Ekonomi 
 

О  Annat (skriv vad)____________________________________________ 
 
 О  Inget (om inget, fortsätt vid fråga 7) 
 
 
 
 
 
4. Hur ofta känner du dig stressad i vardagen? 

 
О  Några gånger per dag  

 
О  Några gånger per vecka  

 
О  Några gånger per månad  

 
О  Aldrig  

 
 О  Vet ej 
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5. Vilka symptom på stress upplever du? Kryssa kategori och ring in symptom.  
 
På denna fråga är det tillåtet att kryssa flera kategorier och ringa in flera symptom samt 
att komplettera med annat om symptomet inte finns med.  
 
  О  Känslor - oro, ångest, humörsvängningar, nedstämdhet, 
 

      
 

О  Kroppsliga - buksmärtor, huvudvärk, muskelspänningar, sömnproblem,                                  
 
      
 

 О  Kognitiva - koncentrationssvårigheter, obeslutsamhet, glömska, 
  
       
  

О  Beteendemässiga - ökad nikotinkonsumtion, dåliga matvanor 
 
      
 
О Annat (skriv vad) _______________________________________________ 
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Endast ett kryss per fråga, markera ringen med ett kryss. 
 
6. Vilket stadium i skolan upplevde du som mest stressande? 
 
 О  Högstadiet    
 
 О  Gymnasiet   
 
 О  Annat (om ja, skriv vad)_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
7. Hur ofta upplever du att undervisningen på gymnasiet i genomsnitt bedrivs i naturen? 
 
Definition av natur: 
 
Skog, fjäll, grönområde/park, sjö, hav eller vattendrag,   
 
 О  En gång per dag 
 
 О  Någon gång per vecka 
 
 О  Någon gång i månaden 
 
 О  Någon gång per termin 
 
 О  Någon gång per år 
 
 О  Aldrig 
 
 О  Vet ej 
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Endast ett kryss per fråga, markera ringen med ett kryss. 
 
8. Hur ofta upplever du att ni har friluftsliv i något ämne på gymnasiet? 
 
Definition av friluftsliv: 
 
vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav 
på prestation eller tävling. 

 
О  En gång per dag 

 
 О  Någon gång per vecka 
 
 О  Någon gång i månaden 
 
 О  Någon gång per termin 
 
 О  Någon gång per år 
 
 О  Aldrig 
 
 О  Vet ej 
 
 
 
9. Hur ofta spenderar du tid i naturen på din fritid? 
 
Definition av natur: 
 
Skog, fjäll, grönområde/park, sjö, hav eller vattendrag, 
 
 О  En gång per dag 
 
 О  Någon gång per vecka 
 
 О  Någon gång i månaden 
 
 О  Någon gång per år 
 
 О  Aldrig 
 
 О  Vet ej 
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Endast ett kryss per fråga, markera ringen med ett kryss 
 
10. Hur ofta bedriver du friluftsliv på din fritid? 
 
Definition av friluftsliv: 
 
vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav 
på prestation eller tävling. 
 
 О  En gång per dag 
 
 О  Någon gång per vecka 
 
 О  Någon gång i månaden 
 
 О  Någon gång per år 
 
 О  Aldrig 
 
 О  Vet ej 
 
 
 
 
11. Vilka känslor framkallar vistelse i naturen för dig ?  
 
Definition av natur: 
 
Skog, fjäll, grönområde/park, sjö, hav eller vattendrag, 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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12. Vilka känslor framkallar utövande av friluftsliv för dig?  
 
Definition av friluftsliv: 
 
vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav 
på prestation eller tävling. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
13. Övriga synpunkter  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Tack för att Ni ville deltaga i denna enkätundersökning. /Mattias 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor. 
 
Vilken aktivitet bedriver du oftast i naturen? 
 
Vilka känslor upplever du när du är i naturen? 
 
Hur mår du efter att spenderat tid i naturen? 
 
Vad tror du det beror på? 
 
Vilket slags friluftsliv bedriver du oftast? 
 
Vilka känslor framkallar utövande av friluftsliv för dig? 
 
Hur känner du dig efter utövande av friluftsliv? 
 
Vad tror du det beror på? 
 
Vad gör du om du vill stressa ned? 
 
Vilket resultat tror du det skulle ge om du spenderade mer tid i naturen? 
 
Vilket resultat tror du det skulle ge om du fick utöva friluftsliv oftare? 
 
Hur skulle du vilja gå till väga för att sänka din stress i skolan? 
 
Hur skulle du vilja gå till väga för att sänka din stress i vardagen?  
 
Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3  Gymnasieklass med uteprofil 
      
Jag är 
 
kvinna 18     
man 8     
totalt 26     
      
Vad stressar dig mest i skolan?       

  Prov 
muntliga 

redovisningar betyg elever lärare 
 
kvinna 2 4 6 - - 
man 2 1 1 - - 
            

  skolans miljö tidsbrist 
krav och 

förväntningar annat inget 
 
kvinna - 2 1 1 - 
man  - 3 - - 1 
            

  Gick ej att tolka svar         
 
kvinna 2         
man -         
      
Hur ofta känner du dig stressad i skolan       
 
  Några gånger per dag 

några gånger per 
vecka 

några gånger per 
månad aldrig vet ej 

 
kvinna 2 9 6 - - 
man - 3 4 - - 
       

  Gick ej att tolka svar     
 
kvinna 2     
man -     
      
Vad stressar dig mest i vardagen?       
 
  Förälder/vårdnadshavare fritidsintressen kompisar 

krav och 
förväntningar IT 

 
kvinna - - - 9 - 
man - - - 3 - 
       

  Boendemiljö ekonomi annat inget 
gick ej att 
tolka svar

 
kvinna - 3 3 1 2 
man - 3 2 - - 
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Hur ofta känner du dig stressad i vardagen?       
 
  några gånger per dag 

några gånger per 
vecka 

några gånger per 
månad aldrig vet ej 

 
kvinna 2 8 6 - - 
man - 6 1 1 - 
       

  gick ej att tolka svar     
 
kvinna 2     
man -     
      
      
Vilka symptom på stress upplever du?       

  Känslor kroppsliga kognitiva beteendemässiga annat 
 
kvinna 15 9 8 6 2 
man 6 1 3 3 1 
            
      
Vilket stadium upplevde du som mest stressande?     
  Högstadiet gymnasiet annat     
 
kvinna 6 9 2     
man 4 3 1     
      
Hur ofta upplever du att undervisning på gymnasiet i genomsnitt bedrivs i naturen   

 
  en gång per dag 

någon gång per 
vecka 

någon gång i 
månaden 

någon gång per 
termin 

någon 
gång per 

år 
 
kvinna - 6 6 4 - 
man - 2 5 1 - 
      

  Aldrig vet ej gick ej att tolka svar   
 
kvinna - - 2   
man - - 1   
      
Hur ofta upplever du att ni har friluftsliv i något ämne på gymnasiet?   

 
  en gång per dag 

någon gång per 
vecka 

någon gång i 
månaden 

någon gång per 
termin 

någon 
gång per 

år 
 
kvinna - 3 12 2 - 
man - 2 3 2 1 
       
  Aldrig vet ej    
kvinna - -    
man - -    
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Hur ofta spenderar du tid i naturen på din fritid?     

  en gång per dag 
någon gång per 

vecka 
någon gång i 

månaden någon gång per år Aldrig 
 
kvinna 3 10 4 1 - 
man - 4 4 - - 
       
  vet ej     
 
kvinna -     
man -     
      
Hur ofta bedriver du friluftsliv på din fritid?       

  en gång per dag 
någon gång per 

vecka 
någon gång i 

månaden någon gång per år Aldrig 
 
kvinna 2 6 7 2 - 
man - 2 5 - - 
       

  vet ej 
gick ej att tolka 

svar    
 
kvinna - 1    
man - -    
      
Vilka känslor framkallar vistelse i naturen för dig?     
  lugn/harmoni glädje adrenalin bekymmerslöst Kärlek 
 
kvinna 10 2 - 3 1 
man 7 1 1 2 - 
       
  Nyttig skönt beror på tillfället energi frihet 
 
kvinna 1 2 3 1 1 
man - - - - - 
      
Vilka känslor framkallar utövande av friluftsliv för dig?     
  lugn/harmoni adrenalin bekymmerslöst lycka leva i nuet
 
kvinna 5 - - 2 - 
man 3 1 3 3 1 
       
  Frihet energi beror på tillfället mår bra älskar det
 
kvinna - 1 3 7 2 
man 1 - - - - 
       
  vet inte     
kvinna 2     
man -     
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  Gymnasieklass utan uteprofil 

      
Jag är 
 
kvinna 10     
man 6     
totalt 16     
      
Vad stressar dig mest i skolan?       

  prov 
muntliga 

redovisningar betyg elever lärare 
 
kvinna - 1 3 - - 
man - 3 - - - 
       

  skolans miljö tidsbrist 
krav och 

förväntningar annat inget 
 
kvinna - 1 3 - - 
man - 1 1 - 1 
       

  gick ej att tolka svar     
 
kvinna 2     
man -     
      
Hur ofta känner du dig stressad i skolan       

  några gånger per dag 
några gånger per 

vecka 
några gånger per 

månad aldrig vet ej 
 
kvinna 1 9 - - - 
man 1 1 3 1 - 
      
Vad stressar dig mest i vardagen?       

  förälder/vårdnadshavare fritidsintressen Kompisar 
krav och 

förväntningar IT 
 
kvinna  - - - 9 - 
man - 1 - 1 - 
  Boendemiljö ekonomi Annat inget  
kvinna  - 1 - - - 
man - 1 - 3 - 
      
Hur ofta känner du dig stressad i vardagen?       

  några gånger per dag 
några gånger per 
vecka 

några gånger per 
månad aldrig vet ej 

 
kvinna - 8 1 - 1 
man - - 1 5 - 
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Vilka symptom på stress upplever du? 

  känslor kroppsliga kognitiva beteendemässiga annat 
 
kvinna 8 7 8 4 - 
man 2 - 2 - - 
      
Vilket stadium upplevde du som mest stressande?     
  Högstadiet gymnasiet annat   
 
kvinna 4 6 -   
man - 3 -   
 
Hur ofta upplever du att undervisning på gymnasiet i genomsnitt bedrivs i naturen   

  en gång per dag 
någon gång per 

vecka 
någon gång i 

månaden 
någon gång per 

termin 
någon gång per 

år 
 
kvinna - - - 2 5 
man - - - 2 1 
       
  aldrig vet ej    
kvinna 3 -    
man 2 1    
      
Hur ofta upplever du att ni har friluftsliv i något ämne på gymnasiet?   

  en gång per dag 
någon gång per 

vecka 
någon gång i 

månaden 
någon gång per 

termin 
någon gång per 

år 
 
kvinna - - - 4 5 
man - - - 2 2 
       
  aldrig vet ej    
 
kvinna - 1    
man 1 1    
      
Hur ofta spenderar du tid i naturen på din fritid?     

  en gång per dag 
någon gång per 

vecka 
någon gång i 

månaden 
någon gång per 

år aldrig 
 
kvinna 2 1 4 - 1 
man - 1 1 2 1 
       
  vet ej     
 
kvinna 2     
man 1     
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Hur ofta bedriver du friluftsliv på din fritid? 

  en gång per dag 
någon gång per 

vecka 
någon gång i 

månaden 
någon gång per 

år aldrig 
 
kvinna 1 1 4 2 1 
man - 1 2 1 - 
       
  vet ej     
kvinna 1     
man 2     
      
Vilka känslor framkallar vistelse i naturen för dig?     
  lugn/harmoni skönt frihet tråkigt Jobbigt 
 
kvinna 4 3 1 1 1 
man 4 - - - - 
       
  ångest     
 
kvinna 1     
man -     
 
 
 
      
Vilka känslor framkallar utövande av friluftsliv för dig?     
  lugn/harmoni frihet lycka beror på tillfället Tråkigt 
 
kvinna 1 1 3 2 1 
man 1 - - - - 
       
  ångest påfrestande    
 
kvinna 1 3    
man - -    
 

 


