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Sammanfattning 
 
Friluftsliv blir allt mer omfattande i idrott och hälsa ämnet och ska utgöra en tredjedel av 

undervisningen enligt läroplanen. Utifrån friluftslivets omfattning i ämnet idrott och hälsa är 

det även relevant och intressant att göra en studie om.   

  

Syftet med studien är att undersöka elevers inställning till friluftslivsundervisning i idrott och 

hälsa. Men även om vad eleverna tycker om olika moment i friluftslivsundervisning och även 

om eleverna kommer få nytta av olika moment i friluftsliv i vardagslivet utanför 

skolverksamhet. Studien riktar sig mot elever som går andra året på gymnasiet. Resultatets 

erhölls med hjälp av kvantitativ metod i form av enkäter och resultatet visade att en stor 

majoritet hade en positiv inställning till friluftsliv och olika moment inom området friluftsliv. 

Stora delar av respondenterna trodde även att de kommer få nytta av olika friluftslivsmoment 

i vardagslivet när de inte längre går i skolan.  

 

Nyckelord: Elever, Friluftsliv, Inställning, Skolverket 

 



                                                                       

Abstract 
It is stated in the curriculum that outdoor life should be one third of the physical education in the 

Swedish schools. The increasing focus and growing interest motivates studies to be made in the field of 

outdoor life activities. 

 

The aim of this study is to investigate students`attitiudes towards outdoor life education, as well as to 

find out what their opinions are of the different outdoor activities they have been introduced to, and if 

they will be able to use the obtained knowledge in their everyday life when they are not in school. The 

target group of this study is students in their second year of high school. A quantitative method was used 

and data was collected through a survey. The result of the study showed that a large majority of the 

students have a positive attitude toward outdoor activities and a greater number thought they will have 

benefits from outdoor life education outside of school. 
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1.	Inledning		
I ämnet idrott och hälsa ska friluftsliv utgöra ungefär 1/3 av kursplanen på både högstadiet och på 

gymnasiet (Skolverket, 2011). Därav är friluftsliv något relevant att undersöka. Friluftsliv började man 

tidigt med i Sverige i form av olika organisationer som scoutrörelsen och Unga örnar, friluftsfrämjandet 

och turistföreningen som alla inriktade sig på att skapa ett naturintresse hos folket (Lundberg, 2018; 

Brügge, Glantz & Sandell, 2011). Naturens mångfald ger även unga bättre kognitiva förmågor och 

rörelseförmågor och har en betydelse för det fysiska samt det psykiska välbefinnandet (Lundvall, 2011; 

Ericsson,2005).  

 

Enligt Backman (2010) uppstår intresset för friluftsliv i unga år. Att man vistas i naturmiljöer redan som 

ung påverkar intresset för friluftsliv högre upp i åldrarna men även hur man värdesätter naturen när man 

blir äldre. Genom att utöva friluftslivsaktiviteter med sina föräldrar påverkar intresset bland unga och att 

det är en viktig faktor för att skapa ett friluftsintresse (Backman, 2010).  Friluftsliv  i idrott och hälsa 

undervisningen kan vara komplicerat ur ett kunskapsperspektiv(hur man lär ut och vad som ska läras ut) 

men väldigt viktigt att skapa förutsättningar för en bra friluftslivsundervisning i tidig ålder för att kunna 

skapa ett intresse bland elever och unga för att vistas i natur och utemiljö (Mikaels, 2017). Det är därför 

viktigt att veta mer om vad elever har för inställning till friluftsliv i idrottsundervisningen så att idrotts 

undervisningen kan utvecklas för att forma undervisningen så den passar för fler elever. Blir 

undervisningen mer anpassad för efter eleverna kommer troligtvis eleverna tycka att undervisningen 

känns meningsfull (Thedin Jakobsson, 2007) och roligare. Skulle möjligtvis betygen bli bättre?  
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2.	Litteraturgenomgång		

2.1	Friluftsliv		
Statliga myndigheter, organisationer och forskare har försökt definiera begreppet friluftsliv, och de flesta 

definitioner är mycket lika och skiljer sig enbart på något ord. I slutet av 1960-talet skulle 

friluftsrörelsen och idrottsrörelsen ha en definition som de båda rörelserna gick under. Friluftsrörelsen 

protesterade och menade på att de ville ha en egen definition eller identitet som inte hade med 

tävlingsmoment eller tävlingsverksamhet att göra (Backman, 2004).  

 

Begreppet friluftsliv är komplicerat och skulle kunna stå för flera olika saker. För att definitionen av 

friluftsliv inte ska bli allmän bör en indelning av olika natur- och friluftslivsaktivitet göras. 

Naturaktiviteter delas in i tre delar enligt Edinger (i Nilsson, 2007): Friluftsliv, friluftsturism och 

friluftssport.  I friluftsliv och friluftsturism är det primära att få naturupplevelser genom att tillbringa tid 

i naturmiljöer. Det primära för friluftsport är resultatinriktat och med någon form av tävling. Ändamålet 

med friluftsliv är att samla på sig erfarenheter och upplevelser, men även att en miljö i naturen har ett 

egenvärde och är en direkt tilltalande upplevelse. En definition av friluftsliv lyder:”Friluftsliv means 

being outside, in the natural and cultural landscape for the purpuse of well-being or to gain experience of 

our natural surroundings without the demans of competition” (Backman, 2010, s.18).  

 

Enligt definitionen ovan tar begreppet friluftsliv avstånd från tävlingsidrott. Det centrala med friluftsliv 

är att vara i naturmiljö. Detta överensstämmer med Nilssons (2007, s. 142) definition av vad friluftsliv är 

lyder: ”Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturassocierade upplevelser samt stimulans 

och rekreation av psykisk och/eller fysisk art, med eller utan inslag av prestation och utan krav på 

tävlingsprestation”.  

2.2	Friluftshistoria	
Runt sekelskiftet 1900 skedde industrialiseringen och urbaniseringen. De hade stor påverkan på intresset 

för fysisk aktivitet på fritiden.  Runt denna tid började människor flytta in till mer tätbefolkade områden. 

Under denna tid ökade standarden på materiella ting bland folket. Människor började arbete mindre 

timmar vilket gav utrymme för mer fritid. Semesterlagstiftningen införande 1938 bidrog till att en ännu 

större del av gemene man fick fritid . I och med detta blev turism, friluftsliv samt rekreation viktigt ur ett 

ekonomiskt, regionalt och yrkesmässigt perspektiv (Brügge, Glantz, & Sandell, 2011).  

 

Scoutrörelsen och Unga örnar var två organisationer som på 1920-talet skapades för fostran av barn och 

ungdomar för att de senare i vuxenlivet skulle bli bra medborgare. Både scoutrörelsen och Unga örnar 

fostrade barn och ungdomar med hjälp av natur och friluftsliv som verktyg. Med friluftsliv och natur 
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som kunskap och erfarenheter för att det skulle vara till nytta till barnen och ungdomarna när det blev 

äldre och vuxna. Genom detta användes friluftsliv som argument för något som gynnade samhället. 

Syftet var att påverka barn och ungdomar och barn på ett bestående sätt genom att låta oerfarna unga 

vistas i natur för att sedan ”komma tillbaka till samhället” med ny kunskap och nya 

erfarenheter(Lundberg, 2018).  

 

Friluftsfrämjandet, turistföreningen och scoutrörelsen var de drivande gällande naturintresse bland folket 

i städerna. Friluftsliv blev mer och mer som en typ av fostran för barn och ungdomar. Syftet var inte 

enbart fostran för barn och ungdomar. Det fanns ett helhetsperspektiv där tanken var att få nationen 

starkare med en förbättring av kondition, hälsa och det allmänna välbefinnandet hos folket.  Stadslivet 

sågs som  ohälsosamt (Brügge, Glantz & Sandell, 2011).  

 

Mullepedagogiken uppstod vid mitten av 1970-talet genom en pedagogik som Friluftslivsfrämjandet tog 

fram. Pedagogiken innebar att barn skulle lära sig naturen genom att lek. Mullepedagogiken hade olika 

stadier beroende på hur gammal man är. Skogsknyttar var inriktat på åldrarna 3-4 där föräldrarna deltar i 

lekar i naturen. Skogsmulle riktade sig till åldrarna 5-6 år, där mångfalden och hemtraktens växtlighet 

och djurliv stod i centrum. Skogsströvare inriktade sig mot åldrarna 10-13. Under denna del var 

planering, naturupplevelser, miljövård, orientering och hantering av redskap och olika tekniker för 

användning av redskapen centralt. TVM-are riktade sig mot högstadieåren. Vid detta stadie agerade 

ungdomarna sina egna ledare och skulle genomföra olika vandringar och uppgifter (Johansson, 1995). 

2.3	Miljöns	betydelse	
Den miljö som vi vistas i har en ansenlig betydelse för både fysiskt och psykiskt välbefinnande. En bra 

fysisk miljö skulle kunna vara givande för allmän trivsel samt hur länge koncentrationen orkar vara 

riktad på en viss aktivitet (Socialstyrelsen, 2004). Den miljö som barn vistas i har även en påverkan på 

hur barnets rörelseförmåga utvecklar sig. Hur en miljö som stimulerar barns rörelseförmåga ska se ut är 

delvis oklar. Dock skulle den ökande bilåkningen och minskningen av ytor där man kan röra sig 

fritt(parker, gräsytor, skogar) leda till minskad fysisk rörelse och allsidiga rörelseupplevelser. Barn nu 

för tiden har bra utvecklade syn- och hörselerfarenheter, men är mycket mer hämmade när det kommer 

till rörelseerfarenhet (Ericsson, 2005).  

 

Den mångfald som naturen ger kan ge barn bättre rörelse, emotionella och kognitiva förmågor. Skolor 

och förskolor är viktiga för att väcka intresse hos barn och ungdomar till att vilja utöva friluftsliv och 

erhålla naturupplevelser (Lundvall, 2011). En vältränad kropp som kan röra sig på ett snyggt vis behöver 

även avkoppling och frisk luft. Kroppen behöver vara ute i frisk luft för att vara frisk och stark (Larsson 

& Fagrell, 2010). Lek och rörelse kan konstateras vara till stor nytta i barn och ungdomars lärande. Den 
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verksamhet som skolor bedriver bör innefatta intellektuella, sinnliga och estetiska aspekter men även 

sådant som berör hälsa och livsstil. Friluftsliv i skolan ska handla om att elever  får kunskaper om 

naturen och förstår sin egen medverkan i dess kretslopp, men även kunskaper som gör att de känner sig 

trygg i sin omgivning (Lundvall, 2011).  

2.4	Styrdokument	kopplat	till	friluftsliv	

2.4.1	Årskurs	1-3	

Enligt kursplanen för årskurs 1-3 ska eleverna få möjlighet att orientera sig i närmiljö och lära sig att 

använda sig av enkla kartor, lära sig olika begrepp som handlar om rumsuppfattning i friluftsliv. 

Eleverna ska få utöva olika lekar samt rörelser i natur och utemiljö. I kursplanen ingår även grunderna i 

allemansrätten och säkerhetsaspekter, hänsynstagande med koppling till lekar, spel och i olika 

naturvistelser (Skolverket, 2011).   

2.4.2	Årskurs	4-6	

Enligt årskurs 4-6:s kursplan ska eleverna få möjlighet till att vistas i närmiljön med hjälp av kartor och 

digitala verktyg. Kartors struktur och olika symboler blir mer ingående jämfört med årskurs 1-3. Lekar 

och fysisk aktivitet i årskurs 4-6 ska ske i varierade miljöer jämfört med årskurs 1-3. I årskurs 4-6 riktas 

fokus mer på vilka skyldigheter och rättigheter man har i allemansrätten. Eleverna ska lära sig om  

säkerhet samt hänsynstagande som innefattar träning, lek, spel, idrott och utevistelser. Nödsituationer 

vid vatten och hur situationerna ska hanteras med hjälp av olika redskap, men även att eleverna får 

undervisning i hur man säkert vistas vid vatten vintertid (Skolverket, 2011). 

2.4.3	Årskurs	7-9	

Enligt årskurs 7-9:s kursplan ska eleverna få möjlighet till att orientera sig i främmande miljö med hjälp 

av olika hjälpmedel, kunna positionera sig med digitalt verktyg samt utan något digitalt verktyg. 

Eleverna ska även få möjlighet att genomföra, organisera och planera friluftsaktiviteter. Liknande 

årskurs 4-6 ska eleverna få kunskap om de skyldigheter samt rättigheter man har utifrån allemansrätten.  

Elevernas ska även lära sig hur kulturtraditioner har koppling till utevistelser och friluftsliv. Liknande 4-

6 ska eleverna ha kunskap i vattensäkerhet samt badvett vintertid. Hur nödsituationer hanteras med hjälp 

av olika redskap vid vatten ska eleverna också lära sig (Skolverket, 2011). 

2.4.4	Gymnasiet			

I skolverkets kursplan gällande gymnasiet för idrott och hälsa 1 och 2 ingår flera olika moment i 

friluftsliv som ska infogas i undervisning. Idrott och hälsa 1 består av frilufts-, idrotts- och 

motionsaktiviteter där syftet är att förbättra den allsidiga kroppsliga förmågan bland eleverna. Naturen 

blir arenan där rekreation, metoder och redskap för friluftsliv och rörelseaktiviteter ska utföras.  Eleverna 

ska lära sig om säkerhet med koppling till fysisk rörelse, friluftsliv samt hur nödsituationer hanteras. 
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Gällande idrott och hälsa 2 finns det delar av kursplanen som går under rubriken friluftsliv. Det som går 

under den rubriken är upplevelsebaserade rörelseaktiviteter som sker utomhus. Detta kan vara klättring 

eller orientering till exempel. Sista delen som ingår är olika riskfaktorers koppling till fysisk aktivitet 

och motion (Skolverket, 2011).  

2.5	Tidigare	forskning	
 
Vart kommer intresset till friluftsliv ifrån? Enligt Backman(2010) kommer relationen till friluftsliv 

främst från barndomen. Ofta att man som ung varit i skogsmiljö och gjort olika aktiviteter i skogen med 

sina föräldrar. De som deltog i studien ansåg att deras koppling till friluftsliv skedde i deras unga år och 

att det har en stor betydelse för hur de värdesätter olika ting samt hur deras nutida livsstil ser ut 

(Backman, 2010). 

 

 I Mikaels (2017) visade resultatet att friluftsliv anses vara fysisk aktivitet som sker i utemiljö och är mer 

ett nöje än något med ett pedagogiskt syfte.  I studien analyserades läroplaner och då framstod fysisk 

rörelse som det mest centrala begreppet kopplat till friluftsliv. Friluftsliv ur kunskapssynvinkel var 

delvis problematiskt, vad är det man ska lära sig i friluftsliv i idrott och hälsa. Problematiken var inte 

kopplat till att få elever fysiskt aktiva genom friluftsliv utan mer hur fysisk aktivitet i friluftsliv används 

för att uppnå kunskapsmålen i friluftsliv (Mikaels, 2017).  

2.5.1	Elever	och	friluftsliv		

I Backman (2004) Utövar ungdomar friluftsliv visade studien att det moment som eleverna stött på minst 

i friluftslivsundervisningen var friluftslivsteknik. Under friluftslivsteknik finns moment som matlagning, 

göra upp eld i naturmiljö. Paddling och långfärdsskridskor var de moment som utövades minst. Det 

vanligaste och mest förekommande momenten var orientering, skridskor och slalomåkning. Studien 

gjordes i årskurs 6 och en årskurs 9. Det fanns vissa skillnader mellan årskurserna. Studien visade att 

6:orna oftare hade momenten friluftslivsteknik, vandring i skog och cykling utomhus jämfört med 

årskurs 9. Men i årskurs 9 var det oftare som eleverna fått testat på slalom. Kraven som ställs för att 

aktiviteterna skulle godkännas som genomförda var låg. Exempelvis för att ha åkt slalom krävdes det att 

man stått på skidor under det senaste året. Studien innefattar även friluftsdagar samt undervisning i idrott 

och hälsa (Backman, 2004). 

 

Andra delen av Backman (2004) studie är om ungdomars friluftslivs utövande på fritiden samt i 

skolsammanhang. I undersökningen medverkade 677 elever. Undersökningen visade att 58 % av 

eleverna det senaste året testat att vandra på fritiden, 52 % av eleverna hade sovit i tält och åkt slalom på 

fritiden och 46 % av eleverna hade det senaste året åkt skridskor utomhus på fritiden. Det var färre som 

hade paddlat (24 %). I skolsammanhang under idrottsundervisningen hade 85 % testat orientering, 78 % 
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hade testat skridskoåkning och 40 % hade testat att vandrat i skogen.  Bara runt 10 % hade fått 

undervisning i friluftslivsteknik det senaste året. De aktiviteter som främst kännetecknas som friluftsliv 

(paddling, vandring och friluftslivsteknik) är det som eleverna gjort minst utav vilket framkom i 

Backmans (2004) studie.  

 

I Abelsen och Leirhaug (2017) visade det sig att elever tycker att friluftsliv främjar sammanhållning, 

samarbetsförmåga och utveckling av social kompetens. Många elever ansåg att friluftsliv gav ett avbrott 

ifrån teoretiska moment i skolan. Resultatet visade även att friluftslivets positiva potential främst kom 

fram när det används olika didaktiska metoder där elever och lärare arbetar tillsammans. Abelsen och 

Leirhaug menar även att friluftsliv inte är ett glasklart begrepp och att det genom läroplaner kan vara 

svårt att förstå begreppet. För att förstå sig på friluftsliv krävs att det fylls med mening och med ett värde 

och med det menas att lärare för försöka göra undervisningen i friluftsliv meningsfull, att eleverna 

känner att de förstår varför de gör detta och vilken nytta kunskapen ger men även att undervisningen är  

lustfylld (Abelsen & Leirhaug, 2017).  

2.5.2	Människors	syn	på	vad	friluftsliv	är	

I Fredman, Karlsson, Romild och Sandells (2008) rapport Vad är friluftsliv? gjordes en undersökning 

om vad folk anser inryms begreppet friluftsliv. Den aktivitet som kopplades starkast till friluftsliv var 

någon typ av vandring i skogsmiljö eller i fjällmiljö. Att gå i park var det moment som minst andel tycke 

går under begreppet friluftsliv (8 %). Alltså kan man avläsa att det skiljer sig mycket mellan skogs och 

fjällvandring jämfört med en promenad i en park. Att paddla i kajak var det många som ansåg vara 

friluftsliv (61 %). Bada i ett hav (48 %) var även något som en stor del av de svarande tyckte var 

friluftsliv (Fredman, Romild & Sandell, 2008).  

 

En stor del av de som ägnar sig åt friluftsliv menar att det finns ett visst egenvärde med friluftsliv. Att 

man ägnar sig åt friluftsliv för sin egen vinning och att själv stå i centrum. Utövandet görs inte för någon 

annan. Alltså sysslar man ofta inte med friluftsliv för att bättre på sitt utseende av kroppen. Till skillnad 

från många andra fysiska aktiviteter där utseende är i centrum och målet med aktiviteterna. Till exempel 

styrketräning eller bodybuilding (Backman, 2004). Välbefinnande kopplat till friluftsliv är något som är 

svårt att studera och kräver ett sammanhang för att undersöka. Lyser friluftslivets egenvärde igenom och 

att friluftsliv skapar en känsla av sammanhang då man utövar friluftsliv ger det ett avbrott från det 

vardagliga livet.  Egenvärde och att komma ifrån ”vardagen” kan vara en viktig faktor ur skolperspektiv, 

då eleverna kommer ifrån de teoretiska ämnena och känner att det är skönt att komma ut i natur eftersom 

det finns ett egenvärde i natur och friluftslivsundervisningen (Lundvall, 2011).  
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2.5.3	Betyg	

I ett examensarbete av Karlsson och Henriksson (2014) gjordes en undersökning om vad lärare anser om 

betyg och bedömning i friluftsliv. Många lärare ansåg att bedömning i friluftsliv är något som är 

komplicerat på grund av brist på tid och att det är svårt att hitta sätta att förbättra elevers kunskap och 

färdigheter. Men även att ekonomiska och materiella aspekter påverkar vilken undervisning lärare kan 

erbjuda (Karlsson & Henriksson, 2014). 

 

2.6	Teoretisk	utgångspunkt	
KASAM-modellen är den teoretiska utgångspunkten som arbetet utgår ifrån. Aaron Antonovskys 

KASAM är ett begrepp som handlar om känsla av sammanhang. Larsson och Meckbach (2007) kopplar 

KASAM-modellen till undervisning i idrott och hälsa. För att beskriva vad som får människor att få en 

känsla av sammanhang är KASAM-modellen uppbyggd på tre delar. Begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. För att barn och ungdomar ska vilja medverka i undervisningen krävs det att 

undervisningen har ett sammanhang. Den upplevelse eleverna har av idrott och hälsa grundar sig i 

Antonovskys tre delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Beroende på hur bra de tre 

delarna implementeras i undervisningen kommer få betydelse för om eleverna deltar och vill utmana sig 

själva i idrott och hälsa (Thedin Jakobsson, 2007).  

2.6.1	Begriplighet	

Med begriplighet menas i den omfattning en person anser att en företeelse är konkret, gripbar samt 

strukturerad. Genom struktur samt sammanhang blir något begripligare. Med en hög grad av  

begriplighet kommer saker att utspela sig så rimligt som man kan förvänta sig. Det ställer krav på läraren 

för att skapa begriplighet. Läraren måste ha kunskap om sin undervisning och de didaktiska frågorna så 

att eleverna uppfattar och tycker undervisningen är begriplig (Thedin Jakobsson, 2007). 

2.6.2	Hanterbarhet		

”Hanterbarhet innebär att man har resurser att möta de krav och utmaningar som ställs i den situation 

man befinner sig i.” (Thedin Jakobsson, 2007, s. 190). Citatet beskriver att hanterbarhet handlar om att 

man känner att sina egna och andras resurser räcker till. Hanterbarhet uppnås genom att kraven i olika 

situationer inte är orimliga i relation till individens förmåga. Thedin, Jakobsson (2007) menar att som 

lärare är det viktigt att alla elever känner att de får uppmärksamhet men även att hela gruppen känner att 

de är trygga med varandra. En stark sammanhållning i en grupp är positivt för hanterbarheten. 

Utrustningen ska också vara relevant till övningen, till exempel vad ska jag ha detta räck till eller varför 

ligger denna madrass här? Om en övning inte känns hanterbar för en elev kan övningen utföras med en 

viss rädsla och oro samt en känsla av tvång.  En övning som eleven upplever hanterbar utifrån tenderar 

att göra att övningen upplevs mer positiv (Thedin Jakobsson, 2007).   
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2.6.3	Meningsfullhet	

Den tredje och sista delen av KASAM-modellen är meningsfullhet. Meningsfullhet kallas även för 

motivationskomponenten. Meningsfullhet utvecklas av kunskaper man erhåller under livet. För att något 

ska kännas meningsfullt bör inställningen till en situation vara positiv, exempelvis att en uppgift 

uppfattas som stimulerande och som en utmaning.  För lärare blir det viktigt att övningar ger något typ 

av utmaning, engagemang och att de är glädjefyllda. Det är en utmaning för lärare i idrott och hälsa att 

kunna implantera det i sin undervisning. En elev kan tycka att en viss övning är meningsfull medan en 

annan tycker att en annan övning är meningsfull. Ingen tycker exakt lika vilket gör det komplicerat som 

lärare att få alla att känna meningsfullhet. Att generera ett engagemang till träning och rörelse kan ge 

resultat i form av att elever utför övningar även fast övningen inte är den mest stimulerande för just dem. 

Elever som har ett engagemang till träning och rörelse tenderar att se olika aktiviteter ur ett långtids 

perspektiv (innebär att man ser en vinning med aktiviteten på längre sikt och att resultat inte behöver 

komma direkt) och utför aktiviteter även fast aktiviteterna inte är roliga. Detta för att eleven förstår att 

med tid och träning utvecklas man och ser meningen med övningen (Thedin Jakobsson, 2007).  

 

Tanken med KASAM-modellen med koppling till min studie blir relevant på grund av att studien berör 

elevers inställning. Den inställning som en person har till ett visst moment kan kopplas på ett relevant 

sätt till KASAM-modellens olika delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Till exempel om 

en elev har en positiv inställning till friluftsliv kan det kopplas ihop med meningsfullheten i KASAM-

modellen och att det finns ett värde i att utföra friluftsliv och därav anledningen till elevens positiva 

inställning till friluftsliv. Det kan även kopplas ihop till elever som har en negativ inställning till 

friluftsliv då eleven möjligtvis inte känner någon meningsfullhet eller begriplighet till friluftsliv. Därav 

blir KASAM-modellen en bra teori att använda sig av i studien.   

2.7	Sammanfattning	av	litteraturbearbetningen	
Tidigare forskning som gjorts pekar på att intresset för friluftsliv bland ungdomar kommer ifrån 

föräldrarna och om föräldrarna har varit i utemiljöer med sina barn. Uppskattningen och att se ett värde  

av friluftsliv sätts främst i ung ålder (Backman, 2010). Forskning visade även på att friluftsliv var fysisk 

aktivitet som sker i utemiljö och att det anses vara mer om fysisk aktivitet än något pedagogiskt och att 

det därmed är svårt att koppla friluftsliv till skolverksamhet (Mikaels, 2017). 

 

I Backmans (2004) studie Är det inne att vara ute? visade det sig att moment som tydligaste kopplas till 

vad friluftsliv är, var de moment som eleverna utövat minst på fritiden. Är det så att ungdomar inte 

tycker att friluftsliv är speciellt intressant och att intresset kommer ju äldre man blir. Detta blir intressant 

att undersöka och se om eleverna kommer ha nytta av friluftsliv när det inte går i skola mer.  
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En stor del av de som sysslar med friluftsliv menar att det finns ett egenvärde med friluftsliv och att man 

gör det för egen vinning och inte någon annans, till exempel hur man ser ut som vissa andra aktiviteter 

kan ge sken av. Friluftsliv ger även en känsla av sammanhang (Lundvall, 2011) som kan kopplas till min 

KASAM- Modell som är den modell som ska användas under hela studien för analys av resultatet.  

Utifrån denna forskning har jag formulerat mitt syfte och frågeställningar.   

 

3.	Syfte	och	frågeställningar		
 

3.2	Syfte	
Syftet med undersökningen är att undersöka om eleverna tycker friluftsliv är något positivt i idrott och 

hälsa och vad de tycker om olika moment inom friluftsliv. Vidare är syftet också att undersöka om 

elever anser att de kommer få någon nytta av olika moment i friluftsliv efter sin skolgång. 

3.3	Frågeställningar	
• Är friluftsliv något elever har en positiv/negativ inställning till? 

• Vad anser elever om olika moment inom friluftsliv i skolan? 

• Tycker eleverna att friluftsliv kan vara till nytta efter sin skolgång? 
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4.	Metod		

4.2	Design		
Denna studie genomfördes med hjälp av kvantitativ metod i form av en enkät. Enkäter användes 

för få en större grupp elever att delta i undersökningen. En större grupp ger större möjlighet att 

generalisera resultatet. En nackdel med kvantitativ metod kan vara att de skolor studien utförts 

på skulle i mitt fall kunna vara idrotts gymnasium och att det kan göra att resultatet blir vinklat åt 

det positiva hållet och inte speglar verkligheten sett till hela populationen. Till exempel att 

elevernas inställning till friluftsliv och idrott är högre. Det kan vara missvisande då målet är att 

få ett generaliserbart resultat som speglar hela populationen som går andra året på gymnasiet. 

Fördelen med att göra en kvalitativ studie i form av djupintervjuer hade varit att man får djupare 

och mer reflektioner till just varför de har den inställningen till friluftsliv. Studiens mål var dock 

att försöka få ett generaliserbart resultat. Hade kvalitativa djupintervjuer gjorts för studien hade 

en stor mängd elever varit tvungna att delta vilket det varken fanns tid till men även att man inte 

kan se samband på samma vis som med en kvantitativ metodform. Eftersom kvantitativ metod 

främst används för att få ett generaliserbart resultat och hitta samband blev kvantitativ metod  

valet av metod för att besvara på syftet och frågeställningarna i studien (Hassmén & Hassmén, 

2008). 

4.3	Urval	
I studien deltar elever som går andra året på gymnasiet. Den gruppen valdes för att i årskurs 2 på 

gymnasiet har eleverna haft idrott och friluftsliv under hela sin skolgång och kan då ge en 

sammanställning av vad de tycker om friluftsliv under alla åren i skolan. Totalt deltog 137 personer i 

studien. Av dessa var 95 personer kvinnor (69,3 %), 40 personer var män (29,2 %) och 2 personer 

definierar sig varken som man eller kvinna (1,5 %). Majoriteten av respondenterna var född år 2001 (61 

%). I övrigt var det 42 (30,9 %) stycken födda 2002, 7 (5,1 %) stycken födda år 2000 och 4 stycken (2,9 

%) födda år 1999.  

 

Som delvis nämnts i rubriken ”design” kan studien innefatta ett urvalsfel. Med urvalsfel menas att då 

inte alla i målpopulationen kommer med i studien finns det då en chans att det blir ett urvalsfel 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Om man ser till mitt urval av elever är båda skolorna där studien utfördes 

skolor som har inriktningar till idrott. Så som NIU (nationell idrottsutbildning)  och LIU (lokal 

idrottsutbildning. Dock ska alla läsa idrott och hälsa i årskurs 2 på gymnasiet vilket då innefattar hela 

målpopulationen. Men det kan ha varit så att  i klasserna där enkäten besvarades var det en större del 

elever med ett idrotts intresse än om man hade valt en skola utan idrottsinriktningar så som NIU och 

LIU.  Detta går ej att veta men det är en riskfaktor till ett urvalsfel och att resultatet kan ha blivit vinklat 
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åt det positiva hållet . För att minimera risken för urvalsfel skulle enkäten skickats ut till fler skolor och 

lärare för att säkerställa mig om att hela målpopulationen finns med i studien. 

4.4	Mätinstrument/Intervjuguide	
För att genomföra en kvantitativ enkätundersökning användes ett program vid namn ”Survey & 

Report” som är skapat för att göra enkäter och samla in data med hjälp av enkäter. Man kan välja 

mellan digital enkät och enkät i pappersform. I denna studie valdes en digital enkät. I 

programmet finns det en länk som är kopplat till enkäten. Länken skickas sedan vidare till 

respondenterna eller till en lärare som mellanhand och som sedan skickar vidare länken. Enkäten 

bestod av 4 delar (se bilaga). De första två frågorna var mer allmänna och frågade efter ålder och 

kön. Del två bestod av en fråga om elever tycker friluftsliv är något positivt eller negativt. Del 3 

bestod av två frågor och de frågorna handlade om olika friluftsmoment i skolan och om eleverna 

kommer att få nytta av de olika momenten efter sin skolgång. Sista delen och sista frågan 

handlade om betyg och vilket betyg eleverna senast hade i idrott och hälsa.  

4.5	Genomförande	
Det första som gjordes gällande genomförandet av enkäten var att kontakta tre idrottslärare i en 

mellanstor stad som jag kände till sedan innan. Två av lärarna jobbar på samma skola fast har hand om 

olika program. Den tredje läraren jobbar på en annan gymnasieskola i samma stad. När två lärare arbetar 

på samma skola skulle det kunna påverka resultatet då förutsättningarna i mån av resurser är likadana. 

Eftersom dessa två lärare jobbar på en skola med både specialidrott och NIU (Nationell 

idrottsutbildning) skulle det kunna vara så att resurserna i form av material kan vara högre än andra 

skolor och skulle därför kunna göra att resultatet blir mer vinklat åt det positiva hållet då 

förutsättningarna ser olika ut för olika lärare och elever.   Kontakten gjordes först via mail. När jag fick 

svar bokade vi en tid som passade alla parter. På mötet gick jag igenom hur jag skulle gå tillväga. 

Undersökningen gick till så att jag skickade en länk från ”Survey & Report” till de tre lärarna som sedan 

skickade vidare länken till eleverna som fick svara på enkäten. Alla elever har varsin dator på skolan. 

Alltså var jag aldrig i kontakt med eleverna. I enkäten stod det tydligt att undersökningen är helt anonym 

och att man måste markera en samtyckesknapp för att komma till frågorna. Att det fanns dessa 

funktioner i ”Survey & Report” gjorde att jag inte kände behov att träffa eleverna personligen. När 

enkäten var i fylld tryckte eleverna på ”skicka in” och då skickades svaren till ”Survey & Report”, där 

de sedan fanns tillgängliga för analys.  

4.6	Databearbetning	
Insamlingen av data samt databearbetning genomfördes med hjälp av ”Survey & Report”. Alla svar som 

skickades in samlas i programmet ”Survey & Report ” När all data samlats in skapade jag en rapport där 

man ser alla svar i tabeller och diagram. Svaren visas i procent och antal. Data från enkäten samlades in 
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med hjälp av enkätdelen i programmet. Resultatet erhölls genom rapportdelen av ”Survey & Report”. 

Tillvägagångssättet av databearbetningen valdes för att göra undersökningen så effektiv som möjligt och 

spara tid. Först skickas enkäten ut. Svaren lagras på programmets sida. Sedan kan en rapport skapas där 

man ser resultatet av undersökningen. Förkunskaper om programmet gjorde även valet av 

databearbetning blev enklare.  

 

4.7	Reliabilitet	och	validitet	
Reliabilitet handlar om stabilitet, tillförlitlighet, förutsägbarhet, pålitlighet och minimalt mätfel. En låg 

reliabilitet medför även en låg validitet i undersökningen. Resultatet ska bli det samma om man utför 

undersöknigne igen. Exempelvis om man väger sig på en våg ska resultatet bli samma oberoende om 

man väger sig en eller 10 gånger. Därför är det viktigt med hög reliabilitet för att få noggrannhet och 

säkerhet i observationen. Då mätinstrumentets reliabilitet är bra kan resultatet användas med högre 

säkerhet (Hassmén & Hassmén, 2008). Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Tre elever som går på gymnasiet besvarade enkäten för att få lite konstruktiv kritik om 

enkäten och dess frågor men även för att få ett hum om hur svaren kommer se ut. Med hjälp ett sådant 

test kan man säkra en god reliabilitet i studien.  

 

Validitet handlar om i vilken grad undersökningen undersöker det som är tänkt att undersökas, alltså om 

det finns ett samband mellan resultatet och studiens syfte och att det sedan går att analysera resultatet 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Frågorna i enkäten utgick endast utifrån studiens syfte och 

frågeställningar så att inte undersökning kom att handla om saker som egentligen inte är relevanta för 

min studie. På detta vis stärks validiteten i studien. I min enkät (Fråga 6) gällande elevers senaste betyg 

är en fråga som inte direkt har något med mitt syfte och frågeställning att göra. Det gör att validiteten 

minskar för att frågan om deras senaste betyg undersöker något som inte behöver vara med i min studie 

med koppling till syfte och frågeställningar. 

4.8	Etiskt	förhållningssätt	
Forskaretik är ett begrepp som används inom forskning och är något som ska följas för att göra 

en god och korrekt forskning. Forskaretik kan utmärkas med några regler. Forskaren ska vara 

ärlig gällande sin forskning. Metod och resultat ska vara tillgänglig och öppen. Forskningen ska 

ej genomföras på ett vis så att människor kommer att skadas eller kränkas. Andras forskning ska 

bedömas objektivt (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Individskyddskravet innefattar olika regler som har med hänsyn till respondenterna att göra. 

Informationskravet består av att den som forskar ska upplysa de som deltar i studien vad som är 

syftet med forskningen och vilka villkor som gäller. Samtyckeskravet handlar om att alla som 
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deltar i undersökningen har rätt att avbryta studien och får helt bestämma över sin egen 

medverkan. Näst sista kravet är konfidentialitetskravet. Kravet handlar om att alla deltagare i 

undersökningen ska få bästa behandling som är möjligt gällande hantering a personuppgifter och 

att de ska lagras så att ingen som inte har behörighet till informationen kommer att komma åt 

informationen. Sista kravet är nyttjandekravet och det innebär att uppgifter om deltagande får 

bara användas till den tänkta forskningen (Vetenskapsrådet, 2002).    

 

För att försäkra mig om att min studie genomfördes utefter dessa krav hade enkäten ett 

försättsblad där all information om vad studien handlar om och en samtyckes knapp där de fick 

antingen tycka godkänner eller neka. På detta försättsblad till enkäten stod det även att deras 

personuppgifter hanteras utefter kraven och att ingen obehörig kan få denna information samt att 

svaren enbart används till den tänka forskningen. Namn och personuppgifter i enkäten 

framkommer inte och jag behövde därmed inte hantera några personuppgifter. Eftersom jag inte 

närvarade när eleverna gjorde enkäten finns det ingen risk för att personuppgifter sprids vidare 

då man inte kan se vem som svarade ett visst alternativ på en fråga. Ålder och kön framkommer 

dock i enkäten men det går inte att lista ut vem som svarade på vad.  För att försäkra mig om att 

respondenterna kände sig trygga med genomförandet av enkäten skrevs information om att deras 

personuppgifter hanteras utefter kraven och att ingen obehörig kunde ta del av denna  

informationen. Eleverna fick även avbryta studien när de vill utan några som helst konsekvenser.  
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5.	Resultat		
Nedan presenteras studiens resultat. Först presenteras vad eleverna tycker om friluftsliv i idrott 

och hälsa sedan presenteras elevers inställning till olika friluftslivmoment i idrott och hälsa 

undervisningen. Sist presenteras om elevernas syn på om de kommer att få nytta av olika 

friluftslivmoment i vardagslivet utanför skolan.  

5.1	Elevers	inställning	till	friluftsliv	i	idrott	och	hälsa		
Enligt tabellen nedan (se figur 1) svarade 48,9 % att friluftsliv är något positivt. Mycket positivt svarade 

en stor del (37,2%) av respondenterna.  Tillsammans ger detta bilden av att majoriteten av eleverna 

tycker att friluftsliv i idrott och hälsa var något bra. Få ansåg att friluftsliv är något negativt, 5,6 % 

svarade negativt och 1,5 % svarade mycket negativt. Andelen som inte hade någon uppfattning i frågan 

var 5,8 % av respondenterna.  

 
 
 
Figur 1. Respondenternas inställning till friluftsliv i idrott och hälsa undervisning. (n=137). 
Procent 

5.2	Elevers	inställning	till	olika	moment	i	friluftsliv	i	idrott	och	hälsa		
Nedan presenteras resultat om elevers inställning till olika moment inom friluftslivundervisning i 

idrott och hälsa. 

5.2.1	Undervisning	i	allemansrätt	

Undervisning i allemansrätt ansåg en stor del av respondenterna (59,9 %) vara något positivt. Andelen 

som svarade mycket positivt var något lägre (28,5 %). Antalet som svarade negativt var 2,2 % och 2,9 %  

tyckte att undervisning allemansrätt var ”mycket negativt”. Totalt var det 6,6 % som aldrig hade haft 

undervisning i allemansrätten i idrott och hälsa. Det är alltså en stor majoritet som tycker att 
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undervisning i allemansrätt är något positivt eller mycket positivt och en liten andel tycker att det är 

något negativt eller mycket negativt  

	

5.2.2	Undervisning	i	friluftslivssäkerhet	

Undervisning i friluftslivssäkerhet var något som en stor majoriteter av respondenterna tyckte var 

positivt: 50,7 % svarade positivt och 35,1 % svarade mycket positivt. Det innebär att totalt 85,8 % tycker 

att friluftssäkerhet är något positivt eller mycket positivt. Endast 6 % tyckte att det var något negativt 

med friluftslivsäkerhet och endast 0,7 % svarade mycket negativt. Man kan tydligt se att säkerhet inom 

friluftsliv var ett moment som många tyckte var något positivt. Dock hade 7,5 % aldrig haft det 

friluftslivssäkerhet i sin undervisning. 

5.2.3	Göra	upp	eld	och	olika	eld	tekniker	i	friluftslivsundervisning		

Olika eld tekniker och att göra upp eld tyckte majoriteten var positivt med. Det var 4,4 % som ansåg att 

det var något negativt och endast 0,7 % ansåg det vara mycket negativt. Dock var det 10,2 % som aldrig 

hade stött på det momentet i undervisningen. Men sett till helheten dominerade eleverna som var 

positiva. Det var 56,2 % som var positiva och 28,5 % som var  mycket positiva.  

5.2.4	Byggnation	av	vindskydd							

När det gäller inställningen till byggnation av vindskydd på idrott och hälsa lektioner var det 54 % som 

var positiva och 24,1 % som var mycket positiva. Det 13,1% av respondenterna som aldrig hade byggt 

vindskydd under idrott och hälsa lektionerna och 6,6 % av respondenterna svarade att negativt. De som 

svarade mycket negativt var något färre (2,2 %).  

5.2.5	Undervisning	i	hantering	av	redskap	

Nära hälften (50,7 %) av respondenterna svarade att redskapshantering är något positivt och så många 

som 31,6 % ansåg att redskapshantering var något mycket positivt. I övrigt svarade 4,4 % negativt och 

1,5 % svarade mycket negativt. Man kan tydligt se att de flesta respondenter ansåg att hantering av 

redskap var något som antingen var positivt eller mycket positivt och att en liten del såg något negativt 

med momentet. Det var 11,8 % som aldrig hade stött på momentet i undervisningen.  

Sammanfattning	moment	i	friluftsliv	

Sammanfattningsvis kan man se utifrån resultatet att i samtliga moment var svarsalternativet ”positivt” 

det svar som flest respondenter fyllde i (se tabell 1). Svaret mycket positivt var även det ett vanligt 

svarsalternativ, men för samtliga moment var det något lägre än svaret ”positivt”. Generellt sett så var 

andelen som valde svarsalternativet ”negativt” och ”mycket negativt” på momenten låg. Andelen som 

svarade att de aldrig haft ett moment får anses hög på samtliga moment. Det diskuteras vidare i 

metoddiskussionen vad det kan bero på.  
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Moment  Mycket 

negativt(%) 

Negativt(%)  Positivt 

(%) 

Mycket 

positivt 

(%) 

Aldrig haft 

momentet(%) 

Totalt(100%) 

Allemansrätten 2,9 2,2 59,9 28,5 6,6 100 

Friluftslivsäkerhet 0,7 6 50,7 35,1 7,5 100 

Eld tekniker 0,7 4,4 56,2 28,5 10,2 100 

Bygge av 

vindskydd 

2,2 6,6 54 24,1 13.1 100 

Redskapshantering 1,5 4,4 50,7 31,6 11,8 100 

 

Tabell 1. Elevers inställning till olika moment i friluftsliv i idrott och hälsa. (n=137). Procent 

5.3	Nytta	av	friluftslivsmoment	i	vardagslivet	utanför	skolan	

Nedan kommer samma moment som tidigare redovisas men resultatet är utifrån om eleverna anser att 

kommer få nytta av friluftslivsmomenten i vardagslivet när de inte längre går i skolan.  

5.3.1	Allemansrätten	i	vardagslivet		

På denna fråga svarade 43,8 % att det var troligt att de kommer ha nytta av kunskap om allemansrätten 

efter skolan. Det var något färre som svarade mycket troligt (38,7 %).  Alltså tyckte en stor del av 

eleverna att den kunskapen de har om allemansrätten kommer de även ha nytta av i vardagslivet. Det var 

dock 12,4 % som ansåg att det inte är så troligt och 1,5 % svarade att de inte alls är troligt och 3,6 % 

hade ingen uppfattning.  

5.3.2	Friluftslivssäkerhet	i	vardagslivet	

Hälften (50%) av respondenterna ansåg att de troligtvis kommer ha nytta av momentet i vardagslivet. 

Det var 26,5% svarade mycket troligt på frågan, majoriteten ansåg alltså att det är troligt eller mycket 

troligt att de kommer ha nytta av kunskap i friluftssäkerhet i vardagslivet. Det 16,9 % som svarade inte 

så troligt och 2,2 % svarade inte alls troligt och 4,4 % hade ingen uppfattning. 

5.3.3	Göra	upp	eld	och	eld	tekniker	i	vardagslivet	

Resultatet på denna fråga skiljer sig delvis från andra moment. Andel som svarade att det inte är troligt 

var högre, 33,8 % svarade inte troligt och 5,9 % svarade inte alls troligt. Majoriteten tycke ändå att det 

var troligt (37,5%) eller mycket troligt (19,9 %). 2,9% hade ingen uppfattning.   

5.3.4	Matlagning	utomhus	kopplat	till	vardagslivet	

Även på denna fråga var andelen som svarade inte så troligt högre än andra moment (29,4%), men inte 

högre för att göra upp eld och eld tekniker. Det 3,7 % som svarade inte alls troligt. De flesta (63,3 %) 
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svarade ändå troligt och mycket troligt.  Varav 32,4 % svarade troligt och 30,9 % svarade mycket troligt. 

Andelen som inte hade någon uppfattning var 3,7 %.  

5.3.5	Hantering	av	redskap	i	vardagslivet	

Det var 52,9 % som svarade att de troligen kommer ha nytta av hantering av redskap i vardagslivet 

utanför skolan, medan 25,7 % svarade mycket troligt. Vidare var det 15,4 % som fyllde i att det inte var 

så troligt att kunskap i redskapshantering kommer till nytta i deras vardagsliv och 2,9 % ansåg att det 

inte alls är troligt. Återstående 2,9 % hade ingen uppfattning.  

Sammanfattning	nytta	av	friluftslivsmoment	i	vardagslivet	utanför	skolan	

Sammanfattningsvis visar resultatet att en majoritet av eleverna anser att de kommer att få nytta av de 

moment som fanns med i studien i deras vardagsliv utanför skolan (se tabell 2). Andelen som svarade att 

de inte var så troligt och inte alls troligt att de kommer få nytta av något moment i vardagslivet var 

relativt lågt. Dock på momentet göra upp eld och eld tekniker var det så stor del som 33,8 % som 

svarade inte troligt. När det gäller matlagning utomhus var det också relativt många som svarade inte 

troligt. Men sett till helheten trodde majoriteten att det var troligt eller mycket troligt att de kommer få 

nytta av momenten i vardagslivet.  

 

Moment i 
vardagslivet  

Inte alls 
troligt(%) 

Inte troligt(%) Troligt(%) Mycket 
troligt(%) 

Ingen 
uppfattning(%) 

Totalt(%) 

allemansrätten 1,5 12,4 43,8 38,7 3,6 100 
friluftslivssäkerhet 2,2 16,9 50 26,5 4,4 100 
Eld tekniker 5,9 33,8 37,5 19,9 2,9 100 
Matlagning 
utomhus 

3,7 29,4 32,4 30,9 3,7 100 

Redskapshantering  2,9 15,4 52,9 25,7 2,9 100 
 
Tabell 2. Nytta av friluftslivsmoment i vardagslivet utanför skolan. (n=137). Procent 
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6.	DISKUSSION		

6.1	Resultatdiskussion	

6.1.2	Elevers	inställning	till	friluftsliv	i	idrott	och	hälsa	

Enligt resultatet i studien var det en majoritet som svarade antingen positivt eller mycket positivt (48,9 

% positivt och 37,2 % svarade mycket positivt)  på frågan om deras inställning till friluftsliv i idrott och 

hälsa. Få av respondenterna svarade negativt (6,6%) och mycket negativt (1,5 %) på frågan om deras 

inställning till friluftsliv i idrott och hälsa. Eleverna i studien verkar därmed ha en positiv inställning till 

friluftsliv i ämnet idrott och hälsa. Eleverna är mer positiva till friluftsliv än vad som förväntades innan 

studien. Det finns begränsat med studier som direkt tittat på elevers inställning till friluftsliv. Men 

Abelsen och Leirhaug (2017) visar att elever kan se fördelar med att ha friluftsliv i skolsammanhang. 

Eleverna menade i deras studie att friluftsliv utvecklar sammanhållning, samarbetsförmåga men även att 

den sociala kompetensen främjas eleverna. Eleverna ansåg även att det gav ett avbrott från alla teoretiska 

ämnen i skolan. Mot den bakgrunden kan det vara att så att eleverna har en så positiv inställning till 

friluftsliv i skolan för att de känner att det stärker den sociala kompetensen, samarbetsförmågan och 

sammanhållningen men även att det ger ett avbrott från teoretiska ämnen. Det kan kopplas till KASAM-

modellen (Thedin Jakobsson, 2007) och begreppet meningsfullhet som är en del av KASAM-modellen. 

Meningsfullhet är en motivationskomponent som präglas av kunskaper man erhållit sig. Om eleverna 

känner mening utifrån ovan nämnda upplevda positiva effekter (social kompetens, samarbetsförmåga, 

sammanhållning, avbrott från teoretiska ämnen) i undervisningen har de troligtvis en positiv uppfattning 

om friluftslivsundervisning. Stämmer detta förklarar det varför det var så stor del i studien som svarade 

antingen positivt eller mycket positivt. Finns det meningsfullhet med undervisningen kommer eleverna 

troligtvis att tycka det är roligare och mer motiverande att delta.  

	

6.1.3	Elevers	inställning	till	friluftslivmoment	i	idrott	och	hälsa		

Enligt resultatet på frågan elevers inställning till olika moment i friluftsundervisningen så svarade 

majoriteten att de upplevde att samtliga momenten var antingen positivt eller mycket positivt. Det 

moment som störst andel var negativa till var bygge av vindskydd (6,6 %). Bygge av vindskydd hade 

även det moment som störst andel svarade att de inte haft (13,1 %). Men sett till alla momenten var 

respondenterna positiva eller mycket positiva och andelen som svarade negativt eller mycket negativt 

var lågt. Backman (2004) fann att det elever utövat minst var friluftslivteknik som att bygga vindskydd, 

redskapshantering, matlagning utomhus och göra eld. Resultatet i föreliggande studie visade att 13,1 % 

aldrig byggt vindskydd, 10 % hade aldrig gjort upp eld och 11,8 % hade aldrig haft någon typ av 
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redskapshantering. Med tanke på Backmans (2004) resultat och min studie verkar friluftslivsteknik vara 

något som inte utövas så mycket i friluftslivsundervisning. Skolverkets kursplan för idrott och hälsa på 

gymnasiet (Skolverket, 2011) nämner inget specifikt om hantering av redskap och med tanke på det 

prioriteras det möjligtvis inte det av lärare.  

 

6.1.4	Friluftslivsmoment	i	vardagslivet		

Den tredje frågeställningen handlar om eleverna tycker att de har nytta av friluftsliv efter skolgång i 

vardagslivet. De moment eleverna fick ta ställning till var allemansrätten, friluftslivssäkerhet, 

eldtekniker, matlagning utomhus och redskapshantering. Resultatet visade att majoriteten svarade 

antingen troligt eller mycket troligt på de olika momenten. Det moment som störst andel trodde de 

kommer få nytta av var allemansrätten (43,8 % svarade troligt och 38,7 % svarade mycket troligt). Men 

andra momenten ligger inte långt efter. Detta resultat visar att respondenterna känner att undervisningen 

kommer att komma till användning utanför skolan. De moment som respondenterna ansåg minst troligt 

att de kommer att få användning av var eld tekniker och matlagning utomhus. Ericsson (2005) skriver att 

minskning av ytor att röra sig på (gräsytor, parker, skog) gör att ungdomar och barn rör sig mindre och 

inte känner något behov av att vara i friluftslivmiljö. Det kan förklara att eleverna inte känner att de 

kommer få nytta av eld teknik och matlagning utomhus eftersom tillgängligheten av mat och eld finns 

redan överallt runt om oss och nyttan av att laga mat utomhus och att göra upp en eld utomhus 

försvinner.  I enlighet med KASAM-modellen (Thedin Jakobsson, 2007) kan respondenterna känna att 

det finns något meningsfullt med friluftsliv i skolan för att man kan få nytta av det senare i livet. Det kan 

också förklara deras positiva inställning på frågeställning ett och två.   

 

6.1.5	Elever	och	friluftsliv	i	ämnet	idrott	och	hälsa	

 

Friluftsliv ska nästan utgöra en tredjedel av undervisningen i idrott och hälsa och ett mål med ämnet är 

att elever ska få ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och rörelse (Skolverket, 2011). Det kan 

konstateras att i skolorna som respondenterna kommer ifrån verkar det som att lärarna har lyckats göra 

undervisningen meningsfull. Självklart hade man velat se att än fler svarat att de både tycker friluftsliv 

är något positivt och att de får nytta av det i vardagslivet. Det hade möjligtvis varit orimligt och inte 

speglat verkligenhet men ett mål som Skolverket och lärare bör försöka sträva efter.       

 

Definitioner av friluftsliv kopplas ihop med naturassocierade upplevelser och att friluftsliv är något som 

sker utan någon press eller form av tävling (Nilsson, 2007). Att friluftsliv är friare från stress och 

tävlingsmoment kan kopplas till KASAM och främst delen hanterbarhet (Thedin Jakobsson, 2007). Det 

kan vara så att eleverna känner att de friluftslivsmoment som finns med i min studie är hanterbara med 
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rimliga krav utan tävlingsmoment som gör att eleverna anser att momenten blir roliga och givande. 

Ingen press på prestation hämmar möjligtvis inte eleverna och låter istället kreativiteten flöda. Det i sin 

tur kanske kan göra att upplevelsen av olika moment i friluftslivsundervisning i idrott och hälsa upplevs 

positiv. 

 

Kan det vara så att de respondenter som svarade troligt eller mycket troligt på frågan om nyttan av 

friluftslivsmoment i vardagslivet utanför skolan har utövat friluftsliv redan i tidiga åldrar? Som 

Backman (2010) skriver erhåller barn och ungdomar sitt intresse genom att vistas med sina föräldrar i 

natur och utemiljöer i unga åldrar. Kan det vara så att respondenterna har varit i natur och utemiljöer 

med sina föräldrar som små barn och därav skaffat sig ett intresse för friluftsliv. Det kan också vara så 

att respondenterna som svarade troligt eller mycket troligt kanske känner att det i enlighet med 

KASAM-modellen (Thedin Jakobsson, 2007) finns en meningsfullhet. Om man vänder på det och ser 

det från de som svarade inte troligt eller inte alls troligt. Har dessa elever kanske inte varit tillräckligt i 

naturen med föräldrarna som små eller att det inte fanns möjlighet till det. Kan det ha påverkat deras 

svar i denna studie? Jag tror det. Backman(2010) skriver att det påverkar hur man ser på friluftsliv 

senare i livet. Har eleverna inte vistats tillräckligt i natur och inte heller känner meningsfullhet med 

friluftsliv och vad ska jag använda detta till? Om det är på detta vis, hur kan då lärare påverka eleverna? 

Om eleverna erhåller sig intresset för friluftsliv innan de börjat skolan eller när de egentligen inte vet 

vad friluftsliv innebär. Då kan ju inte lärarna påverka detta, men som Backman (2004) nämner kan dock 

intresset för friluftsliv växa fram bland ungdomarna när de blir äldre och att friluftsliv är något som 

”växer på en”. Det kan vara så att eleverna som svarade inte troligt eller inte alls troligt kommer få nytta 

av friluftsliv i framtiden och att de under denna period i livet inte känner så bara. Detta är svårt att veta 

men det är en tanke att även om man inte är förtjust i friluftsliv under skolåren kan man bli intresserad 

av det senare i vuxenlivet men även om man inte hade en uppväxt präglad av utevistelser med sina 

föräldrar.  

 

Enligt Abelsen och Leirhaug (2017) är friluftsliv svårtolkat utifrån en läroplan och att man främst förstår 

sig på begreppet om man fyller undervisningen i friluftsliv med mening och värde. I Mikaels studie 

(2017) visade resultatet att friluftsliv anses vara fysisk aktivitet som sker i utemiljö men att friluftsliv är 

något man gör för nöjes skull och inte för ett pedagogiskt syfte. Friluftsliv ur kunskapssynvinkel var 

delvis problematiskt, vad är det man ska lära sig i friluftsliv i idrott och hälsa. Problematiken var inte 

kopplat till att få elever fysiskt aktiva genom friluftsliv utan mer hur fysisk aktivitet i friluftsliv används 

för att uppnå kunskapsmålen i friluftsliv (Mikaels, 2017). Abelsen, Leirhaug och Mikaels studier syftar 

lite på samma sak. Att friluftsliv är svårt att implementera i undervisning så att det blir meningsfullt för 

eleverna och att de ser ett värde i att utöva det. Min studie visade dock att det fanns meningsfullhet och 

värde bland eleverna då både syfte och i samtliga frågeställningar hade majoriteten av eleverna en 
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positiv inställning till friluftsliv, olika moment i friluftsliv och nyttan man får av friluftsliv i vardagen 

efter skolan.  

6.2	Metoddiskussion	
Kvantitativ metod i form av enkäter blev valet till min studie och det för att de flesta studier om 

friluftsliv är kvalitativa. Då jag ville få fram ett resultat som var generaliserbart om elevers inställning 

till friluftsliv, blev valet av metod relativt enkelt. Som hjälpmedel av insamling och analys av data 

användes ”Survey & Report”. Programmet underlättade och sparade mycket tid under arbetets gång då 

programmet var strukturerat och tydligt. Rapporten som ”Survey & Report” skapar av det resultat man 

får underlättade mycket då man inte själv behöver sitta och räkna ut resultatet vilket gjorde att mycket 

tid sparades. ”Survey & ”Report”  hjälpte mig tolka materialet så att syfte och frågeställningar kunde  

besvaras. Dock med tanke på att de två skolorna där studien utfördes är gymnasium med 

idrottsinriktningar som NIU och LIU, kan det vara så att idrottsintresserade elever söker sig till dessa 

skolor och då blir mängden som är intresserade av idrott och hälsa större än om det inte hade varit en 

skola med NIU och LIU utbildningar. Med det i åtanke kan det vara så att mitt resultat inte är 

generaliserbart och att det inte speglar elevers inställning till friluftsliv i hela Sverige.  

 

Hade studien genomförts med hjälp av kvalitativ metod i form av djupintervjuer hade man fått svar som 

pekar på faktorer till varför de tycker som de tycker om friluftsliv och olika moment i friluftsliv. Till 

exempel varför någon eller några har en negativ inställning till friluftsliv och om det finns gemensamma 

faktorer till varför de tycker på det vis. Då målet var att få ett resultat som var generaliserbart blev valet 

av metod kvantitativ men som vidareforskning hade en studie om samma område fast med 

djupintervjuer varit intressant och få fram faktorer till varför eleverna tycker som de tycker om 

friluftslivundervisning.  

 

Utifrån en kritisk synvinkel på min studie kunde jag varit tydligare med att förklara varje moment på 

enkäten. Exempelvis vad allemansrätten, friluftslivssäkerhet, hantering av redskap innebär. Hade 

frågorna formulerats tydligare på enkäten tror jag andelen av respondenterna som fyllt i ”ingen 

uppfattning” eller ” aldrig haft momentet” minskat. Möjligtvis kan det vara så att de som svarade 

antingen ”aldrig haft momentet” eller ”ingen uppfattning” i vissa fall har uppfattning om momentet men 

att frågan var för otydlig. Det kan leda till att det enda svaret som de kände de kunde fylla i var då 

”aldrig haft momentet” eller ”ingen uppfattning” även fast de egentligen hade en uppfattning.  

 

I Backmans (2004) studie ”är det inne att vara ute” undersöks elevers friluftslivsutövande. I studien 

använder han begrepp som svarsalternativ som är täcker ett bredare spektrum än vad som användes i min 

studie. Till exempel använder Backmans sig av begreppet friluftlivsteknik medans jag använder mig av 
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mer specifika moment inom friluftlivsteknik som redskapshantering, eld teknik, matlagning utomhus 

och bygge av vindskydd. Detta visar att en jämförelse mellan exempelvis Backmans studie och annan 

forskning inte är enkel eftersom olika begrepp och definitioner används.  

 

Jag skulle kunnat ha kontaktat fler lärare och fler skolor för att göra generaliserbarheten än större. 137 

svar är bra med tanke på tidsramen i studien men för att få en än bättre generaliserbarhet hade det varit 

bra med ett större urval. Men hade det funnits än mer tid till studien hade definitivt fler lärare och skolor 

blivit kontaktade för att få fler svar på enkäten och därmed öka generaliserbarheten.   

6.3	Fortsatt	forskning	
Eftersom studien är en kvantitativ metod i form av enkät hade det varit intressant att forska om samma 

område fast genom en kvalitativ studie i form av djupintervjuer för att få mer nyanserade svar och få en 

djupare förståelse för vad eleverna tycker om friluftsliv i idrott och hälsa undervisning. Efter både en 

kvalitativ studie och en kvantitativ studie är gjord har man både en generell bild över vad elevers anser 

om friluftsliv men även vad en mindre grupp elever tycker fast på ett djupare och mer nyanserat vis.  

Det hade även varit intressant att undersöka hur socioekonomiska aspekter påverkar ungdomars 

friluftslivsutövande på fritiden och hur det påverkar deras betyg i friluftsliv.  
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