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Abstrakt 

    
Friluftsliv är ute i naturen där upplevelsen av naturen är viktigast tillsammans med fysisk 

motion i olika former, samvaro och rekreation, inte jämförelse eller prestation med tävling. 

Min studie syftar till att undersöka vad och hur högstadieelever och lärare tycker och tänker 

om friluftsliv i skolan på idrotten, främst ifall de ser en koppling om friluftsliv kan vara bra 

för hälsan. I studien har jag valt att använda mig av kvantitativ metod, det vill säga enkäter till 

elever, lärarna har jag inriktat mig på att intervjua. Studien har omfattat två stycken 

högstadieskolor i norra Sverige, totalt har 76 enkäter genomförts och bearbetats samt 

intervjuer med två stycken lärare. Resultaten synliggör att friluftsliv anses som något bra för 

hälsan. Många av eleverna, inte alla, men en stor del förknippar friluftsliv med att vara ute i 

naturen. För eleverna är utflykter och skidåkning populärt och friluftsliv för dem. Bägge 

skolorna arbetar med friluftsliv med tanken att det ska gynna och vara något gott för elevernas 

hälsa, fast ändå visade det sig att en av skolorna kände att de kunde bli betydligt bättre på att 

arbeta med momentet med eleverna. Tyvärr är verkligheten den att ekonomin påverkar 

möjligheten till friluftsdagar negativt idag då allt kostar så mycket mer mot för bara 7-8 år 

sedan. Den kärvare ekonomin nuförtiden gör att på den ena skolan måste ställa in tanken på 

vandring till en bra plats som de tidigare år kunnat åka till, nu har bussresan dit blivit 

alldelens för dyr de sista åren att de fått sluta med resan. 

 

Nyckelord: Idrott & hälsa, Friluftsliv, Fysisk aktivitet & Psykiskt välbefinnande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 
Jag vill efter mycket slit, stel kropp efter oändligt många timmar/dagar/veckor och månader 

med jobb, jobb och åter jobb framför datorn, papper och böcker för att få ihop mitt 

genomförda arbete tacka mig själv att jag mäktat med allt slit samt även rikta ett tack till 

handledare Inger Karlefors som funnits till hands och gett råd och stöd genom mitt arbete. 

Inger har bland annat försett mig med tidigare forsknings material vilket jag med god hjälp av 

kunnat läsa in mig på och fått en större inblick i friluftslivet och allt kring detta område. På 

slutet av mitt arbete har jag även fått råd och hjälp av Steffan Lind som varit handledare, tack 

vare detta och min envisenhet knöt vi ihop säcken - därför riktar jag ett stort tack till Steffan 

och stort plus. Ett tack till bibliotekspersonalen med. 

 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka familjen och vänner som stöttat och stått ut med en 

som många gånger inte haft tid till mycket annat än att lägga tid till skolan och arbete framför 

papper och datorn. 

 

Stort tack! 
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Inledning 
 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete om Friluftsliv. Under utbildningen i Idrott och 

Hälsa med friluftsprofil har vi fått stöta på friluftsliv med jämna mellanrum. Utan att tveka 

anser jag det är avkoppling med friluftsliv, att till exempel vandra eller gå på tur, det ger en 

stunds avbrott i den annars många gånger stressiga vardagen som ofta har alla sina ”måsten”. 

Dessutom får man motion och socialt umgänge samtidigt som lugnet i naturen tycks ge 

tillbaka förlorad energi och genom det kan även hälsan kännas bättre. Detta har jag fått 

uppleva under vår utbildning då vi bland annat genomfört vandringar ute i naturen på 

vandringsleder i skog och mark och i och med detta har vi fått praktisera friluftsliv.                                                                                                                           

 

Ett exempel på att du lär genom frilufts upplevelser fick jag erfara under den verksamhets 

förlagda utbildningen hösten 2010. När eleverna hade friluftsdag ute i Karlsvik var det en elev 

som tidigare tyckte det var svårt med orientering på skolområdet veckan innan, men då hon 

orienterade på friluftsdagen sa hon att hon upplevde det lättare med orienteringen eftersom det 

här var mer skogsmiljö istället för blandad terräng som skolområdet har, menade eleven. ”Det 

är som att kartans områden och tecken stämmer mer med verkligheten här än på skolan” 

ansåg hon. I teorin är det ju inte så, så länge en karta inte är feltryckt vill säga. Detta var 

naturligtvis inget jag sa till eleven utan tyckte det var kul att hon fixade orienteringen bättre. 

Eleven nämnde att hon springer mycket på fritiden och gärna då elljusspår och skogsstigar så 

det kan kanske vara en förklaring till att de gick bättre på friluftsdagen.   

 

Friluftslivets framväxt i början av 1900-talet, i samband med den ökade urbaniseringen i 

samhället, medförde att friluftslivet relativt snabbt började användas som pedagogisk metod. 

Ett av de viktigaste motiven för detta var att friluftslivet ansågs ge en ökad kroppslig och 

själslig hälsa (Sandell & Sörlin, 2008). Just detta med att friluftsliv anses båda gott för 

människors hälsa som Sandell och Sörlin (2008) skriver i boken, synliggör att forskning långt 

innan idag menat detta. Det gör mig nyfiken på att studera området och lära mig mer om hur 

elever och lärare i skolan upplever kombinationen friluftsliv/hälsa och ifall den kopplingen 

finns för dem.                                                                                                                                

 

Det allmänna intresset för friluftsliv har även bidragit till det valda området och det har därför 

växt fram naturligt för mig att skriva mitt examensarbete om friluftsliv i skolan. Min tolkning 

av friluftsliv är att friluftsliv är ute i naturen, där upplevelsen av naturen är viktigast 

tillsammans med motion i olika former, samvaro och rekreation, inte prestation eller 

jämförelse med tävling. Jag läste i boken friluftslivets pedagogik ett stycke som jag fastnade 

för vilket jag valt ta med i inledningen av detta arbete som ger en bild av en skolklass ute i 

naturen;       

 
”Nu hoppar jag” hojtar Petra och tittar sig omkring från sin plats en bit upp i trädet. Det 

är visserligen ingen under, men det känns rätt högt och lite pirrigt och då är det viktigt 

att många tittar på då man vågar ta språnget. Flera kompisar och även läraren tittar 

också upp från sina lekar bland lövhögar, grenar och stenar – Petra hoppar! (Brugge, 

Glantz & Sandell, 2007, s. 195).  

 

Friluftsliv på en grundskola fick jag snabbt upp på näthinnan när jag läser detta stycke 

ur boken. Trädet som flickan ska hoppa från och lekarna i lövhögarna bland grenar talar 

om att naturen finns runt omkring i detta sammanhang.                                                                                                                                                                                                                              
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I kursplanen för Idrott och hälsa (Lpo 94) för grundskolans senare år nämns det tydligt att 

dans, lek, simning och friluftsliv skall ingå i undervisningen. Jag har upplevt att dessa 

moment inte är speciellt prioriterade i idrottsundervisningen, speciellt inte friluftsliv. Simning 

och dans infaller oftast någon enstaka vecka per termin, lek infaller lite oftare. Jag upplever 

däremot att bollsporter tar upp en mycket stor del av undervisningen, trots att ordet boll inte 

finns att hitta i kursplanen. Jag är inte emot bollsporter i undervisningen utan ser att även det 

är en viktig del i ämnet för att träna rörelseförmåga, kroppsuppfattning och samarbete. 

Olika former av motion, (Lpo 94, Idrott och hälsa) som exempelvis friluftsliv har stor 

betydelse för hälsan. Utifrån detta är ungdomar i behov att lära sig hur den egna kroppen 

fungerar och hur vanor och regelbunden motion och friluftsliv kan påverka fysiskt och psykisk 

hälsa. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala 

förmåga samt ge perspektiv på livsstilens påverkan på hälsa. I generationer har friluftslivet 

utvecklats. Ämnet ger kunskap om dess framväxt, erfarenheter av att delta i det och i att 

bedriva friluftsliv. Dessutom är ett grund syfte att alla på sina egna villkor får chans att deltaga 

och lära sig utveckla samarbetsförmåga och respekt för varandra. 

 

Med detta i baktanken och den forskning jag kommer att studera inom friluftsliv kommer 

undersökningar att göras med elever och lärare för att beskriva friluftslivet i skolan. Kan 

eleverna tycka det är liknande som för mig att det är som en sorts avkoppling och något 

trivsamt med friluftsliv och natur?  

 

Jag hoppas med arbetet att kunna skapa en förståelse samt inspiration hur jag kan arbeta med 

friluftsliv i skolan. Efter arbetet kan erfarenhet av min studie komma att bli till nytta i det 

kommande läraruppdraget.    

 

 

1 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att beskriva hur friluftsliv i skolan påverkar elevernas upplevda hälsa 

samt hur de jobbar med friluftsliv i skolan och vilka mål idrottsläraren har med sin friluftslivs- 

undervisning. 
 

1.1 Frågeställningar 
 

Syftet avgränsas till följande tre frågeställningar; 

 

 Vad innebär friluftsliv i skolan för elever och lärare? 

 Vilken uppfattning har elever och lärare om friluftsliv sett ur perspektivet upplevd 

hälsa? 

 Vilka mål har idrottslärare på undervisningen i friluftsliv och vilken betydelse 

anser de att friluftsliv har för upplevda hälsan hos eleverna?  
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2 Bakgrund  
 

I detta kapitel kommer teorier och tidigare forskning om friluftsliv att presenteras. Några av 

rubrikerna är Friluftslivets historia, Hälsofördelar av Friluftsliv, Friluftslivets Pedagogik och 

Nationella utvärderingen av grundskolan. 

 

 

2.1 Definition friluftsliv  
 

I min studie av relationen mellan friluftsliv och hälsa fokuseras hälsa ur aspekten upplevd 

hälsa eller välbefinnande enligt de definitioner som följer;  

 

Naturvårdsverkets (www.friluftsforskning.se) definition av friluftsliv; "vistelse utomhus i 

natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling" 

Den svenska officiella (www.regeringen.se) definitionen av friluftsliv är utarbetad av 

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

och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling” 

 

2.2    Definition hälsa  
 

WHO:s FN:s världshälsoorganisation (www.svd.se) definition av hälsa är sedan mitten av 

1900-talet följande;  
 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

bara frånvaro av sjukdom eller handikapp”. Hälsa på högsta nivå är en av de 

fundamentala rättigheter som tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, religion, 

politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden” 

                                                                  

2.3     Upplevd hälsa 
 
Kring linjen – frisk – sjuk rör sig den medicinska hälsan (Läkartidningen, Nr; 3/2006), medan 

upplevd hälsa rör sig utmed linjen– må bra – må dåligt. Avsaknad av sjukdom och att må bra 

är inte detsamma, inte heller förekomsten av sjukdom är samma sak som att ”må dåligt”. 

Detta framkommer bland annat av SCB:s återkommande undersökningar som de valt att ta 

med i detta nummer av läkartidningen, där det synliggörs att många som uppfattar sin 

allmänna hälsa som god ändå kan ha någon långdragen och behandlingskrävande sjukdom 

utan att ha egentliga besvär som påverkar livsföringen.  

 

2.4 Friluftslivets historia 
 

Vid friluftslivets framväxt i början av 1900-talet blev enligt Sandell & Sörlin (2008) 

friluftslivet allt viktigare i skolan, den ökade urbaniseringen i samhället gjorde att 

stadsbefolkningen ökade i takt med industrins utbredning. Detta medförde att friluftslivet och 

behovet att komma ifrån och ut i naturen på sin fritid ökade. Friluftslivet kom i samband med 

http://www.friluftsforskning.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.svd.se/


4 

urbaniseringen att relativt snabbt användas som pedagogisk metod i skolan av 

Friluftsfrämjandet, H4 och Svenska scoutförbundet. Ett av de viktigaste motiven för detta var 

att friluftslivet ansågs ge en ökad kroppslig och själslig hälsa. Detta medförde att svenska 

skolan fick upp ögonen för friluftsliv vilket gjorde att friluftslivet fick en allt viktigare roll i 

början av 1900-talet. Idrottsämnet har sedan dess fått förvalta och ta hand om 

friluftslivsaktiviteter och haft en betydelsefull roll sedan dess. Den idrottsfysiologiska 

forskningen fick sitt genombrott på 1960-talet och det fysiologiska och biologiska 

perspektivet på människan blev allt mer uttalat. Det biologiska perspektivets genombrott 

påverkade synen på elevernas hälsa och behov av rörelse. I 1962 år kursplan framhölls att 

människan i tidig ålder hade ett bioligiskt behov av rörelse och att det sannolikt uppstår oro 

och aggressivitet annars. Utifrån det var ämnets syfte att få igång det otillfredsställda behovet 

av rörelse. Sett från detta håll motiverades friluftslivet i 1960-talets läroplaner främst med sin 

konditionsstärkande effekt och att allsidigt förbättra rörelseförmågan. Fast det var inte endast 

kroppen som skulle fostras i naturen i 1924 års skolplan kunde läsas att aktiviteterna borde 

ordnas så att friluftsliv var socialt och personlighets utvecklande. Sålunda skulle samverkan, 

sammanhållnig och gott kamratskap befordras (Sandell & Sörlin, 2008). 

 

2.5 Argument för friluftsliv 
 

Friluftsrådets Argument för friluftsliv (Departementsskrivelsen Ds 1999:78) har kommit fram 

till att friluftsliv resulterar en rad positiva perspektiv inom folkhälsan; 

• Riskperspektiv, det vill säga hur olika hälsorisker kan minskas eller elimineras med 

friluftsliv. 

• Frisk- och skyddsperspektiv, det vill säga hur friluftsliv kan främja hälsan och skydda mot 

ohälsan. 

• Sjukdomsperspektiv, det vill säga hur friluftsliv kan förebygga, behandla och bota specifika 

sjukdomar och skador. 

• Målgruppsperspektiv, det vill säga friluftslivets betydelse för hälsan hos en viss 

befolkningsgrupp till exempel barn- och ungdom eller äldre eller vissa speciellt utsatta 

grupper, så kallade riskgrupper. 

• Arenaperspektiv, det vill säga arenans betydelse som en stödjande miljö för friluftsliv. 

  

Dessa nämnda perspektiv känns betydelsefulla för att vi som idrottslärare ska kunna 

argumentera för friluftsliv i skolan, samt angelägna att nämna som introduktion till 

examensarbetet. 

2.6 Hälsofördelar av friluftsliv 
 

Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se, 2010) skriver om friluftsliv och dess fördelar ur 

ett hälsoperspektiv, det är bra för oss människor att vara ute och vistas i naturen - det ger 

upphov till mindre stress, sänker blodtrycket, ger oss avkoppling, är bra för motoriken och 

koncentrationsförmågan och det är bra för den fysiska och psykiska hälsan till skillnad mot att 

vistas i den urbana ofta stressiga stadsmiljön som vi människor annars ofta gör.  

 

 

2.7 Friluftslivets pedagogik  
 

Det har länge ansetts som hälsosamt att vistas i naturen menar Brugge, Glantz & Sandell 

(2007) för barn och ungdom i sin bok. De skriver även i boken att Jean Jacques Rousseau 

http://www.naturvardsverket.se/
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menade redan på 1700-talet att barn har ett naturligt rörelsemönster och bäst lär sig genom 

upplevelser av verkligheten. Därför ansåg Rousseau att naturen var idealisk för att fostra unga 

människor till tänkande, och skapa fria och självgående individer. Detta tankesätt följde sedan 

med i tiden och fanns med i motiven för friluftsverksamhet för barn och ungdomar i 

skolvärlden. Rousseau antydde att naturen och det enkla livet på landet framstod som en sund 

motvikt till det ohälsosamma och konstlade livet staden. Det effektiva och rationella livet i 

produktionssamhället skulle man kunna säga kompenserades av ro, sinnesfrid och vila i 

naturen. Denna känslan av dubbelbotten het skulle kunna översättas med att vi lever i en värld 

av kontroll och disciplin som många gånger tar över hand samtidigt som det nog vid många 

tillfällen råder en längtan efter det okontrollerade såväl i oss själva som i den yttre miljön. 

Med detta i beaktning kan konstateras att fritiden i naturen/friluftslivet kan framstås som ett 

liv med helt andra kvaliteter än vardagen i städer och arbeten. Kvaliteter med sinnena, en sort 

av äkthet med kroppen som tanke kopplat till det vilda och fria. 

 

 

2.8 Nationella utvärderingen av grundskolan 
 

I 1994 års läroplan för Idrott och hälsa, som bytte namn samma år från idrott till idrott och 

hälsa, ges en indikation om en starkare betoning av hälsa. Nationella utvärderingen (2003) 

skriver följande som jag sammanfattar med egna ord;                                                            

 

Ämnets kärna är lek, idrott och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller 

andra förutsättningar ska kunna delta, utvecklas och få upplevelser på sina egna villkor. Syftet 

med ämnet sett från styrdokumenten är bl.a. att utveckla elevernas kunskaper om hälsa och 

om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Begreppet hälsa i ämnet utgår från en syn på 

hälsa där sociala, fysiska och psykiska aspekter ses samverka och tillsammans utgöra 

individens hälsa. Idrott & hälsa ska bidra till att eleverna utvecklar fysiska, psykiska och 

sociala förmågor och välbefinnande samt ska främja en positiv självbild hos dem. 

 

2.9 Friluftsrådet 
 

Friluftsrådets arbetar med att skapa förutsättningar för friluftslivet samt att tydliggöra 

friluftslivets samhällsnytta och betydelse för hälsoekonomin skriver friluftsrådet. Det 

sistnämnda, hälsobiten, handlar bland annat om att visa på kopplingen till bättre folkhälsa, 

dessutom om möjligheterna att kombinera landskapsvård med friluftsliv. Ward och Fredman 

(2006) redogjorde för att Friluftsrådets verksamhet fokuserar på fem områden, där ett område 

var skolan, där barns och ungdomars friluftsliv är särskilt viktigt. Ward ställde frågor som 

”Hur ser vardagslandskapet ut? Vad är det som skapar barndomsminnen?”. Genom olika 

exempel noterade hon att barn blir friskare av att vara ute och att det handlar om att försöka 

ge barn rötter - att de tidigt kommer i kontakt med friluftslivet. Landskapets betydelse för 

hälsa riktar sig mot relationen mellan hälsa och landskap. Historiska perspektiv har visat på 

miljöns betydelse för hälsoutvecklingen som uppmärksammades redan av Carl von Linné på 

1700-talet och hans sätt att se på saken kom till uttryck även inom läkevetenskapen.   
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Figur 1. Bilden visar Sanatorieverksamheten i Sverige under 1800 & 1900-talen 

byggde på idén om miljöns och landskapets hälsofrämjande egenskaper 

(www.svensktfriluftsliv.se)  
 

 

Grahns (2006) forskning har visat att svenskars livslängd blir allt längre men att antalet år vid 

god hälsa minskar. Anledningen till detta kan vara stressrelaterad ohälsa, depressioner och 

sämre hälsa av för mycket stillasittande. Med olika begrepp visar Grahn (2006) kvaliteter i 

landskapet där forskning sållat fram viktiga bitar som fridfullhet, vildhet, artrikedom, 

rymdkänsla, samfälldhet (utrymme för gemensamhet), enskildhet, och festlighet respektive 

kulturell karaktär. Grahn menar att den variationsrika och mångdimensionella miljön är den 

bästa för att främja en god hälsa. Tabellen nedan visar på aspekter jag fann relevanta och som 

gör en påmind om bilden ovan (Sanatorieverksamheten i Sverige under 1800 & 1900-talen); 

 
Tabell 1. Fyra olika typer av landskapskvaliteter som forskningen kunnat visa har stor betydelse för 

den upplevda hälsan (www.svensktfriluftsliv.se)  

 

 

1 Fridfull 
Lugn, tystnad och omtanke. Ljud av 

vind, vatten, fåglar och insekter. 

2 Utrymme 
Ett rum som erbjuder en avslappnad 

sammanhängande helhet. 

3  Allmänhetens bästa 
En grön öppen plats med rum för 

utsikt och stanna kvar. 

4  Kultur 

En plats som erbjuder lockelse med 

människors val, tro, inom loppet av 

tid. 

 

 

 

För ungdomar är utemiljön i skolan viktig, något som många vuxna vet om men inte alltid 

tänker på gällande planering till dess utformning - att det faktiskt går att få och utforma miljön 

mot friluftsliv genom att exempelvis bygga skolan inom ett område som ligger nära vatten 

och skog. Skolans utemiljö ska ge möjligheter till olika lekar och ju kortare avstånd man har 

till ett friluftsområde desto oftare sker besök i detta. 

 

http://www.svensktfriluftsliv.se/
http://www.svensktfriluftsliv.se/
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2.10 Friluftsdagar 
 

Friluftsdagarna (Sandell & Sörlin, 2008) blev obligatoriska år 1942 i folkskolan. 

Skolöverstyrelsen motiverade dessa med att eleverna genom ”härdande och stärkande 

friluftsliv givas möjlighet att förvärva de kunskaper och färdigheter som erfordras för ett 

ändamålsenligt utövande av friluftsverksamhetens olika grenar” (s. 108 ).                                                

 

Idag är friluftsdagar (Skolverket, Lpo94) frivilliga ur vinkeln att skolor själva tar beslut om de 

ska genomöra friluftsdagar eller inte, detta då de obligatoriska friluftsdagarna togs bort ur 

läroplanen Lpo94. Detta innebär att enskilda skolor själva har ansvaret för planering och 

genomförande av friluftsdagarna. 

 

2.10.1 Naturvårdsverkets rapport 

 

Friluftsrådets forskning (Naturvårdsverkets rapport, 2006) om Friluftsliv i förändring 

framhöll att naturmiljön betyder mycket för människor. Att fritt ströva omkring, bada, plocka 

bär och svamp samt skidåkning är de populäraste friluftsaktiviteterna. Intresset för 

långvandringar, kanotfärder och fiske har ökat under senare år. Dessa aktiviteter är 

förhållandevis billiga. Allt fler människor växer upp i tätorter utan kontakt med naturen. Brist 

på naturupplevelser i barndomen kan bidra till att skapa en vuxen befolkning som saknar 

intresse för vård av att hushålla med naturresurserna i samhället. Flera studier och 

utvärderingar har tidigare gjorts när det gäller ämnet Idrott och hälsa och 

friluftsundervisningen. Resultatet av dessa undersökningar/studier visar att ämnet Idrott och 

hälsa, (www.naturvardsverket.se) inte innehållsmässigt förändrats sedan tidigare läroplaner. 

Läroplansförändringen 1994 har inte har påverkat den faktiska undervisningen eller innehållet 

i ämnet. De lyfter även fram att friluftsundervisning fortfarande är en marginaliserad 

företeelse i undervisningen samt redovisar i procent hur mycket friluftsliv som får utrymme i 

undervisningen, procentsatsen låg vid forskningsstudien på 9 %.  

 

2.10.2    Möt naturen 

Studien Möt Naturen, (Naturföreningen 2009) handlade om olika undersökningar av olika 

grupper i Sverige från norr till söder, vilka fått ge sin bild av naturen, på vilket sätt naturen 

påverkar oss människor. Allt från egna erfarenheter av naturen - människor minns picknickar, 

dagislekarna som liten ut i ”det fria”, att naturen upplevs göra oss mindre stressade och ger en 

sorts ner - varvning i kroppen som upplevs ge bättre mående. Även igenkännande positiva 

minnen upplevdes då deltagarna fick grilla korv och plocka svamp. Många deltagare i studien 

använde naturen som mötesplats. En plats där man bland annat har picknick eller grillar.  

http://www.naturvardsverket.se/
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2.10.3 Naturens betydelse för människors välbefinnande 

Sveriges Lantbruksuniversitet (Naturvårdsverket 2009) i Alnarp har jämfört olika utemiljöers 

betydelse för barns utveckling. Utemiljön på ett daghem som hade god tillgång till natur och 

ett som hade sämre tillgång till natur jämfördes. Det visade sig att barn som ofta befann sig i 

en varierad miljö utomhus motiverades till lek, utveckling vilket var gott för deras balans 

bland annat. Detta ger i sin tur bättre koncentrationsförmåga och ökad kondition. Genom 

rörelse i naturen medför även till en utveckling att bli mer harmonisk och självständig. Detta 

är bra för den psykiska hälsan. Dessutom var barn som var ute mycket på dagis mindre sjuka.  

Miljöpsykologer från University i Michigan USA (i Grahn, 2006) förklarade att naturen har 

positiv inverkan på människor. Människor tar in omvärlden på 2 olika sätt – riktad 

uppmärksamhet och spontan uppmärksamhet. I vardagslivet görs den riktade 

uppmärksamheten i bilresor, arbete, hemmaaktiviteter och handel. Dessa dagliga göromål 

kostar energi och efteråt behövs återhämtning för att inte bli utmattad. Det som kan ”rädda 

oss” ifrån detta är att bryta av med mer spontan uppmärksamhet, som naturen. Om människan 

sitter på en kulle bland blommor så uppnås en mängd sinnesintryck som inte tar energi. Det 

blir som en vaken vila som istället fyller oss med energi.  

2.10.4 Ungdomars uppfattningar av friluftsliv - Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket (2009) genomförde en intervju med elever i År 7. På frågan ”vad tyst natur 

är”, svarade de ”Naturen är bäst när det är tyst, tyst natur är där det inte finns bilar”, sa 

någon, eller; ”där man kan höra fåglar sjunga” (s. 22). Vad som fick eleverna att gå ut i 

naturen var att man får frisk luft och känner sig fri. De flesta elever ville också grilla i 

naturen. Det nämns även att de vill promenera. På elevernas tankar om att låta naturen komma 

till dem sades bland annat; ”det jag kände när jag satt där var avkoppling, jag blev lugn och 

avslappnad, Allt oljud var borta och jag kunde höra träden, fåglarna, vinden och naturen och 

efteråt var jag glad och kände ingen stress” (s. 23). Det som vanligtvis fick eleverna att vara i 

naturen var att bara njuta av naturen. Att umgås eller ha aktiviteter med andra ungdomar 

svarade också ganska många av pojkarna och flickorna. 

 

2.10.5 Friluftsliv i skolan blir för exklusivt 

Friluftsundervisning (www.skolporten.com) är ett traditionstyngt ämne som är en del av 

svensk skola sedan långt tillbaka. Trots detta är det oklart vad som ska ingå i 

friluftsundervisningen och lärarna har svårt att tolka målformuleringar i läroplaner och 

kursplaner. Detta konstaterar Backman (2010) i sin avhandling, Friluftsliv in Swedish 

Physical Education - a Struggle and Values. Backman blev intresserad av ämnet eftersom han 

är idrottslärare i grunden och vet att det finns en del problem förenade med 

friluftsundervisning i grundskolan. Han har märkt att man definierar friluftsliv på flera olika 

sätt. Eftersom friluftsundervisningen dessutom framhävs i kursplanen för idrott och hälsa 

tyckte han att dessa ting gjorde det intressant att studera närmare. I avhandlingen har villkoren 

undersökts för friluftsundervisningen i skolan i vid bemärkelse. Det har gällt de 

organisatoriska ramarna som lärarna har i sin vardag - gruppstorlek, utrustning och så vidare. 

Men även den friluftsutbildning som de får under sin idrottslärarutbildning och vad som sägs 

om friluftsliv i kursplanen för idrott och hälsa. Avhandlingen baserade dels på textanalyser av 

lärarnas tolkning av de nationella målen om friluftsliv, dels på intervjuer med idrottslärare.  

http://www.skolporten.com/
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Backman (2010) menade att det varit intressant att se vad som händer när en traditionstyngd 

och populär svensk fritidssysselsättning förs in i skolans verksamhet. Det är tydligt att 

friluftslivets uttryck i skolan inte överensstämmer med de värden som friluftsliv står för i en 

vidare bemärkelse. Han har också sett att studenterna får en ganska exklusiv typ av 

friluftslivsutbildning. Detta tycks prägla deras föreställning om friluftsliv när de börjar som 

lärare, vilket kan skapa problem i deras undervisning eftersom förutsättningarna inte är 

desamma ute i skolan. Idrottslärarna ser inte det enkla och tätortsnära som ett möjligt sätt att 

undervisa. Lite förenklat kan man säga att de antingen bedriver idrott utomhus, som till 

exempel orientering, eller så gör man ingenting alls. Vidare finns det en viss spänning mellan 

idrottslärarutbildarna om vad som är det rätta, legitima, friluftslivet - många vill framföra sin 

synpunkt kring detta (Backman, 2010). 

 

2.10.6 Friluftslivet idag 

 

SCB:s (www.svensktfriluftsliv.se) återkommande undersökningar av svenskarnas 

levnadsförhållanden är kanske den främsta källan för synen av dagens friluftsliv. Sedan 1976 

har SCB synliggjort våra fritidsvanor genom intervjuundersökningar, där friluftsliv är ett av 

områdena som undersökts. Åtta olika aktiviteter har SBC inkluderat under begreppet 

friluftsliv. Den senaste rapporten från undersökningen publicerades 2004. Tabell 2 redovisar 

hur stor del av den svenska vuxna befolkningen som ägnar sig åt dessa friluftsaktiviteter minst 

en gång per år. Vanligaste aktiviteten, promenader, som nästan 90 procent av alla svenskar 

ägnar sig åt, åtminstone någon gång. Nästan lika vanligt är skogspromenader. Dessa 

aktiviteter har båda ökat sedan mitten av 1970-talet. Yngre människor ägnar sig i mindre grad 

åt de enkla friluftsaktiviteterna som promenader och trädgårdsarbete, och där finns ingen 

tydlig trend mot ökad aktivitet.  

 

 

Tabell 2: Våra vanor vad gäller friluftsaktiviteter enligt en undersökning genomförd av SCB 

2004. Deltagande samt trend sedan mitten av 1970-talet. 

 

 
Aktivitet Kön Deltagande Trend 

Nöjespromenader M 

K 

83% 

89% 

+23% 

+29% 

Ströva i skog och 
mark 

M 

K 
77% 

79% 
+9% 

+12% 

  

 

2.10.7 Vad säger Styrdokumenten?  

 

Att finna förankringar i styrdokument gällande friluftsliv är inga svårigheter. Ordet friluftsliv 

samt dess innebörd nämns flitigt i kursplanen för Idrott och hälsa; dels i ämnets syfte, men 

också i målen att sträva mot, i de olika målen för respektive årskurs samt i betygskriterierna.      

 

http://www.svensktfriluftsliv.se/
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Skolverket (2000) skriver i ämnets syfte i det första stycket beskrivs friluftsliv på följande 

sätt; 
”... utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk 

aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande”(s. 23) 

 

I beskrivningen av ämnets karaktär och uppbyggnad finner jag:  

 
”Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, 

kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och 

miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att 

skydda och vårda natur och miljö”(s. 24)  

Skolan skall i sin undervisning (under mål att sträva emot) i idrott och hälsa sträva efter att 

eleven: 

– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 

– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, 

danser och idrottsformer (s. 25) 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret; 

– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 

planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, (Lpo94, s. 25).   

 

När det gäller betygskriterierna krävs det att eleverna deltar och tillämpar sina kunskaper om 

friluftsliv under olika årstider för att få betyget Väl godkänd. För de elever som siktar mot 

betyget Mycket väl godkänd krävs det att eleven använder sina kunskaper om livsstil, 

livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika idrotts- och friluftsaktiviteter, (Lpo94, s. 

25) 

 

3 Metod 
 

För att kunna uppnå mitt syfte och få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda 

mig av intervjuer samt en enkätundersökning som metoder. Enkätundersökningen delades ut 

till eleverna medan intervjuer gjordes med idrottslärarna. Beträffande enkäterna var de av 

kvantitativ sort.  
 

”Om jag vill kunna ange frekvenser skall jag göra en kvantitativ studie. Är jag 

intresserad av att kunna säga att ett visst antal procent av befolkningen tycker på ena 

eller det andra sättet skall jag göra en kvantitativ - det brukar med användande av 

yrkesjargong kallas att man vill uppskatta befolkningsparametrar” (Trost, 2001, s. 22) 

 

Sett till tidigare forskning om kvantitativ metod menar Backman (2008) att; Användningen av 

mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik, har medfört vissa metoder kommit att 

benämnas kvantitativa. 
  

Varför jag inte valde att intervjua eleverna i skolan var att jag skulle studera en stor grupp av 

elever, närmare bestämt 4 stycken skolklasser, och att intervjua cirka 80 elever hade upptagit 

alldelens för mycket tid och den tiden kände jag inte fanns. Därav passade enkäter bättre i mitt 
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arbete. I en kvantitativ undersökning är man ”inte” intresserade av personerna i fråga utan 

bara det sammanlagda resultatet. Jag ville veta antalet elever som samtyckte i en viss fråga 

eller ifall de inte instämde på den specifika frågan för att utifrån det sedan räkna ut och se i 

procent hur eleverna svarade på frågorna om friluftsliv. Om jag valt att observera elever 

istället för min valda metod enkäter hade det uppstått problem ur den synvinkeln att då hade 

jag behövt anpassa mig till när i terminen friluftsliv infaller på skolorna vilket kunnat dra ut 

på tiden med mitt arbete avsevärt.  

 

”En annan grupp av metoder betecknas som kvalitativa och kännetecknas av att 

de inte använder sig av siffror eller tal. De inbegriper eller resulterar i verbala 

formuleringar, skrivna eller talade” (Backman, 2008, s. 33)   

 

Intervjuerna med lärarna var kvalitativa för att få mer ”verbala formuleringar, talade” precis 

som Backman skriver i boken – det är just så som jag ser på saken angående undersöknings 

metoden med lärarna, ansåg det som bästa alternativ att jag valde att intervjua dem, just därför 

som nämns ovan - ville få uttömmande svar och höra deras svar i talade formuleringar, skapa 

en dialog genom att samtala med dem eftersom jag ansåg att det gav bäst för mig till mina 

frågor. Varför valde jag inte att ge ut enkäter även till lärarna som till eleverna? Det skulle 

inte ha gett mig lika bra förståelse, det hade lätt kunnat bli korta svar vilket jag ej ville ha. 

Med en intervju kunde jag lättare ställa en följdfråga eller fråga om något jag inte riktigt 

förstod under själva intervju tillfället. 

 
”Framförallt måste intervjuaren vara en god lyssnare. Detta innebär inte att intervjuaren 

skall vara tyst som muren, utan att det är intervjupersonens åsikter och svar som är 

centrala. Argumentera inte, men följ upp oklarheter och otillräckligt belysta frågor med 

inpass av typen ”hur menar du då?”, ”berätta lite mer om det här” (Svenning, 2003, s. 

121)  

 

Tankarna efter att jag läst i Metodboken och detta utdrag ovan angående intervjuer gör att en 

påminnelse kommer och jag tar åt mig att verkligen tänka på att vara en god lyssnare, 

upplever att jag är det som person men det tåls alltid att tänka på och att hålla fokus, även som 

forskaren(Svenning, 2003) skriver i stycket att följa upp oklarheter, för att då ställa frågan, 

hur menar du nu? Då kan bara helheten bli bättre. 

 
”Syftet med den strukturerande intervjun är att hålla så mycket som möjligt under 

kontroll i intervjusituationen. Genom att alla intervjupersoner får samma fråga ställd på 

samma sätt och genom att alla svarar i samma termer, så skapas så goda förutsättningar 

som möjligt för bearbetningar” (Svenning, 2003, s. 114 ) 

 

Det är mycket viktigt med ett strukturerat intervjuformulär som är så precist som möjligt för 

att intervjupersonerna ska få samma frågor ställda som är klara och tydliga. Annars finns risk 

att bearbetning och analys blir missvisande efteråt ur synvinkeln att olika frågor som från 

början varit likadana och två personer svarat på, dessa kommer ju aldrig att få ett entydigt och 

rättvist svarsutfall om de från början inte ställs strukturerat och likvärdigt. 
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3.1 Forskningsetiska principer 
 

I mitt arbete har jag följt Humanistiska Samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikregler 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). De för mig tre viktigaste reglerna presenteras i det 

följande; 

 

 Informationskravet 

 

Detta innebär att man informerar berörda om forskningsuppgiftens syfte, berörda i mitt fall är 

alltså elever och lärare. Detta gjorde jag i samband med mina undersökningar. All information 

gavs som kunde tänkas påverka informanternas villighet/ovillighet i att deltaga.  Villkor för 

deltagandet nämndes, likaså hur och var resultatet skulle redovisas samt mitt namn och min 

institutionsanknytning.   

 

 Samtyckeskravet 

 

Att deltagandet är frivilligt, detta nämnde jag innan jag delade ut mina enkäter. Medverkande 

bestämmer själva om hur länge och på vilka villkor de deltar. De skall utan negativa följder 

att kunna avbryta sin medverkan. Särskild försiktighet skall tillämpas vad gäller omyndiga 

och de som ej kan tillgodogöra sig information. Beroendeförhållanden bör inte föreligga 

mellan forskaren och informanter. 

 

 Konfidentialitetskravet 

 

Största möjliga konfidentialitet skall uppgifterna ge. Detta innebär att uppgifterna skall 

förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem och heller inte kunna identifieras av obehöriga, 

detta ser jag som något självklart och har därför alltid hållit underlagen för mig själv av 

sekretesskälen.  

 

 

3.2 Undersökningspersoner  
 

De undersöknings personer och den undersökningsgrupp som kom att hjälpa mig att nå ett 

resultat i detta arbete innefattade två högstadieklasser från två stadsskolor i norra Sverige. 

Eftersom jag ville vara närvarande under undersökningarna valde jag till exempel inte skolor i 

mellan – eller södra Sverige vilket jag annars kunnat göra om låt mig säga använt så kallade 

postenkäter. Jag intervjuade även idrottslärarna på skolorna till de klasser jag utförde 

enkäterna med. Jag valde att ge ut mina enkäter till år 8 respektive år 9 på högstadiet. Varför 

jag inte valde år 7 är för att jag hellre vill ha elever som har ett eller två år mer erfarenhet av 

idrott och friluftsliv bakom sig. Dessutom upplevs årskurs 7 elever oftast som något mer 

omogna och osäkra elever mot för 8 och 9 klassare vilket jag fått erfara under alla mina 

praktik perioder jag varit ut på genom alla år under utbildningen. Det kan göra att jag får fler 

opålitliga svar om jag valt att undersöka dem.  

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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3.3 Utarbetande av Intervjufrågor och Enkät  

  

För att få svar på mina tre frågeställningar ställdes frågor till elever och lärare i anslutning till 

var och en av frågeställningarna. Till frågeställning 1: Vad innebär friluftsliv i skolan för 

elever och lärare? Hit hör frågorna:  

 

Vad innebär friluftsliv i skolan tycker du?  

Upplever du friluftsdagar som något bra? 

Är det vettigt att ha friluftsliv i skolan? 

Är friluftsliv för dig att grilla korv? 

Är friluftsliv för dig att sitta vid lägerelden? 

Hur upplever du själv friluftsliv, till exempel som avkopplande eller kanske som kyla (att bli 

kall)? 

Tycker du att ni på skolan har tillgång till den utrustning ni behöver gällande friluftsliv, till 

exempel stormkök? 

- Ge exempel på något i utrustningsväg? 

- Saknar du/ni något i utrustning för friluftsliv? 

Är det bra tycker du att sammanföra fysiskt friluftsliv, till exempel vandring, följt av 

rekreation som korvgrillning och att sitta vid lägerelden? Om Ja, varför?                                                                                                                           

 

Till frågeställning 2: Vilken uppfattning elever och lärare har på friluftsliv ur perspektiv 

upplevd hälsa? Hit hör frågorna: 

 

Förknippar du friluftsliv i skolan med hälsa? 

Upplever du att du mår bättre psykiskt, efter att du haft friluftsliv i skolan? 

Kan friluftsliv i olika former till exempel vandring/skridskor vara bra för musklerna i benen? 

Upplever du friluftsliv i skolan som något naturligt i vardagen? 

Är naturen en bra plats att lära sig saker i? 

Tycker du att naturen är en bra plats för eleverna att lära sig saker i? 

Är friluftsliv i skolan bra för fysiska hälsan, till exempel förbättring av konditionen? 

- Om Ja, varför? 

Ser du friluftsliv som något som skall ge bra kondition för eleverna där de får ta i mer och 

använda kroppen, till exempel långfärdsskridskor, eller mer som en form av rekreation 

(psykisk hälsa)? 

När du planerar för friluftsliv har du då en tanke på att det ska vara för elevernas hälsas skull? 

Tror du att friluftsliv i skolan kan påverka att eleverna mår bättre efteråt? Varför/varför inte? 

Kan du någon gång uppleva friluftsliv som stressigt? När i så fall? 

Upplever du friluftsliv som samvaro? 

- Om ja, tror du även att eleverna upplever det som samvaro? 
 

Till frågeställning 3: Vilket mål har idrottslärarna på undervisningen i friluftsliv och vilken 

betydelse anser de att friluftsliv har för hälsan hos eleverna? Hit hör frågorna: 

 

Vad är ditt mål med en friluftsliv lektion? 

Hur arbetar du med friluftsliv i skolan? 

- Olika aktiviteter för olika årskurser(högstadiet)? 

Har ni friluftsdagar? 

- Om ja, vad vill ni att eleverna ska få ut av friluftsdagarna? 

- Får eleverna vara med och utforma dessa? 

Anser du att friluftsliv är att grilla korv och sitta vid en brasa? 
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På vilket sätt skulle du vilja jobba med friluftsliv i skolan ifall det fanns obegränsat med 

resurser i form av pengar och tid? 

- Var tar ni tiden ifrån till friluftsdagar när dessa försvann ur Lpo94? 
 

 

 

3.4 Genomförande 
 

Innan intervjuerna och enkätundersökningen bearbetade jag fram frågor till respektive 

undersökning (se bilagor). Jag ringde till de två skolorna en vecka innan och frågade ifall det 

var okej att jag fick komma och genomföra undersökningar hos dem. Det gick bra och när jag 

besökte skolorna hade jag med mig mina enkäter och intervju- frågor till eleverna och lärarna. 

Jag var personligen närvarande under undersökningarna. Började efter hälsning med att 

intervjua idrottsläraren på skolan, noterade vad intervjupersonen svarade genom att skriftligt 

skriva ner svaren. Därefter fick jag träffa eleverna och samlade dem i salen för att sedan 

berätta varför jag ville träffa just dem och vad min undersökning gick ut på. 76 stycken 

enkäter har besvarats. Jag poängterade för eleverna att de skulle fråga direkt ifall de upplevde 

något som oklart i mina frågeställningar. Det visade sig att de förstod mina frågor och 

budskap bra. I efterhand tyckte jag att metoden att intervju lärarna och skriva ned svaren i 

samma stund var väl fungerande, säkert hade det även funkat bra att spela in intervjuerna men 

jag tog mitt beslut att inte göra detta då jag sedan tidigare aldrig spelat in något i 

undersökningsväg. Som sagt anser jag att mina metoder fungerat. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 

Kvale och Brinkmann (2009)  skriver om reliabilitet och att utskriften av en intervju blir en 

fråga om tolkning. Vidare framgår att; ”Person A tycks skriva mer ordagrant, tar med fler ord 

och verkar gissa mer än person B som enbart skriver ut det som är klart och tydligt och som 

också skapar en mer sammanhängande stil” (s. 200). Det är som person B exempifileras som 

jag gått tillväga för att uppnå mitt syfte. Kvale och Brinkmann (2009) anser att 

intervjufrågorna ska vara utformade på ett mer vardagligt språk så att intervjupersonerna 

lättare ska förstå det och jag anser att mina intervjufrågor är utformade på ett vardagligt sätt.                                                                                               

 

Patel och Tebelius (1987) skriver om validitet som innebär överensstämmelse. Som forskare 

måste jag veta med mig att jag verkligen undersöker mitt valda syfte – och för att få svar på 

det har jag alltså intervjuat lärare och gett ut enkäter till elever om deras uppfattningar om 

friluftsliv. Patel och Tebelius (1987)  skriver även om pålitlighet och att det är viktigt att 

kunna argumentera för pålitlighet i den information som tagits fram, både vid 

informationsinsamlandet och senare vid tolkningar av materialet. En förutsättning för tolkning 

är att det finns en överensstämmelse mellan ord och handling samt att de som lämnar 

uppgifterna verkligen anger sina genuina känslor och upplevelser. Vid intervjuer innebär ofta 

all upptagning av väsentlig information en förlust och detta måste forskaren kompensera 

genom att lita till sina egna intryck av situationen (1987, s. 78-80). Sett utifrån detta var jag 

väldigt koncentrerad under mina intervjuer och litade till mina uppfattningar utfrån det lärana 

svarade vid intervjutillfällerna. 
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3.6 Bortfall 
 
I en enkät fick jag inte svar på någon utav upplevelsefrågorna av en elev. På följdfrågan 

varför är just dessa saker friluftsliv för dig i enkäten var det 9 elever som inte alls svarade 

utan lämnade blank. Det var ett relativt stort bortfall i denna enkät fråga, närmare bestämt 

12% utav eleverna.                                                                                                                           

 

På frågan om eleverna förknippar friluftsliv i skolan med hälsa blev utfallet det att av de 76 

tillfrågade var det tre svar som blev lämnades blanka medan en elev ringade in både Ja och 

Nej i frågan.  

 

Frågeställningen ifall eleverna anser att korvgrillning och att sitta vid en brasa är friluftsliv så 

fick jag tre elever som ringat in både ja och nej i frågan och därför kände jag att jag ej kunde 

ta med dessa svar till mitt resultat, eftersom jag upplevde det som otydliga svar. 

 

På frågan om eleverna upplever att de mår bättre psykiskt efter att de haft friluftsliv i skolan 

fick jag 8 bortfall och även 8 blanka svar på följdfrågan då de skulle motivera varför de anser 

sig må bättre. Två blanka svar på frågan varför de inte ansåg sig må bättre psykiskt. 

 

Tre stycken uteblivna, blanka svar fick jag på frågan ifall eleverna tycker att naturen är en bra 

plats att lära sig nya saker i, en elev som hade ringat in både ja och nej på frågeställningen. 

 

På frågan om friluftsliv i olika former till exempel vandring och skridskor kan vara bra för 

musklerna i benen där blev det 2 utelämnade svar och en elev hade kryssat precis mellan 

ja/nej och den var därför svår att tyda, på grund av det räknade jag inte med denna till varken 

ja eller nej. 

 

Fick 6 bortfall av eleverna på frågan om friluftsliv innebär att sitta vid lägerelden, eleverna 

hade ringat in både ja och nej och det innebär det omöjligt för mig att veta vad eleverna 

egentligen tycker och tänker i frågan. Tre uteblivna svar på frågan. 

 

7 styck uteblivna svar och en elev som hade ringat in både ja och nej blev bortfallet på 

frågeställningen ifall friluftsliv upplevs som något naturligt i vardagen. 

 

3.7 Bearbetning och analys 
 

Intervju och öppna enkätfrågor. Enkätbearbetningen – här har jag beräknat svarsfördelningen 

fråga för fråga, samma för intervjuerna, fråga för fråga. Läste i Kvales (2009) bok hur han 

menar att analysen av en intervju kan utformas enligt nedsående; 

 

1. Genomläsning – överblick; 

 

Analysen av en intervju omfattar 5 steg, Kvale (2009), har valt ut tre - de för mig som passar 

min studie; Forskaren läser först igenom hela intervjun för att få en bild av helheten. Därefter 

fastställer han de naturliga ”meningsenheterna” i texten som de uttrycks av den intervjuade. I 

det tredje steget formulerar forskaren temat vilket dominerar en naturlig meningsenhet på ett 



16 

enkelt sätt och tematiserar uttalanden utifrån intervjupersonens synsätt som forskaren 

uppfattat den.  

 

2. Meningskoncentrering innebär; 

 

Kvale (2009) menar att meningskoncentrering innebär att du förkortar och preciserar 

intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar. Långa uttalanden pressas samman i 

kortare, där det huvudsakliga av vad som sagts formuleras om i några få ord.  

 

3. Jag har genomfört meningskoncentrering i mina studier utifrån intervjuerna sett - 

reducerat materialet till det relevanta jag haft nytta av till min studie med hänsyn till 

syftet och frågeställningarna och skapat naturliga meningsenheter vilka jag valt att 

kalla teman utifrån vad informanterna uttalat sig om. Detsamma har jag gjort gällande 

mina enkätfrågor – skapat teman utifrån de svar jag fått utav mina ställda frågorna. 

Dessa teman har jag gjort i anslutning till var och en av mina forskningsfrågor i mitt 

resultat. 

 

4 Resultat 
 

Huvudsyftet i mitt arbete var att ta reda på vilket sätt eleverna upplever att friluftsliv i skolan 

påverkar deras upplevda hälsa samt hur de jobbar med friluftsliv i skolorna och vilket mål 

idrottsläraren har med sin friluftslivs undervisning. Jag har analyserat svaren på 

frågeställningarna gällande intervju respektive enkät för att det på detta sätt skall vara lättare 

att följa och utgå ifrån mina frågeställningar ur mitt syfte. 
 

4.1 Forskningsfråga 1: Vad innebär friluftsliv i skolan för lärare och elever? 

Tema 1:a – Aktiviteter 

 

I inledningen av intervjuerna frågade jag vad friluftsliv i skolan innebär - lärarna svarade att 

friluftsliv innebar skidåkning (alpint/längd), skridskor, långfärdsskridskor, vandring,  

orientering, pimpelfiske, att vara ute i naturen och allemansrätten. 

 

Elever som fick samma fråga ställd som lärarna (vad friluftsliv i skolan innebär) här fick jag 

blandade svar av eleverna. Det vanligaste elevsvaret är att åka skidor (längd/slalom), därefter 

följer orientering och idrotten, följt av i fallande ordning; (se Gigur 2). 
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Fig. 2: De 5 mest förknippade friluftsliv aktiviteterna; 

0 10 20 30

Antal elever

Idrotten 12

I naturen 11

Skidåkning 27

Utflykter 9

orientering 12

                           
I figur 2 kan vi läsa av vad elever anser att friluftsliv i skolan innebär för dem. Dessa aktiviteter i 

diagrammet är de 5 svars utfall med flest elever som tycker att någon av dessa aktiviteter är friluftsliv 

för dem. Till exempel kan vi läsa att skidåkning har flest svar, 27 av de tillfrågade eleverna svarade 

detta. 
 

De svar som följer var speciella och fina som berört mig att läsa, har därför valt att citera dem 

– de visar även på vikten av friluftslivet för eleverna; 

 

”Otroligt viktigt, det skulle inte kunna att gå i skolan utan idrotten”                                                                                                                                        

  

”Fara med klassen till en fin plats i skogen och kanske till och med sova där”  

 

 ”Roligt, jag tycker det är en befrielse från allt annat”  

 

”Skulle inte klara av skolan utan de”  

 

”Mitt liv”  

 

”Att vara ute med klassen och göra något speciellt” 

 

 

Några fler exempel på vad friluftsliv i skolan innebär för eleverna presenteras nedan;  

 

”Jag tycker friluftsliv är bra på skolan”  

 

”Idrott och friluftsdagar” 

 

”Att vara ute i naturen och idrotta” 
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”Det är att springa utomhus som är mest friidrott” 

 

”Vinter- lekar i snön”  

 

”Friluftsliv är de dagar vi är till slalombacken och åker skidor”  

 

”När man är ute och rör på sig” 

 

”Sova i tält, campa, att vara ute en längre tid”  

 

”Cykling”  

 

”När vi gör utflykter i naturen och sånt, men det gör vi inte så ofta”  

 

”Övernatta  

 

”Heldagar ute t.ex. i skogen eller skidbacken, äta ute”  

 

”Roligt och bra för hälsan” 

 

Då jag i efterhand jämför vad eleverna svarat och vad lärarna svarat vad friluftsliv i skolan 

innebär för dem får jag fram att både eleverna och lärarna anser att skidåkning – alpint och 

längd är friluftsliv. Orientering är ett annat exempel på friluftsliv för elever och lärare, att vara 

ute i naturen också och att åka skridskor - det är de likheter jag fått fram av min studie. 

 

Det som däremot skiljer sig angående deras uppfattning vad friluftsliv innebär är att lärarna 

menar på att det är att vandra medans ingen av eleverna svarat detta. Pimpelfiske har även 

lärarna svarat men ingen utav eleverna. Allemansrätten har lärarna svarat vilket är en tredje 

skillnad då ingen av eleverna svarade detta. Eleverna menar vidare att utflykter är friluftsliv 

men inte lärarna. Här kan det hända att eleverna uppfattar vandring som en utflykt och svarat 

det sistnämnda istället. Fotboll tycker vissa eleverna är friluftsliv, där kan jag förstå det blev 

en skillnad i denna studie.  

 

Tema 1. b - Rekreation och avkoppling 

 

De intervjuade lärarna såg friluftsdagar som någonting positivt och som en sorts rekreation. 

62 stycken av de 76 eleverna svarade ja på ifall de upplever friluftsdagar som någonting 

positivt. 12 stycken var av andra åsikten, nej, medan 2 elever utelämnade svar.  

Bägge lärarna jag intervjuade ansåg att friluftsliv i skolan är att grilla korv och sitta vid en 

brasa, som en sorts rekreation.  
 

43 stycken av elever (57%) ansåg att friluftsliv för dem är att grilla korv, medan 29 stycken (38%) 

av eleverna inte tyckte att friluftsliv innebär att grilla korv. Tre stycken elever var osäkra och hade 

därför kryssat i både Ja och Nej. Konstateras kan att majoriteten av eleverna anser att friluftsliv 

är kopplat till korvgrillning och båda lärarna jag intervjuade, där kan en liten likhet urskiljas 

trots att 29 elever var emot. Varför jag tror att 29 elever svarade nej i frågan tror jag är därför 

att de inte ser att sitta ner och ta det lugnt kan kopplas till idrott utan att idrott skall vara 

rörelse och något fysiskt. Lärarna däremot är införstådda med att ner- varvning i form av att 

grilla korv är en sort av rekreation och en del av friluftslivet, därav skillnaden i resultatet.   
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Båda lärarna ansåg alltså att friluftsliv innebar att sitta vid en brasa eller ”lägereld”.  

46 stycken elever från enkätundersökningen tyckte att friluftsliv innebar att sitta vid lägereld, 

medan 21 stycken däremot inte ansåg det. 6 av eleverna hade ringat in både ja och nej. Även i 

denna frågeställning ansåg majoriteten av eleverna att friluftsliv för dem är att sitta vid läger 

elden precis som bägge de intervjuade lärarna ansåg. 

 

På frågan om upplevelsen av friluftsliv gällande avkoppling blev resultatet ifrån min studie att 

9 elever instämde helt i påståendet, 27 elever instämde på detta, 28 elever instämde delvis och 

10 elever tyckte inte att friluftsliv innebär avkoppling. Bägge lärarna jag intervjuade menar att 

friluftsliv är avkopplande många gånger men även att det vissa gånger istället kan upplevas 

som stressigt. De likheter jag kan se här tycker jag är att totalt 36 stycken elever menar att de 

upplever friluftsliv som avkopplande vilket motsvarar hälften av eleverna. Lärarna är bägge 

inne på samma tänk att samtidigt som friluftsliv upplevs som avkopplande så kan de lika 

gärna uppleva det som stressigt ibland, ”två sidor av myntet” alltså. Jag får den tanken att 

eleverna som svarat att de delvis instämmer på att friluftsliv skulle vara avkopplande lika 

gärna tycker att det kan vara annat än avkopplande vissa gånger – precis som lärarna jag 

intervjuat.  

 

Fig. 5– Avkoppling 

0 10 20 30

Antal elever

Antal elever

instämmer helt 9

instämmer 27

instämmer delvis 28

instämmer inte 10

 
I figur 5 kan vi läsa av hur elever ställer sig till upplevelsen Avkoppling i friluftsliv. Vi kan läsa av att 

till exempel 9 elever instämmer helt med att friluftsliv upplevs avkopplande. Även kan vi se att 10 

elever inte instämmer i frågan. 

 

Då eleverna fick ta ställning till om de upplever friluftsliv som lugnt blev svaret att 32stycken 

elever (42%) instämmer med att friluftsliv upplevs lugnt, det kan jämföras med endast 

7stycken (9%) av eleverna som tillfrågats som inte instämmer i frågan. 10 stycken elever (13 

%) anser att det instämmer helt med att friluftsliv är en lugn upplevelse. De 25 resterande 

eleverna (35 %)  tycker delvis i frågan. Nedan syns ett diagram på när eleverna svarade på 

upplevelsen lugnt. Eleverna skulle ringa in ett alternativ från 1 till 4 som de anser passar bäst, 

Där 1=Instämmer inte, 4=Instämmer helt (se även bilaga). Här har jag valt att ta med de svar 

jag fick flest på i upplevelserna: 

 
 

 

Fig. 4 – Lugnt 



20 

0 10 20 30 40

Antal elever

Antal elever

instämmer helt 10

instämmer 32

instämmer delvis 25

instämmer inte 7

 
I figur 4 kan vi läsa av hur elever ställer sig till upplevelsen Lugnt i friluftsliv. Vi kan läsa av att till 

exempel 32 elever instämmer med att friluftsliv upplevs lugnt. Det är bara 7 stycken som inte 

instämmer i frågan.  

 
Tema 1. c - Utrustning 

 

När jag frågade om de på skolorna har tillgång till den utrustning de behöver, till exempel 

stormkök blev svaret ja, de har stormkök som räcker till en hel skolklass. Lärarna nämnde att 

skidor och pjäxor finns att tillgå och som eleverna kan låna för längdåkning och att de har tält 

att tillgå för övernattning. Lärarna tyckte inte att de saknar något speciellt i utrustningsväg, 

kanske några fler stormkök ibland skulle vara bra fast oftast är de ute endast en klass åt 

gången och då brukar det lösa sig påpekade läraren. Utrustningen är viktig för skolan allt för 

att det ska gynna eleverna i friluftslivs undervisningen. 

 

4.1.2 Forskningsfråga 2: Vilken uppfattning elever och lärare har på friluftsliv ur 

perspektivet upplevd hälsa?  

Tema 2:a - Hälsa  

 

På frågeställningen om eleverna förknippar friluftsliv i skolan med hälsa svarade 60 stycken 

(82%) Ja, ansåg alltså friluftsliv som gott för hälsan medan 12stycken (16%) svarade Nej i 

frågan. En elev skrev delvis (1 %).                          
                        
Bägge lärarna sa att när de planerar för friluftsliv har de en självklar tanke på att det ska vara 

för elevernas hälsas skull. ”Vår erfarenhet på skolan är att eleverna bara mår bättre av att få 

komma ut” sa den ene läraren. Den andra läraren jag intervjuade sa; ”så mycket rörelse som 

möjligt och väcka ett intresse”, det var ”byggstenarna” de trycker på i deras skola. 

 

Fig. 3                                                                                                    
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I figur 3 kan läsas utfallet av frågan om eleverna förknippar friluftsliv i skolan med hälsa 
 

De skillnader jag ser här är att lärarna tvekar inte på att det är för elevernas hälsas skull, utan 

det svaras självklart, medan 16% av eleverna inte tycker och tänker att friluftsliv skulle vara 

bra och förknippar friluftsliv med hälsa. 
 

Tema 2. b – Fysisk hälsa 

 

Utav eleverna var det 66 stycken (87%) som ansåg att friluftsliv i skolan är bra för den fysiska 

hälsan, till exempel förbättring av konditionen medans 10 stycken(13%) svarade Nej. De 

elever som svarade ja på frågan ifall de upplevde friluftsliv som hälsa fick motivera varför de 

svarat just ja och svaren blev sedda ur fysiskt perspektiv;                                           

 

”Man arbetar mer, för man kanske springer mer då man till exempel orienterar, för man 

orkar med mycket skolarbete för att man kommer iväg och rör på sig. Åker olika saker, till 

exempel skidor. Skidor är konditionsträning när man åker kan man pressa sig själv. För att 

det är så, för att man tränar ju. Man rör sig och ibland får vi åka skidor och skridskor. För 

att man blir piggare och förbättrar konditionen. Då har man mer tid att träna, För att man 

måste hålla igång och så vidare. Vissa pass kan vara riktigt tuffa. För är hela tiden aktiv”. 

Det kan vara fys ibland och konditionsträning är alltid bra både för andra aktiviteter och de 

vi har i skolan. Jag tycker att man ska röra på sig”.  

 

Fler svar sedda ur fysisk hälsa perspektiv;                                           

 

”Om man är utomhus får man vitamin D och frisk luft. Man springer runt. Det gör väl 

skillnad för kondition att bara vara ute. För att man kommer ut i naturen, rör på sig och har 

inte bara lektioner dagen ut. Ja om man jobbar och ”pushar” sig själv, springer förbättras ju 

konditionen. För vi hoppar och springer då får vi bra kondition.  

Eller det beror ju på om man orienterar eller grillar korv typ. För om man inte idrottar på 

fritiden så får man träna lite på skolan. Det ät bra för kroppen. Bra för fysiska hälsan men 

inte kondition. Om man är ute och går får man bättre kondition. Om man orienterar. För att 

man springer. De är oftast något sportigt eller liknande. Man ska ju röra på sig för det är bra 

för hälsan. För man blir snabbare”. 
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Lärarna instämde på att friluftsliv är något vilket ger bra kondition för eleverna där de får ta i 

och använda kroppen och uppnår då målet att få fysisk motion, som den ene läraren sa vilket 

jag valt att citera; 

 

”det bästa är att eleverna får aktivera sig fysiskt i naturen, det utvecklar energi – då får de 

roligt av aktiviteten”  

 

Exempel på hur friluftsliv kunde ge bra kondition var långfärdsskridskor och skidåkning, men 

läraren menade även att det lika mycket är en form av rekreation, ville inte trycka på att det 

ena var viktigare än de andra utan en kombination tyckte lärarna var bäst. Utifrån detta jobbar 

de på skolorna genom att sträva efter att få med både fysiskt och psykiskt friluftsliv. Kan 

konstatera då jag i efterhand gör jämförelse att majoriteten av eleverna närmare bestämt 66 av 

de 76 tillfrågade menar att friluftsliv är fysisk hälsa och bägge lärarna med – därför kan jag se 

en likhet i frågan mellan eleverna och lärarna. 

 

På frågan om friluftsliv i olika former till exempel vandring och skridskor kan vara bra för 

musklerna i benen, där svarade 68 elever ja medan 5 elever svarade nej på frågan. 
 

Tema 2. c – Psykisk hälsa 

 

56 stycken elever (74%) svarade Ja på frågan ifall de upplever att de mår bättre psykiskt efter att 

de haft friluftsliv i skolan medan 19 elever (25%) inte tyckte det. En elev utelämnade svar.  

 

Fig.6

0% 20% 40% 60% 80%

JA

NEJ

JA NEJ

74% 25%

    
I Figur 6 kan av läsas hur många av eleverna som undersöktes som upplever att de mår bättre psykiskt 

eller ifall de inte upplever att de mår bättre psykiskt efteråt då de haft friluftsliv.  

 

Fyra av eleverna hade skrivit följande angående psykisk hälsa vilket jag valt att citera: 

 

”Man kan nog koncentrera sig bättre”  

 

”Frisk luft, man går och springer” 
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”Och om man får en uppgift, pushat sig, klarat den” 

 

”Frisk luft är alltid skönt, man mår ju alltid bra efter rörelser i olika former”                                                

 

I följdfrågan fick eleverna svara varför eller varför inte de mår bättre psykiskt efter att de haft 

friluftsliv i skolan. De som svarat Ja motiverade följande: 

 

”Man rör sig, man får frisk luft, får se nya saker, för att man får vara ute i naturen och det 

känns som man har gjort något bra. Blir piggare och kan koncentrera sig bättre och det är 

kul. För att jag inte mår sämre i alla fall. Det känns som man gjort någonting bra för sig själv 

och kroppen. Man tappar energi och kan jobba istället för att springa runt på lektionerna. 

För att man blir mer koncentrerad om man har fått springa av sig. Jag vet då att jag har 

jobbat mitt hårdaste”.  

 

Fler svar av eleverna om de upplever att de mår bättre psykiskt efter att de haft friluftsliv i 

skolan: 

 

”Om det gick bra på idrotten så blir man glad. För att man måste hålla igång och så vidare. 

Därför det är en befrielse. Därför idrott är mitt liv. Eftersom man kan släppa ifrån sig allt 

annat när man idrottar eller annat friluft. Man kan rensa skallen av att få komma ut. Tränar. 

För att man blir pigg av frisk luft. Roligt, och med något kul en skoldag kan man ha något att 

se fram emot/längtan. Man får mer energi. Det är alltid skönt att träna. Slippa jobba. Jag 

brukar känna mig bättre. Mår man skit bra efter. Jag rör mig inte så mycket så det är 

ansträngande med gympa. Oftast ganska kul. Uppfriskande. Kul. För då har man gjort av 

med lite energi”.                                                            

 

De elever som svarat Nej motiverade följande: 

 

”När jag är utmattad är alla sinnen trötta, man har oftast inte sovit någonting. Blir inte 

bättre för blir så sällan, känner mig som vanligt. Nej jag tycker inte om, 3 st. Jag upplever att 

jag mår likadant. Jag mår bra inne också, men jag vill hellre vara ute. Man blir trött. 

”Varför”? Jag mår inte direkt bättre, tycker snarare att det är tråkigt. Ibland har det varit 

tungt så man blir trött, andra gånger kanske man blir pigg och glad”.  

 

Lärarna upplever att eleverna mår bättre efteråt de haft friluftsliv eftersom att de får komma ut 

i friska luften och naturen som många elever annars inte gör. Eleverna får även praktisera 

friluftsliv tillsammans i grupper vilket brukar visa sig som något bra i slutändan, mer 

harmoniska elever. Många elever är duktiga rent praktiskt, ofta sådana elever som ligger 

”efter” i utveckling på andra idrottsmoment än friluftsliv brukar visa framfötter och vara 

framstående på att laga mat och liknande praktiska moment. Detta brukar resultera i att dessa 

elever bygger upp självförtroende och ser ut att må bättre efteråt. 

 

Friluftsliv kan ibland upplevas som stressigt ifall man har hand om allt för många elever 

samtidigt, då upplevs det jobbigt istället tycker lärarna. Det kunde vara sådana gånger då det 

blir mer än en idrottsklass och det är kort om lärare, detta fick jag till svar på frågeställningen 

angående friluftsliv och stress. En annan sak vilken ibland kan göra friluftsliv stressigt istället 

för harmoniskt är då det är tiden som styr och med jämna mellan rum upplevs den alldelens 

för kort. 
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Tema 2. d – Samvarons betydelse 

 

På frågeställningen om lärarna upplever friluftsliv som samvaro blev svaret utan tveksamhet 

ja, ”friluftsliv upplevs som harmoni, lugn och ro” för det allra mesta svarade de. Erfarenheten 

var att även att eleverna upplever det som samvaro eftersom de får göra saker tillsammans och 

ofta arbetar de i grupper, lagar mat eller liknande, vilket för det mesta brukar fungera bra. I 

många fall brukar det utmynna i att gruppkänslan blir bättre efteråt då eleverna ofta fått jobba 

ihop i mindre grupper under en friluftslivslektion. 

 

4.1.3 Forskningsfråga 3: Vilket mål har idrottslärarna på undervisningen i friluftsliv 
och vilken betydelse anser de att friluftsliv har för hälsan hos eleverna? 

 

Tema 3:a -  Målens Betydelse 

 

Målen med en friluftslivslektion på skolorna är att eleverna ska få chansen att komma ut i 

naturen. Det behövs då en av lärarna vet att det är många elever som inte annars är i naturen 

spontant. En annan sak är att en friluftsliv lektion skall ge eleverna ett miljöombyte genom att 

få komma utomhus och uppleva avkoppling. Lärarna jag intervjuade upplevde själva 

friluftsliv som något avkopplande och ett sätt att hämta ny energi ifrån genom att vara 

utomhus i skog och mark. 

  

På skolorna jag var till har de 1-2 friluftsdagar varje termin. Via schemabrytning får de ut 

friluftsdagar, på detta sätt ser de till att få tid att få in dessa dagar. Friluftdagarna är oftast i 

närområdet, då har år 7-9 samtidigt dessa tillsammans under samma dag. Vissa friluftsdagar 

vintertid åker de iväg till en slalombacke vilket uppskattas hos eleverna. Med År 9 har de 

mycket skridskor på en isväg som friluftsliv. Lärarna poängterade att de jobbar på skolan för 

att friluftsliv skall upplevas som positivt att vara i naturen och som en sorts avkoppling 

eftersom det är lugnt i skog och mark där eleverna får rör på sig. På ena skolan arbetade de 

med friluftsliv med en viss stegring, sjuorna hade lite mer orientering än år 8 och år 9 

eftersom de på skolan går igenom allemansrätten med elever i år 7 på orienteringsmomentet. 

År 8 och 9 har istället lite mer skidåkning som friluftsliv mot för i år 7. År 8 där får eleverna 

vandra i naturen och efter det grilla korv och koka te utomhus. Ena skolan arbetar med 

friluftsliv bland annat med en friluftsdag per termin.                                  

Angående friluftsdagarna var lärarna inne i samma tänk att de är till för eleverna att få 

möjlighet att komma ut i naturen och friska luften och genom olika fysiska aktiviteter ska det 

främja hälsan.                                                                                                                           

 

Med år 7 hade ena skolan orientering med knopbindnings inslag där elever får lära sig att 

binda knopar av rep. Det sistnämnda menade lärarna var bra med tanke på att eleverna vissa 

år fått klättra på idrotten och nu har de det senaste året fått sin allra första klätteranordning på 

skolan och då kommer knopbindningsinslaget som år sju får träna på friluftsdagarna väl till 

pass. På friluftsdagen får eleverna även äta mat ute. Eleverna brukade få vara med i 

planeringen av friluftsdagar ibland, speciellt på vintern får eleverna vara med och välja vad de 

vill under en friluftsdag. De elever som har elevens val friluftsliv får alltid vara med i 

planeringen. Där brukar de alltid få planera in övernattningar och vandringar, vart de skall åka 

på dessa tillsammans med lärarna. 
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Tema 3. b – Naturens betydelse 

 

Utav eleverna var det 62 stycken som ansåg att naturen är en bra plats att lära sig nya saker i 

medan 10 elever inte tyckte det. Lärarna jag intervjuade ansåg att naturen är en bra plats att 

lära sig nya saker i eftersom eleverna ibland kan få ha ämnesövergripande, idrott tillsammans 

med NO lektion till exempel. Där kan de få ta med böcker ut i skogen och studera växter, 

mossor och lavar och på detta sätt lära sig om dem och samtidigt få en sorts motion i att 

promenera. Lärarna menar även att lära känna varandra bättre och bilda mer samvaro i klassen 

sker ute i naturen, de har märkt att det blir mer avslappnad stämning bland eleverna då de 

kommer ut i naturen än när de ”bara” är i en skolsal/idrottshall. Detta utmärks speciellt då 

eleverna sätter sig ner för att äta lunch eller grillar korv vid en brasa/eldstad. Jag anser att jag 

fick fram och ser en likhet här mellan elever och lärare i deras syn på att naturen upplevs som 

en bra plats att lära sig nya saker i. 

 

I en av delfrågorna ur enkäten; varför är just dessa saker friluftsliv för dig” här fick jag 

många svar och många har med naturen att göra av friluftsskäl, har valt ut svar jag fick många 

utav och som känns tänkvärda;                                                            

 

Eftersom man är ute svarade 10 elever, för att man är ute i naturen och ”arbetar” sa en elev. 

För att man tillbringar tiden ute istället för i en sal. Man träffar kompisar och man är ute i 

naturen. ”Typ” enda gången man är ute och rör sig, utan toa och så vidare”. För att 

friluftsliv förknippar jag med att vara ute och känna frisk luft. Man jobbar fysiskt och sitter 

inte bara och jobba. Får göra något annat som omväxling. Kul att vara ute i naturen. Skidor 

åker man i naturen och på isen och man rör på sig.  

 

Fler svar av eleverna varför dessa saker är friluftsliv för eleverna med koppling till natur;  

 

Mysigt och jag tycker man ska vara ute. För att när det är friluftsdag så brukar vi ju vara i 

naturen. För det är de vi gör i skolan, brukar inte göra så mycket av det hemma. Gillar åka 

skidor det är de enda jag gillar i friluftsliv. Det är de vi gör/där vi är på friluftsdagar. Man 

får frisk luft svarade en elev. Vi värmer ju upp och håller igång. Det är bra att få vara ute i 

naturen. För att det är det, man håller igång och rör sig. För att det är bra för hälsan, man 

anstränger musklerna och får lite träning.  

 

Tema 3. c – Friluftsliv och ekonomi 

 

Ifall det funnits mer pengar och möjlighet till att åka iväg med eleverna hade det varit roligt 

att kunna åka ut och vandra i vildmarken igen. Tyvärr är ekonomin i skolan kärvare 

nuförtiden, bussresan dit har blivit alldelens för dyr de sista åren att de fått sluta med detta sa 

ena läraren. Nu går de på andra vandringsleder istället i kommunen.  

 

”Friluftsliv är något vi behöver bli bättre på” sa en av de lärare jag i intervjuade. Med det 

menade läraren att de kanske ibland kunde anstränga sig än mer för att utöva det effektivare, 

klämma in fler moment under de dagar/år de har friluftsliv, allt för att eleverna skulle få lära 

sig så mycket som möjlig inom området. Läraren avslutade med att säga att denne tyckte att 

de jobbar på ett bra sätt med momentet i skolan, men sa att om det funnits mer tid och 

möjlighet i form av mer pengar till att åka iväg med eleverna hade det varit roligt att åka iväg 

längre bort mot fjällen och vandra, åka skidor och sova i stuga i ett antal dagar.                                                                 

På skolan får de alltid igenom de friluftsdagar de vill ha. Tiden till friluftsdagar då dessa 
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försvann i Lpo94 tar de från en idrottstimme just den veckan friluftsdagen infaller och det blir 

då en idrotts lektion mindre den veckan sa läraren. 

 

Sista frågeställningen om eleverna upplever friluftsliv i skolan som något naturligt i vardagen, 

där svarade 36 elever ja medan 32 stycken av eleverna svarade nej på frågan. Lärarna fick inte 

denna fråga ställd under intervjun. 

  

5 Diskussion 

 
Diskussionen består fyra delar; resultatdiskussion, metoddiskussion, erfarenheter för framtiden 

och fortsatt forskning.  

 

Resultatdiskussionen presenteras tema för tema nedan, precis i den följd resultatet 

presenterats. 

 

5.1 Resultat diskussion 
 

Tema 1:a – Aktiviteter 

 

Då eleverna fick ge svar på vad friluftsliv i skolan innebär för dem dök det upp olika svar 

vilket inte är konstigt på något sätt eftersom vi ju alla är olika individer med olika 

uppfattningar om saker och ting. Jag har valt att diskutera det eleverna oftast förknippar med 

friluftsliv - det vill säga det de allra flesta av totala antalet elever har svarat för att sedan 

jämföra det med vad lärarna svarade i samma fråga. Går även igenom svar från elever som 

berört mig positivt. Kan av resultatet se att åka skidor är populärt som friluftsliv i de skolor 

jag studerat, 27 stycken av eleverna nämnde detta. Det kändes som ett naturligt svar jag fått 

av undersökningen eftersom vi här i Sverige har snö och skidföre för slalom och längd under 

större delen utav vintern. Tolv av eleverna svarade att orientering innebär friluftsliv för dem 

och när man är ute i naturen och skogen svarade elva elever och utflykter var det nio stycken 

elever inne på att friluftsliv innebär. Här tyckte jag det var positivt att nio av eleverna menade 

att friluftsliv är utflykter för dem och att elva elever menar att det är då de är ute i naturen och 

skogen, friluftsliv är ju utomhus, det är det första jag tänker på då jag hör ordet - att vara ute i 

det fria och göra en ”sorts” utflykt som nog de allra, allra flesta barn/ungdomar gjort någon 

gång i sitt liv, vare sig det varit i förskolan, fritids eller med sin familj eller kompisar. 

Naturvårdsverkets (www.friluftsforskning.se) definition av friluftsliv vilket jag tar upp i 

bakgrunden menar ju just att friluftslivet utgör: "vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling" 

 

Skridskor var det tre stycken elever som skrev att det är friluftsliv för dem. Jag är i efterhand 

förvånad att det var så pass få elever som menade att friluftsliv innebär att åka skridskor, hade 

innan mina undersökningar trott att det skulle vara betydligt fler som skulle ange skridskor 

som svar på frågeställningen, mycket beroende på att det är vinter en stor del av året här i 

Sverige och att det finns tillgång till isar och ishallar på många ställen! Å andra sidan kan 

resultatet delvis bero på och tolkas att de på ena skolan verkade åka mer slalom vintertid då de 

hade en enkom friluftsdag endast avsedd till detta. Det var även på den skolan idrottsläraren 

nämnde att de kunde bli bättre på att jobba med friluftsliv vilket jag anser talar sitt tydliga 

http://www.friluftsforskning.se/
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språk att de på skolan kanske inte åker ut på så många aktiviteter i momentet friluftsliv i 

dagsläget.                                                                                                                          

 

Ser jag då till vad lärarna tyckte att friluftsliv innebar så kom skidåkning (alpint/längd) direkt 

på tal. Skridskor är friluftsliv för lärarna och långfärdsskridskor. Vandring, orientering, att 

vara ute i naturen och allemansrätten, dessa saker kännetecknar även friluftsliv enligt lärarna. 

När jag i efterhand jämför vad eleverna svarat och vad lärarna svarat vad friluftsliv i skolan 

innebär får jag fram att både eleverna och lärarna anser att skidåkning – är friluftsliv. 

Orientering är ett annat exempel på friluftsliv för elever och lärare och att vara ut i naturen 

också. Det som däremot skiljer sig angående deras uppfattning vad friluftsliv innebär är att 

lärarna menar på att det är att vandra medans ingen av eleverna svarat detta. Eleverna menar 

på att utflykter är friluftsliv men inte lärarna. Här kan det ju hända att eleverna uppfattar 

vandring som en utflykt och svarat det sistnämnda istället, det är min tolkning.                                       

Allemansrätten har lärarna svarat vilket är en tredje skillnad. Här är min uppfattning på det 

sistnämnda att eleverna inte tycker att det är något roligt moment eller att det inte förknippas 

med friluftsliv att sitta och lyssna på regler som finns nedskrivna och som lärarna har som 

uppgift att ta upp med dem om vad som gäller i skog och mark. Det är nog snarare aktiviteter 

som skidåkning eller orientering med upplevelser som ges tillkänna och finns i minnet hos 

eleverna då ordet friluftsliv innebörd efterfrågas, det är min erfarenhet då jag själv tänker på 

friluftsliv, skidåkning kommer snabbt upp på ”näthinnan” - att gå med turskidor eller åka 

slalom – något med rörelse och inte teori att sitta stilla och lyssna. Vill för det inte påstå att 

teori och att bygga på sig kunskap är fel.                                                                                                            

 

Jag är lite förvånad över resultatet att bägge lärarna jag intervjuade menar att friluftsliv 

innebär skridskor för dem medan endast 3 stycken (!) av de 76 tillfrågade eleverna nämnde 

detta. I efterhand hade det varit intressant att få veta mer kring detta och varför det blev denna 

skillnad i resultatet mellan eleverna och lärarna!  

 

Idrott menade 12 elever att friluftsliv innebär och de allra flesta av de svaren kom från den 

första skolan jag besökte. Det är ett gott tecken anser jag att de förknippar friluftslivet med 

idrotten, de ger ett tecken på att de jobbar en hel del med momentet på skolan! Följande saker 

som några av eleverna menar är friluftsliv för dem har berört mig och därför vill jag citera 

dem nedan och även diskutera dem; 

 

”Fara med klassen till en fin plats i skogen och kanske till och med sova där”  

 

 ”Roligt, jag tycker det är en befrielse från allt annat”  

 

”Att vara ute med klassen och göra något speciellt” 

 

Dessa meningar känns roliga att få se mer än en gång då jag så här i efterhand gjort mina 

undersökningar och kan gå tillbaka och läsa dem igen. Som eleven överst skriver det ger ju en 

vinkel direkt till en positiv sak, något vackert med ett annat ord, och vad är fint och vackert då 

– jo just en fin plats i skogen som eleven nämner så bra.  

 

Citat nummer två - en befrielse, det vet nog alla människor vad det innebär, att det är en bra, 

positiv och kanske till och med en varm känsla i kroppen! det är inte endast roligt med 

friluftsliv som eleven uttrycker sig utan även en frihetskänsla av allt att döma vilket är 

berörande att få läsa tycker jag. Sista citat meningen tycker jag säger sitt och gör ett bra 
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”avtryck” som berör så jag vill inte kommentera den mer utan det tycker jag istället att eleven 

gör så bra och klokt.   

Tema 1.b – Rekreation och avkoppling 

 

De intervjuade lärarna såg friluftsdagar som någonting positivt och som en sorts rekreation. 

Majoriteten av elever i enkätundersökningen svarade ja på ifall de upplever friluftsdagar som 

någonting positivt, dessa svar tyckte jag var positiva. Bägge lärarna jag intervjuade ansåg att 

friluftsliv i skolan är att grilla korv och sitta vid en brasa, som en sorts rekreation och 43 

stycken av elever ansåg även samma, jag kan konstatera att majoriteten av eleverna anser att 

friluftsliv är kopplat till korvgrillning och att sitta vid en brasa och bägge lärarna instämde, 

här kan en liten likhet urskiljas tycker jag. Varför jag tror att 29 elever svarade nej i frågan 

tror jag är därför att de inte ser att sitta ner och ta det lugnt kan kopplas till idrott utan att 

idrott skall vara rörelse och något fysiskt. Lärarna däremot är införstådda med att ned 

varvning i form av att grilla korv är en sort av rekreation och en del av friluftslivet, därav 

skillnaden i resultatet. Inget överraskande resultat för mig att bägge lärarna skulle vara 

positivt inställda till att sitta vid en brasa och grilla korv och tycka det är en typ av rekreation - 

eftersom ”du” varvar ju ner och behöver inte anstränga dig desto mer, en sorts återhämtning 

anser jag att just varva ner så att du orkar mer senare – kort och gott en bra friluftslivs 

aktivitet som bådar gott för din hälsa.  

På frågeställningen hur eleverna upplevde friluftsliv/naturmötet fann jag några intressanta 

resultat, ett av dem var inte något jätte förvånande, mer positivt, tänker på upplevelsen lugnt 

där 42 stycken elever ansåg att det stämmer eller instämde helt på upplevelsen. 55 procent av 

eleverna instämde på upplevelsen vilket kan konstateras är mer än hälften av eleverna som 

alltså upplever friluftsliv som lugnt! Jag hade trott på förhand att ganska många elever skulle 

svara och uppleva friluftsliv som en lugn upplevelse men kanske mer att en tredjedel av 

eleverna skulle instämma. Därav upplevde jag resultatet som positivt och lärorikt att hälften 

av de tillfrågade eleverna uppfattar friluftsliv som en lugn upplevelse, det känns som något 

fördelaktigt för mig som lärare inför min framtida roll inom yrket. Själv upplever jag 

friluftsliv och natur som något lugnt att komma till mot för det annars vardagliga livet som 

ofta är mer stressande med ärenden av olika slag och bara en sådan sak som trafiken i 

samhället vilket gör att man hela tiden måste vara skärpt och på sin vakt för ens och andras 

säkerhet. I fallstudien Möt Naturen, Naturvårdsverket (2009), som jag skriver om i 

bakgrunden där framkommer ett av flera intressanta resultat, ett jag kommer att tänka på är 

eleverna i År 7 som intervjuades (Naturvårdsverket 2009), på frågan; ”Vad är tyst natur för 

dig”? svarade de - ”Naturen är bäst när det är tyst”, tyst natur är där det inte finns bilar”(s. 

22). Detta kan jag dra parallell till i min frågeställning ur min undersökning om hur eleverna 

upplever friluftsliv, påståendet lugnt tänker jag på då. Jag anser att begreppet lugnt i min 

enkät som eleverna fick ta ställning till och tyst som eleverna i fallstudien från 

naturvårdsverket upplever natur som är utav liknande betydelse. Det är ju två ord som ligger 

väldigt nära varandra, man brukar ju säga ”lugnt och tyst” och höra det uttrycket eller läsa det 

med jämna mellanrum. I enkätundersökningen jag gjorde där svarade merparten av eleverna 

att de upplever natur/friluftsliv som lugnt och merparten av eleverna från studien möt naturen 

svarade som sagt ”tyst natur”.                                                                                                                          

 

Frågeställningen om upplevelsen av friluftsliv gällande avkoppling ifrån min studie blev 

resultatet att 9 elever instämde helt i påståendet och 27 elever instämde i påståendet.  

Bägge lärarna jag intervjuade menade att friluftsliv är avkopplande många gånger men även 

att det vissa gånger istället kan upplevas som stressigt. De likheter jag kan se här tycker jag är 

att totalt hälften utav eleverna menar att de upplever friluftsliv som avkopplande. Lärarna jag 
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intervjuade är som sagt bägge inne på samma tyck att samtidigt som friluftsliv upplevs som 

avkopplande så kan de lika gärna uppleva det som stressigt ibland, ”två sidor av myntet” 

alltså beroende på olika situationer. Jag får tanken att eleverna som svarat att de delvis 

instämmer på att friluftsliv skulle vara avkopplande (28 elever) lika gärna tycker att det kan 

vara annat än avkopplande vissa gånger och därav svarat ”endast” delvis avkopplande – precis 

som lärarna jag intervjuat. Detta anser jag inte som något konstigt eller förvånande på något 

sätt utan kan av egen erfarenhet minnas att samtidigt som det kan kännas härligt att få komma 

ut en varm vacker höstdag i skog och mark för vandring lika gärna ibland kan bli ”segt” och 

stressigt ifall man är tvungen att invänta någon som glömt något i en buss eller bil till 

exempel, eller inte har sin utrustning intakt eller att några pratar och surrar istället för att 

lyssna till läraren och därför får hela klassen invänta på att få komma igång!  

 
Tema - 1.c Utrustning 
 

När jag frågade om de på skolorna har tillgång till den utrustning de behöver till exempel 

stormkök blev svaret ja - de har stormkök som räcker till en hel skolklass. Lärarna nämnde att 

skidor och pjäxor finns att tillgå och som eleverna kan låna för längd och att de har tält att 

tillgå för övernattning. Lärarna tyckte inte att de saknar något speciellt i utrustningsväg, 

kanske några fler stormkök ibland skulle vara bra fast oftast är de ute endast en klass åt 

gången och då brukar det lösa sig påpekade lärarna. Mina tankar kring detta är att de verkar 

ganska nöjda och belåtna lärarna på bägge skolorna med tillgången på utrustning. Väldigt bra 

för eleverna anser jag att det finns skidor och pjäxor att låna till längdåkning eftersom alla 

kanske inte har råd att införskaffa egen utrustning och dessutom kanske sällan och aldrig åker 

längd. På detta sätt får eleverna möjlighet att ändå kunna vara med på dessa friluftslivs 

tillfällen tack vare att skolorna har utrustning att tillgå! 

 

Tema 2:a – Hälsa 

 

Jag tyckte det var bra att så pass många av eleverna upplevde att friluftsliv förknippas med 

hälsa, nämligen hela 60 stycken av eleverna förknippade friluftsliv med något gott för hälsan, 

en liten del närmare bestämt 12 elever gjorde inte det. Jag kan i efterhand konstatera att 

majoriteten av de 76 eleverna som svarat på frågan samtycker på frågeställningen. På förhand 

hade jag tippat att cirka hälften eller något mer av eleverna skulle svara att de förknippar 

friluftsliv i skolan med hälsa, blev därför glatt överraskad utav mitt forsknings resultat. Varför 

jag trodde detta är eftersom det har blivit ett allt mer stillasittande samhälle mot för då jag 

själv var liten grabb – detta har jag själv sett med egna ögon och om jag bara jämför mig mot 

för min lillebor som är nio år yngre mot för mig så märker jag stor skillnad då jag och mina 

kompisar aktiverade oss betydligt mer i form av att cykla i skogen, bygga kojor och klättra i 

slalombacken uppför stenar och släntar etc. Då jag var liten fanns inte samma tillgång på 

datorer så som de är utvecklade i dag med mer utvecklade spel mm vilket min lillebror 

”snöat” in sig i – inget fel i detta vill bara dra skillnader mellan oss och mitt ”kompisgäng” 

mot för min brors ”kompisgäng”. Detta anser jag ger ett tecken på att friluftsliv i skolan 

upplevs som något positivt. Här fick jag även bra svar på min frågeställning från syftet: 

Vilken syn eleverna har på friluftslivet ur perspektivet upplevd hälsa. 

 

Bägge lärarna menar att friluftsliv definitivt kan kopplas ihop med hälsa och de sa (vilket syns 

utav resultatet) att erfarenheten på skolan är att eleverna bara mår bättre av att få komma ut”. 

Den ena läraren jag intervjuade sa också; ”så mycket rörelse som möjligt och väcka ett 

intresse”, det var ”byggstenarna” de trycker på i deras skola gällande friluftsliv. Här fick jag 
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även ett bra svar på friluftslivet ur perspektivet upplevd hälsa även av lärarna. De skillnader 

jag ser är att lärarna inte tvekar på att det är för elevernas hälsas skull som de har friluftsliv, 

utan det svaras självklart medan 1/7 del av eleverna inte tycker och tänker att friluftsliv skulle 

vara bra och förknippar friluftsliv med hälsa. Har de eleverna som inte tycker det för lite 

kunskap kanske om friluftsliv? Ja jag är av den tron och ganska övertygad av det då det tyvärr 

i dagens samhälle är känt att det blivit mer stilla sittande ungdomar (även äldre personer) som 

i många fall kanske aldrig tar sig ut i naturen på fritiden utan väljer att inte röra på sig - därför 

har de nog inte någon erfarenhet av vad upplevelsen av vad en promenad på en skogsstig eller 

en tur med skidor på isen faktiskt ger i form av frisk luft och lugn återhämtande miljö. Men å 

andra sidan var det positivt att det endast var en endast sjunde del av eleverna som inte 

förknippade friluftsliv med något bra för hälsan, det hade varit negativt om det istället låt mig 

säga varit en tredjedel eller cirka hälften som inte förknippat friluftsliv med hälsa vilket jag 

mer trodde på i förhand innan mina undersökningar. 

 

Roligt och bra för hälsan skrev två elever att friluftsliv innebär för dem. Ett gott svar för mig. 

Det var även 3 elever som svarade bra i denna fråga och om jag säger vad jag är lur på att 

eleverna kan tänka med det är ju något positivt först och främst, det kan sägas utan tvekan, 

men tror och känner på mig att det även kan kopplas till något mot hälsa. Hade varit roligt att 

exakt veta vad de menade med bra fast som sagt bra syftar ju på något positivt! Då jag jämför 

med vad jag skrivit i bakgrunden med det eleverna svarat ovan - Roligt och bra för hälsan så 

visar tidigare forskning som gjorts att friluftsliv är en fördel ur hälsosynpunkt, precis som 

vissa av eleverna svarat, Naturvårdsverket (2010) skriver om friluftsliv och dess fördelar ur 

ett hälsoperspektiv det är för oss människor att vara ute och vistas i naturen; det ger upphov 

till mindre stress, sänker blodtrycket, ger oss avkoppling, bra för motoriken och 

koncentrationsförmågan och det är bra för den fysiska och psykiska hälsan. 

 

När jag i efterhand reflekterar över mina svar hade jag kanske hoppats och trott på några fler 

svar som ”roligt och bra för hälsan” innan jag var ut på mina undersökningar - men är trots 

det efter lite betänkande nöjd med de svar jag ändå fick i och med ett några skrev bra och det 

fanns elever som skrev ”roligt” också som svar, det känns positivt. 

 

Tema 2. b – Fysisk hälsa 

 

Utav eleverna var det 66 stycken – majoriteten alltså, som ansåg att friluftsliv i skolan är bra 

för den fysiska hälsan, till exempel förbättring av konditionen medan 10 stycken svarade Nej.  

Lärarna sa även att friluftsliv är något vilket ger bra kondition för eleverna där de får ta i och 

använda kroppen och uppnår då målet att få fysisk motion, som den ene läraren sa vilket jag 

valt att citera; 

 

”det bästa är att eleverna får aktivera sig fysiskt i naturen, det utvecklar energi – då får de 

roligt av aktiviteten”  

 

Roligt så här i efterhand att se att majoriteten av eleverna (66 av 76 st.) tycker att friluftsliv är 

bra för den fysiska hälsan och ger förbättring av konditionen vilket lärarna naturligtvis även 

vet. Sett till det jag skrivit i bakgrunden så kan jag här se en liknelse av vad eleverna svarat i 

mina undersökningar angående att de anser att friluftsliv är bra för den fysiska hälsan - den 

svenska officiella (www.regeringen.se) definitionen av friluftsliv, utarbetad av 

Friluftsgruppen nämner just angående fysiska biten: ”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet 

http://www.regeringen.se/
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utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller 

tävling”. 

 

Precis som jag har skrivit i bakgrunden det Sandell och Sörlin (2008) menar i sin bok där de 

skriver bland annat; Friluftslivet kom i samband med urbaniseringen att relativt snabbt 

användas som pedagogisk metod i skolan av Friluftsfrämjandet, H4 och Svenska 

scoutförbundet. Ett av de viktigaste motiven för detta var att friluftslivet ansågs ge en ökad 

kroppslig och själslig hälsa (s. 102). 

 

Det sistnämnda att friluftsliv ansågs ge en ökad kroppslig och själslig hälsa var de alltså inne 

på redan i början av 1900-talet, det var friluftslivets intåg på allvar i skolorna. Med detta i 

baktanke känns det positivt att lärarna vilka jag intervjuade vet med sig att friluftsliv är något 

bra kroppsligt och fysiskt för elever men även en sorts avkoppling att inte förglömma vilket 

de nämnde vid intervjutillfället – liknas till själslig hälsa vilket jag här tar upp från tidigare 

rön inom friluftsliv. Detta anser jag ger positiv ”anda” åt eleverna ifall idrottsläraren snabbt 

kan tala om varför eleverna skall ha friluftsliv på schemat (då ofta frågan varför kommer) att 

just kunna säga att det är för deras egen skull att de får röra på kroppen ute i naturen, fysisk 

aktivitet, men även få en sorts avkoppling (psykisk hälsa) ute i naturen som ger lugna intryck, 

exempelvis sitta vid elden vilket majoriteten av eleverna ifrån min undersökning uppskattar.             

Genom att veta med sig om friluftslivets fördelar kan det ge god ”anda” som sagt åt eleverna, 

det är jag övertygad om. 

 

Tema 2. c – Psykisk hälsa 

 

56 stycken elever svarade Ja på frågan ifall de upplever att de mår bättre psykiskt efter att de 

haft friluftsliv i skolan medan 19 elever inte tyckte det. Detta resultat förvånade mig och gav 

mig ny erfarenhet då jag så här i efterhand kan jag konstatera och kan säga att jag aldrig trott 

att hela 56 elever (74 %) skulle säga att de upplever att de mår bättre psykiskt efter att de haft 

friluftsliv i skolan! Varför jag inte trodde på detta resultat är eftersom jag anser överlag att 

människor och kanske framför allt yngre människor kännetecknar nog friluftsliv i regel av fysisk 

rörelse/aktivering och motion av kroppen i stor utsträckning och kanske många gånger glömmer 

av den psykiska delen som även fås av friluftsliv i olika former som t.ex. vandring och 

skidåkning. På grund av detta förvånar mig resultatet som sagt - fast positivt naturligtvis, för bra 

psykiskt vill nog de allra, allra flesta av oss må och det syns av resultatet att de allra flesta utav 

eleverna är införstådda med detta och faktiskt upplever att de mår bättre efter att de haft friluftsliv 

i skolan. I jämförelse med vad lärarna svarade så anser de definitivt att friluftsliv är och bådar gott 

för elevers hälsa och detta trodde jag på i förhand att de skulle svara så det var bara positivt att få 

det bekräftat.                                                             

Tema 2. d – Samvarons betydelse 

 

På frågeställningen om lärarna upplever friluftsliv som samvaro blev svaret utan tveksamhet 

ja, ”friluftsliv upplevs som harmoni, lugn och ro” för det allra mesta svarade de. 

Erfarenheten var att även att eleverna upplever det som samvaro eftersom de får göra saker 

tillsammans och ofta arbetar de i grupper, lagar mat eller liknande, vilket för det mesta brukar 

fungera bra. I många fall brukar det utmynna i att gruppkänslan blir bättre efteråt då eleverna 

ofta fått jobba ihop i mindre grupper under en friluftslivs lektion menade lärarna. Jag ställde 

inte exakt samma fråga till eleverna kring samvaro att de som lärarna fick svara utförligt utan 

de fick istället göra en uppskattning i 4 olika steg (se bilaga). Men i efterhand anser jag ändå 
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att jag kan se vissa liknelser i och med att det totalt var 45 elever som instämde eller instämde 

helt i påståendet vilket blir majoriteten utav eleverna. 

 

Tema 3:a -  Målens Betydelse 

 

Målen med en friluftslivslektion på skolorna är att eleverna ska få chansen att komma ut i 

naturen enligt lärarna jag intervjuade. Det behövs menade en av lärarna då denna vet med sig 

att det är många elever som inte annars är i ute naturen spontant förutom i skolan. En annan 

sak är att en friluftsliv lektion skall ge eleverna ett miljöombyte genom att få komma utomhus 

och uppleva avkoppling. Lärarna jag intervjuade upplevde själva friluftsliv som något 

avkopplande och ett sätt att hämta ny energi ifrån genom att vara utomhus i skog och mark 

och att eleverna även på samma gång få röra på sig fysiskt för konditions skull. Jag anser i 

efterhand att jag fick bra svar på min frågeställning ur syftet angående målet med en 

friluftslivslektion. 

 

Det är bra att ha styrdokumenten som en sorts ”stödspelare” för mig som lärare om elever 

undrar varför de ska ha friluftsliv i skolan. Då kan jag säga att i kursplanen står det att 

regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande, 

därför är det bra för er som elever att få prova på att utöva friluftsliv någon gång varje termin, 

bra för kroppen. Under Mål att sträva mot i kursplanen Lpo94 som säger vad skolan ska 

sträva efter att eleven lär och utvecklar. Min tolkning av det är bland annat att jag anser att 

friluftsliv i skolan ska utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga. Varför har 

jag då inte utgått ifrån Lgr11 och den nya läroplanen i mitt examensarbete? Den enkla 

förklaringen till detta är att då jag genomförde mina undersökningar med elever och lärare så 

var fortfarande Lpo94 aktuell i och med att det var i början av december 2010. Men för den 

skull är jag inte o - uppdaterad på den nya läroplanen i idrott & hälsa (Lgr11). När man jämför 

dessa två så kan jag t.ex. nämna att i Lgr11 inledande information tar upp enligt följande;  
 

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

blir fysiskt aktiva senare i livet” (Lgr 11, idrott & hälsa, s. 1).   

Tema 3. b – Naturens betydelse 

 

Totalt 62 stycken av eleverna ansåg att naturen är en bra plats att lära sig nya saker i vilket i 

procent motsvarade 82 % av eleverna. I en av delfrågorna ur enkäten; varför är just dessa 

saker friluftsliv för dig” här fick jag många svar och många har med just naturen att göra av 

friluftsskäl, har valt ut tre svar jag fick relativt många utav, speciellt det första och tredje, det 

andra och det tredje elev citaten känns även tänkvärda:                                                            

 

”Eftersom man är ute”  

 

”för att man är ute i naturen och arbetar”   

 

”För att friluftsliv förknippar jag med att vara ute och känna frisk luft”  

 

”Eftersom man är ute” detta svarade 10 stycken elever – jag tycker i efterhand att det var 

roligt att det var ändå som jag ser det relativt många som skrev just denna mening – då ju 

friluftsliv är utomhus vilket jag tidigare i min uppsats har påvisat sett utifrån tidigare 

forskning. Ute i naturen finns ju så mycket mer än ”bara” friluftsaktiviteter som att vandra, 
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åka skidor etc., tänker jag och som nog alla elever vet att vi i Sverige har ganska mycket skog 

i vår natur och vattendrag, mossor, djur med mer som finns att upptäcka och frågor kommer 

garanterat upp någon gång under en vandring med en klass vet jag av erfarenhet och därför 

går det alltid att integrera en idrottslektion i friluftsliv tillsammans med t.ex. NO lektion, 

vilket en lärare jag intervjuade nämnde. ”För att man är ute i naturen och arbetar” ville bara få 

med detta svar som kom ifrån en elev vilket lät så roligt att läsa och ”vuxet” om jag för att 

uttrycka mig och diskuterar hur jag på mitt sätt tolkar det eleven sade.”För att friluftsliv 

förknippar jag med att vara ute och känna frisk luft” helt rätt uppfattat utav eleven för det är 

precis vad eleven och hans/hennes klasskamrater får i samband med att utöva friluftsliv i 

skolan.  

Lärarna jag intervjuade ansåg att naturen är en bra plats att lära sig nya saker i eftersom 

eleverna ibland kan få ha ämnesövergripande, idrott tillsammans med NO lektion till 

exempel. Där kan de få ta med böcker ut i skogen och studera växter, mossor och lavar och på 

detta sätt lära sig om dem och samtidigt få en sorts motion i att promenera. Lärarna menar 

även att lära känna varandra bättre och bilda mer samvaro i klassen sker ute i naturen, de har 

märkt att det blir mer avslappnad stämning bland eleverna då de kommer ut i naturen än när 

de ”bara” är i en skolsal/idrottshall. Detta utmärks speciellt då eleverna sätter sig ner för att 

äta lunch eller grillar korv vid en brasa/eldstad. Jag anser att jag fick fram och ser en likhet 

här mellan elever och lärare i deras syn på att naturen upplevs som en bra plats att lära sig nya 

saker i. 

 

Tema 3.c - Friluftsliv och ekonomi 
 

Ifall det funnits mer pengar och möjlighet till att åka iväg med eleverna hade det varit roligt 

att kunna åka ut och vandra i vildmarken igen menade bägge lärarna. Tyvärr är ekonomin i 

skolan tjärvare nuförtiden, bussresan dit har blivit alldelens för dyr de sista åren att de fått 

sluta med detta sa en av lärarna. Nu går de på andra vandringsleder istället inom kommunen. 

Min tanke på detta blir direkt – vad trist för skolorna men framför allt för eleverna och deras 

lärare! Eftersom jag tycker det blir ”mer” friluftsliv ifall de skulle ha möjlighet att åka iväg en 

liten längre bit med eleverna typ mot fjällen, då skulle eleverna få ett större miljöombyte och 

se platser och lite annan natur än den som finns på hemorten som de redan känner till ganska 

så bra av naturliga skäl. Fjällmiljön är ju som jag vet med mig av egen erfarenhet vacker, 

väldigt ”tyst” och lugn och bara en sådan grej som att annat djur liv t.ex., många fler vilda 

fåglar än här på hemorten! Så det känns riktigt trist som sagt vill jag åter igen poängtera att 

ekonomin idag vare sig vi vill det eller ej blivit sämre än bara för 10 år sedan som lärarna och 

jag diskuterade under intervjuerna - vilket får bland annat sådana saker som inställda resor i 

friluftsliv som konsekvens. 

 

”Friluftsliv är något vi behöver bli bättre på” sa den ene läraren i intervjun. Med det menade 

läraren att de kunde kanske ibland anstränga sig än mer för att utöva det effektivare, klämma 

in fler moment under de dagar/år de har friluftsliv, allt för att eleverna skulle få lära sig så 

mycket som möjlig inom området. Jag anser att läraren reflekterar på ett bra sätt här för 

elevernas skull – att de ska och kan jobba än bättre med momentet i skolan! 

 

Den andre läraren avslutade med att säga att han tycker att de jobbar på ett bra sätt med 

momentet i skolan, men sa att klart om det funnits mer tid och möjlighet i form av mer pengar 

(som han nämnt en gång redan i intervjun) till att åka iväg med eleverna så hade det varit 

roligt att åka iväg längre bort mot fjällen och vandra, åka skidor och sova i stuga i ett antal 

dagar.                                                                  
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5.2 Metoddiskussion 
 

För att kunna uppnå mitt syfte och få svar på mina frågeställningar valde jag som sagt att 

använda mig av intervjuer samt en enkätundersökning som metoder. Enkätundersökningen 

delades ut till eleverna medan jag intervjuade idrottslärarna. Jag valde att inleda både 

intervjuerna och enkäterna med frågan; vad innebär friluftsliv för dig? Min förhoppning med 

denna inledningsfråga var att väcka upp ett minne ifrån någon friluftslivserfarenhet hos 

lärarna och eleverna och att de skulle få tänka till lite mer än om jag ”endast” inlett med en ja 

eller nej fråga (kvantitativ metod), vilket jag upplevde inte skulle ha lett till samma sorts 

”tankesmedja” som en mer ”öppen fråga”, kvalititv fråga gör. Jag anser i efterhand då jag 

summerar de svar jag fick att de metoder jag använt mig av har hjälpt mig att få svar på mitt 

valda syfte med denna studie. Beträffande enkäterna var de kvantitativa enligt Trost (2001) 

Det var på samma sätt som Trost (2001) beskriver som jag ville få fram mina svar ifrån 

enkätundersökningen, just genom kvantitativ metod har jag kunnat ange frekvens på hur 

många av eleverna som till exempel ansåg att friluftsliv förknippas med hälsa. I efterhand då 

jag nu går tillbaka och reflekterar över min metod, den kvantitativa – enkätundersökningen 

med eleverna så kan jag först konstatera att eleverna överlag var tillfredställda med metoden 

och att jag även fick uttömmande svar av eleverna vilket hjort att jag kunnat få fram ett gott 

resultat av enkäterna, vilka svarat på mina frågeställningar ur mitt syfte vilket jag ville få svar 

på med denna uppsats.   

 

”En annan grupp av metoder betecknas som kvalitativa och kännetecknas av att 

de inte använder sig av siffror eller tal. De inbegriper eller resulterar i verbala 

formuleringar, skrivna eller talade” (Backman, 2008, s. 33)   

 

Intervjuerna med lärarna var av kvalitativa för att jag ville få mer uttömmande svar ”verbala 

formuleringar, talade” vilket Backman (2008) nämner. Jag ville med andra ord skapa en 

dialog och diskussion vilket jag i efterhand anser att jag fick på ett ganska bra sätt och att min 

undersöknings metod med lärarna fungerade bra och gav mig svar ur syftet. Jag får, trots 

några genomförda intervjuer under utbildningen, betrakta mig som en ovan intervjuare. I sig 

är intervjusituationen speciell och om jag skulle göra en liknande undersökning i framtiden 

kommer jag att kunna göra intervjuer på ett bättre sätt. I en framtid intervju hade jag haft ett 

något långsammare tempo eller eventuellt spelat in.     

 

 

5.3 Erfarenheter för framtiden 
 

Det jag tar med mig inför min kommande roll som idrottslärare ifrån detta arbete är med en 

positiv inställning till friluftsliv i skolan med att fler elever än vad jag kunnat tänka mig på 

förhand upplevde friluftsliv som något bra för deras hälsa. Detta medför det roligare för mig 

som skall planera inför det stundade momentet och kan på förhand känna att jag kommer att 

ha majoriteten av motiverade elever även fast inte alla kommer att vara det naturligtvis, då vi 

alla är olika.   

 

Ur min undersökning och frågeställningen om lärarna upplever friluftsliv som samvaro blev 

svaret utan tveksamhet ja, ”friluftsliv upplevs som harmoni, lugn och ro” för det allra mesta 

svarade lärarna. Erfarenheten var även att eleverna upplever det som samvaro eftersom de får 

göra saker tillsammans och ofta arbetar de i grupper, lagar mat eller liknande, vilket för det 

mesta brukar fungera bra. I många fall utmynnar det i att gruppkänslan blir bättre efteråt då 
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eleverna fått jobba ihop i mindre grupper under en friluftsdag. Detta känns som något jag 

kommer att ha i åtanke och ta med mig i min framtida roll som lärare att tänka på att dela in 

eleverna i mindre grupper vid till exempel matlagning ute i naturen, allt för att eleverna ska få 

träna på att samarbeta med varandra och ge och ta. Detta med att ha med triangiakök ut i 

naturen och låta dem laga mat ute istället för att ha med sig t.ex. färdiga smörgåsar eller 

pannkakor, utan att eleverna tillsammans i grupp får planera vad de ska köpa ihop och 

tillaga/”koka ihop” detta utomhus är något som är positivt anser jag för dem, tränar sig på 

detta vis att laga mat. Jag anser även, vilket lärarna jag intervjuade också menade att här har 

gruppkänslan och samvaron möjlighet att bli bättre i klassen om eleverna får jobba i mindre 

grupper och lösa saker tillsammans!                                                                                                                    

 

Majoriteten utav eleverna upplever friluftsliv som något lugnt. Därav upplevde jag resultatet 

som positivt och lärorikt att hälften av de tillfrågade eleverna uppfattar friluftsliv som en lugn 

upplevelse, det känns som något fördelaktigt för mig som lärare inför min framtida roll inom 

yrket. Friluftsliv kan ibland upplevas som stressigt ifall man har hand om allt för många 

elever samtidigt, då upplevs det jobbigt istället för avkopplande enligt de lärare jag 

intervjuade. Det kunde vara sådana gånger då det blir mer än en idrottsklass och det är kort 

om lärare, detta kommer jag ta med mig att försöka tänka på att undvika att hamna i denna 

situation för att slippa stress! Genom att planera och försöka ha en reservplan B ifall man från 

början skall vara 2-3 lärare men det slutar med att jag kanske får ta hand om låt mig säga 2 

stora klasser på egen hand om en kollega blivit sjuk och den andre har vård av barn, då kan 

det vara klokt att ha planerat in en reserv friluftsaktivitet, kanske orientering istället för en 

vandring för att slippa stress och jäkt, inte minst för sagt för eleverna också. 

 

5.4 Fortsatt forskning 
 

Det som skiljde sig angående lärarnas och elevernas uppfattning om vad friluftsliv innebär var 

att lärarna menade på att det är att vandra medan ingen av eleverna svarat detta. Eleverna 

menar på att utflykter är friluftsliv men inte lärarna. Här kan det hända att eleverna uppfattar 

vandring som en utflykt och svarat det sistnämnda istället? Det är i varje fall min personliga 

tolkning, fast utan att kunna säga om så är fallet i verkligheten! Därför hade det varit 

intressant att få en bild av ifall elever uppfattar att gå ut på leder och bära sin ryggsäck med 

packning med lite mat i som en utflykt, och visst det är det ju helt klart på ett sätt, men är det 

detsamma med en utflykt enligt eleverna som en vandring? Detta hade kunnat bli forskning 

till framtiden att ta reda på vad högstadielever anser är vandring och vad de kännetecknar som 

en utflykt för dem, deras åsikter och perspektiv på detta. 
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Intervjufrågor - friluftsliv i skolan 
 

 

 Vad innebär friluftsliv i skolan tycker du? 

 

 När du planerar för friluftsliv har du då en tanke på att det ska vara för elevernas 

hälsas skull? 

 

- Ser du friluftsliv som något som skall ge bra kondition för eleverna där de får ta i 

mer och använda kroppen, t.ex. långfärdsskridskor, eller mer som en form av 

rekreation(psykisk hälsa)? 

 

 

 Tror du att friluftsliv i skolan kan påverka att eleverna mår bättre efteråt? 

Varför/varför inte? 

 Vad ditt mål med en friluftsliv lektion? 

 

 Hur upplever du själv friluftsliv, t.ex. som avkopplande eller kanske som kyla(att bli 

kall)? 

 

 Hur arbetar du med friluftsliv i skolan?                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Olika aktiviteter för olika årskurser(högstadiet)? 

 

 Tycker du att ni på skolan har tillgång till den utrustning ni behöver gällande 

friluftsliv, t.ex. stormkök?                                                                                                                        

- Ge exempel på något i utrustningsväg?                                                                                                      

- Saknar du/ni något i utrustning för friluftsliv? 

 

 Har ni Friluftsdagar?                                                                                                                 

- Om ja, vad vill ni att eleverna skall få ut av friluftsdagarna?                                                                                                  

- Får eleverna vara med och utforma dessa? 

 

 Tycker du att naturen är en bra plats för elever att lära sig saker i? 

 

 Anser du att friluftsliv i skolan är att grilla korv och sitta vid en brasa? 

 

 Kan du någonsin uppleva friluftsliv som stressigt?                                                                                                          

-     När i så fall? 

 

- Upplever du friluftsliv som samvaro? 

- Om ja, tror du även att eleverna upplever det som samvaro?                                                                                                                    

 

 Är det bra tycker du att sammanföra fysiskt friluftsliv, t.ex. vandring, följt av 

rekreation som korvgrillning och att sitta vid lägerelden? Om Ja, varför?                                                                                                                           

 

 På vilket sätt skulle du vilja jobba med friluftsliv i skolan ifall det fanns obegränsat 

med resurser i form av pengar och tid?                                                                                                                                    

- Var tar ni tiden ifrån till friluftsdagar när dessa försvann ur Lpo94?  
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Enkätundersökning – friluftsliv i skolan 

 
Enkätundersökningen ska ge mig som blivande lärare en uppfattning om hur ni elever 

upplever friluftslivet i skolan, främst då ur hälsosynpunkt. Genom att få kunskap om hur ni 

elever på högstadiet uppfattar friluftsliv kommer jag att använda resultaten från 

undersökningen inför min framtida roll som lärare. För att kunna använda dessa resultat i min 

forskning så bör ni svara så ärligt som möjligt.  

 
 

   

Kille 

 

  

Tjej 

 

 Vad är friluftsliv i skolan för dig? 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

- Varför är just dessa saker friluftsliv för dig, berätta? 

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

            Ringa in JA eller NEJ på följande frågor: 

 

 Förknippar du friluftsliv i skolan med hälsa?     JA/NEJ 

 

 Är friluftsliv i skolan bra för fysiska hälsan, t.ex. förbättring av konditionen? JA/NEJ 

 

Om JA, Varför? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 Upplever du att du mår bättre psykiskt, efter att du haft friluftsliv i skolan? JA/NEJ 

 

Varför/varför inte? 
............................................................................................................................. 

…………………………………………………. 
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● Hur upplever du Friluftsliv/Naturmötet? (Ringa in ett(1) alternativ från 1 till 4 som Du 

anser passar bäst, Där 1=Instämmer inte, 4=Instämmer helt):  

 

Upplevelse:              

 

  

Lugnt 1) Instämmer 

inte 

2) Instämmer 

delvis 

3) Instämmer 4) Instämmer 

helt 

Stressigt 1) Instämmer 

inte 

2) Instämmer 

delvis 

3) Instämmer 4) Instämmer 

helt 

Värme(något 

som värmer 

inombords) 

1) Instämmer 

inte 

2) Instämmer 

delvis 

3) Instämmer 4) Instämmer 

helt 

Kyla(blir lätt 

kall i kroppen) 
1) Instämmer 

inte 

2) Instämmer 

delvis 

3) Instämmer 4) Instämmer 

helt 

Mysigt 1) Instämmer 

inte 

2) Instämmer 

delvis 

3) Instämmer 4) Instämmer 

helt 

Besvärligt 1) Instämmer 

inte 

2) Instämmer 

delvis 

3) Instämmer 4) Instämmer 

helt 

Samvaro 1) Instämmer 

inte 

2) Instämmer 

delvis 

3) Instämmer 4) Instämmer 

helt 

Avkoppling 1) Instämmer 

inte 

2)Instämmer 

delvis 

3) Instämmer 4) Instämmer 

helt 

     

 

 

 

 

Ringa in JA eller NEJ på följande frågor:  

       

 

 Upplever du friluftsdagar som något bra?   JA/NEJ   

 

 Kan friluftsliv i olika former t.ex. vandring/skridskor vara bra för musklerna i benen?    

 

JA/NEJ       

 

 Är det vettigt att ha friluftsliv i skolan?    JA/NEJ 

 

 Är friluftsliv för dig att grilla korv?         JA/NEJ 
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 Är friluftsliv för dig att sitta vid lägerelden?       JA/NEJ 

  

 Är naturen en bra plats att lära sig saker i?         JA/NEJ 

  

 Upplever du friluftsliv i skolan som något naturligt i vardagen? JA/NEJ 

 

 

Tack för din medverkan i denna enkätundersökning! 

 

/Peter Fredriksson Luleå Universitet 

 


