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Sammanfattning

I kursplanen för idrott och hälsa betonas friluftsliv starkt. Friluftsliv ska ingå i undervisningen 
i ämnet och elever ska efter avslutad grundskoleutbildning ha grundläggande kunskaper om 
friluftsliv. Friluftsliv har även betydelse för vår hälsa, därför är elevers uppfattningar om
friluftsliv i grundskolan intressant och belyses i denna undersökning, samt hur elever 
uppfattar sina egna färdigheter i friluftsliv. Undersökning är kvantitativ och bygger på en 
enkätundersökning som 135 elever medverkat i. Undersökningen är utformad så att friluftsliv 
ses ur två perspektiv, dels genom friluftslivsaktiviteter och dels genom naturmiljöaktiviteter. 
Undersökningen visar att det är vanligt att elever provat på olika vissa typer av 
friluftslivsmoment i grundskolan medan andra typer av friluftslivsmoment har många elever 
dålig erfarenhet av. Resultaten uppvisar att elever ofta uppfattar sina färdigheter inom 
naturmiljöaktiviteterna högre än inom friluftslivsaktiviteterna. Undersökningen tyder således 
på att friluftsaktiviteterna fått stå tillbaka i skolans undervisning, trots att dessa aktiviteter är 
essentiella för att bedriva ett mer utvecklat friluftsliv. 
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Förord 

Friluftsliv innehar ett högt egenvärde, ett värde i sig, vilket Engström menar inträffar när en 
aktivitet eller verksamhet inte motiveras av någonting annat än sig själv, ”den är sig själv 
nog”.1 Det som framhålls blir istället det som upplevs här och nu i den stund man ägnar sig åt, 
bland annat, friluftsliv. ”Att ha roligt, uppleva spänning, eller att få en stunds definitiv 
avkoppling från vardagens förpliktelser”2 är det som ger friluftslivet ett så högt egenvärde. 
”Det är nuet som gäller – inte framtiden”.3

I många idrottsrelaterade sammanhang står tävling och rangordning, mellan såväl enskilda 
individer som i lag, i centrum. Att vinna och underkasta sig hård träning samt att jämföra sig 
med andra är en del av idrottens spelregler. Jag anser att det är viktigt att komma bort från 
dessa värderingar i skolans undervisning i ämnet idrott och hälsa och friluftsliv kan i högsta 
grad erbjuda denna möjlighet. Friluftsliv är ett av de moment som ska ingå i idrottsämnets 
undervisning, och ett av friluftslivets mest betydelsefulla värden är just att komma ifrån 
prestations- och tävlingskraven. 

Jag anser att friluftsliv kan erbjuda, och nu ansluter jag mig till Brügge, Glantz och Sandells 
uppfattningar av vad friluftsliv kan ge, upplevelser av frid (stillhet, tystnad, lugn och ro), 
spänning och utmaning, frihet, gemenskap, meningsfull helhet, samt ”oavsett vad man söker i 
friluftslivet så är situationen konkret och greppbar. Jämfört med vardagslivet är det en enkel 
verklighet, där kraven på oss och behoven är tydliga och uppenbara. […] Friluftsliv handlar 
om att mycket verkligt och påtagligt med våra sinnen få uppleva trötthet, hunger, smärta, 
glädje, mättnad och lycka. Resultatet är att vi möter oss själva på ett sätt som gör att vi får ny 
energi och bygger upp oss. När vi klarat utmaningar och strapatser växer vi som människor”.4

                                               
1 Engström 1999, s 40
2 Engström 1999, s 40
3 Engström 1999, s 40
4 Brügge, Glantz & Sandell 2004, s 196-197
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1. Inledning 

Lärare ska arbeta utifrån rådande styrdokument. I dagsläget gör den gällande kursplanen i 
idrott och hälsa sig tydlig på att vissa moment skall ingå i undervisningen. Ett av dessa 
moment är friluftsliv och ska behandlas separat inom ämnet. Frågan vad friluftsliv är och vad 
det ska betraktas som är komplicerat, eftersom friluftsliv skiljer sig från idrotten samtidigt 
som friluftsliv inte alltid är en fysisk aktivitet.5 Ämnet idrott och hälsa ska alla fall ge elever
erfarenheter av friluftsliv samt ge elever kunskaper och färdigheter i att bedriva friluftsliv. 
Syftet är att framkalla ett intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor samt att väcka 
betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö.

Undersökningar som Lundvall, Meckbach och Thedin-Jakobssons6 och Backmans7 visar att 
friluftsliv förekommer väldigt sällan i idrottsundervisningen. Backman har studerat lärares
och elevers uppfattningar om förekomsten av friluftsliv i grundskolan. Studien visar bland 
annat att friluftsliv utgör endast en liten del av den totala undervisningstiden i idrott och hälsa. 
Lärarna upplever även att det är svårt att bedöma elevers kunskaper i friluftsliv, vilket 
Backman menar är ett resultat av att friluftsliv bedrivs i så liten andel av undervisningstiden.8

Backman menar även att barn och ungas uppväxtmiljö påverkar deras möjligheter till att 
prova på friluftsliv, vilket medför att det blir viktigt för grundskolan att kunna erbjuda alla 
barn och ungdomar en likvärdig utbildning, så att alla får möjlighet ta del av allt friluftsliv har 
att erbjuda.9 Friluftsliv har bland annat stor betydelse för vår folkhälsa, vilket konstaterades i 
en statlig utredning som Friluftsgruppen gjorde i slutet av 1990-talet. Friluftsgruppen visade 
på att friluftsliv ger, utöver fysisk aktivitet, många andra positiva hälsoeffekter av 
fysiologiska, psykiska och sociala karaktärer.10

Denna undersökning syftar till att kartlägga vilka olika friluftslivsmoment elever har övat på i 
grundskolan och hur elever efter avslutad grundskoleutbildning uppfattar sina färdigheter i 
olika friluftslivsmoment, men även hur elever uppfattar uppnådda kursmål som är relaterade 
till friluftsliv i ämnet idrott och hälsa. 

1.1. Bakgrund 
Nedan kommer en introduktion till vad friluftsliv är, dess historia och dess roll i skolan. Efter 
det följer en presentation av forskningsläget i friluftsliv med anknytning till barn och 
ungdomar samt till skolan. 

1.2. Vad är friluftsliv

1.2.1. En tillbakablick

Friluftslivet är en relativt ung företeelse och dess historia sträcker sig lite mer än hundra år 
tillbaka i tiden. Friluftsliv var till en början en sysselsättning som mer välbärgade män kunde 
ägna sin fritid åt, där skidåkning och stärkande friluftsliv utgjorde grunden. Intresset för 

                                               
5 Eriksson, Gustavsson, Johansson, Mustell, Quennerstedt, Rudsberg, Sundberg & Svensson 2002, s 7
6 Lundvall, Meckbach & Thedin Jakobsson 2002, s18-19
7 Backman 2004, s 183
8 Backman 2004, s 183-184
9 Backman 2004, s 173
10 Friluftsgruppen 1999, s 87
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naturen och de svenska landskapen ökade i takt med den framväxande urbaniseringen där de 
strukturella och demografiska förändringarna gjorde sig gällande kring 1900-talets 
sekelskifte. Olika intressen i samhället låg till grund för friluftslivets framväxt. Dels 
utvecklades en längtan till att återskapa ett substitut för den försvinnande landsbygden, 
särskilt bland samhällets högsta klasser. Dels startades grupper som var intresserade av 
geografiska upptäckter men även ett växande intresse för naturskydd gjorde sig gällande. Den 
största faktorn till friluftlivets framväxt var trots allt den ökande fritiden för många, och 
naturpräglade aktiviteter utgjorde en stor dragningskraft. Utanför Sverige och Skandinavien 
skedde en liknande utveckling på friluftslivsområdet, främst i Västeuropa och Nordamerika.11

I det nya samhället som började karaktärisera sig i Sverige kring sekelskiftet bildades många 
nya organisationer med anknytning till friluftsliv, som till exempel Föreningen för 
skidlöpningens främjande i Sverige (nuvarande Friluftsfrämjandet).12 Friluftsliv skulle å ena
sidan fungera som fostran för den ”rotlösa ungdomen till ett sunt liv” och å andra sidan 
”uppamma känslor av nationell gemenskap” när såväl lokala som regionala samhörigheter 
splittrades i och med industrialiseringens växande förändringar.13 Friluftsliv och naturkontakt 
kom därför att fungera som grundstenar i bygget av den moderna svenska nationen.

Det dröjde dock fram till mellankrigstiden innan friluftsliv nådde ut och blev en möjlighet för 
alla medborgare. Ett kollektivt intresse växte kring friluftslivets värden och en 
demokratisering av friluftslivet inleddes, friluftsliv blev inte längre någonting exklusivt för 
samhällets högre klasser.14 Under 1960- och 1970-talen materialiserades friluftsliv allt mer till 
en följd av det nya konsumtionssamhället. Samtidigt började miljöfrågor och miljöproblem bli 
aktuella på den politiska agendan och friluftsliv fick en mer miljöpedagogisk inriktning.15

Under de senaste decennierna har friluftsliv utvecklats mer och mer till en upplevelsefylld 
aktivitet, där högteknologisk utrustning inte sällan används och äventyrsinriktningen är 
central.16 Utbudet av antalet friluftsaktiviteter har ökat kraftigt och har delvis gått ifrån den 
okomplicerade fritidsutövningen.17 Samtidigt som det visas på att det enkla, traditionella 
friluftslivet fortfarande är en viktig komponent i många människors liv när det gäller hälsa 
och välmående. Friluftsliv tillsammans med andra naturbaserade aktiviteter prioriteras högst i 
valet över fritidsaktiviteter när det gäller hälsa.18

Friluftsliv i dagens samhälle är alltså tudelat, dels råder en äventyrlig och 
upplevelsemaximerad syn på friluftsliv, och dels så är det enkla friluftslivet väldigt populärt, 
med syfte att få bland annat rekreation, avkoppling, miljöombyte och för att uppnå bättre 
hälsa.19

1.2.2. Begrepp och begreppsproblematiken

Begreppet friluftsliv har varierat över tid, och från statligt håll ville man under 1960-talet att 
friluftsliv och idrott skulle definieras likadant. I en statlig utredning från 1969 valde man 
därför att definiera friluftsliv och idrott som: 

                                               
11 Sandell & Sörlin 2000, s 12-13
12 Sandell & Sörlin 2000, s 13
13 Sandell & Sörlin 2000, s 33
14 Sandell & Sörlin 2000, s 260-261
15 Sandell & Sörlin 2000, s 261
16 Sandell & Sörlin 2000, s 204
17 Bischoff 1996, s 84
18 Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger 2007, s 147
19 Friluftsgruppen 1999, s 88
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Fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 
tävlingsresultat.20

Kritik framfördes från friluftrörelsens sida gentemot definitionen, mycket på grund av dess 
anknytning till idrottsrörelsen som så starkt påverkas av tävlingsverksamhet. En ny definition 
utarbetades bland annat från Friluftsfrämjandets sida:

Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling.21

Även denna definition har kritiserats, då utnyttja naturen har associerats till människans 
överexploatering av naturresurser. I slutet på 1990-talet tillsattes ännu en statlig utredning för 
att tydligt kunna skilja på de statliga bidragen till idrottsrörelsen respektive friluftsrörelsen. 
Utredningsgruppen kom att kallas Friluftsgruppen, vilka presenterade en ny definition av 
friluftsliv som idag kan betraktas som den officiella svenska definitionen:

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.22

I definitionen av friluftsliv betonas vistelse i naturmiljö och att få naturassocierade 
upplevelser. Men som Sandell och Sörlin bland många menar är det inte alltid lätt att veta 
”när man bedriver friluftsliv och när man inte gör det”.23 Den befintliga definitionen är 
omfångsrik och kan innefatta mycket.

Det finns stora likheter mellan friluftsliv och andra aktiviteter som bedrivs i utemiljö och 
begreppen förväxlas lätt med varandra. Lars Magnus Engström, professor i idrottsforskning, 
har synliggjort ”kroppsövningskulturens mångdimensionella innehåll genom att lyfta fram 
dominerande praktiker”.24 Engström har funnit sju olika praktiker inom 
kroppsövningskulturen: fysisk träning, tävling och rangordning, lek och rekreation, utmaning 
och äventyr, färdighetsträning, estetisk verksamhet samt rörelse- och koncentrationsträning.25

I den tredje praktiken, lek och rekreation, återfinns friluftsliv. Engström menar att ”många 
aktiviteter som utförs i naturlig miljö, och där kroppsövningen är kopplad till friluftsliv, måste 
också ses som lek och rekreation. Den fysiska prestationsförmågan, färdigheten eller resultatet 
har i detta sammanhang inte någon egentlig betydelse”.26

Engström menar även att en och samma kroppsövning, en typ av fysisk aktivitet, kan utföras 
med olika motiv och det blir då syftet med kroppsövningen som bestämmer inom vilken 
praktik aktiviteten sker. Engström tar längdskidåkning som ett exempel för att belysa att en 
och samma kroppsövning kan ske under olika praktiker, ”man kan delta i en organiserad 
tävling, man kan utöva den som motion i syfte att träna sin kondition, man kan gå i skidskola 
för att lära sig färdigheten, man kan i rekreationssyfte glida fram i ett spår och man kan i en 
strapatsfylld långtur på skidor bestiga en fjälltopp”.27 Det blir därför viktigt att definiera och 
göra en sortering av friluftsliv och friluftsverksamheter.

                                               
20 Backman 2003, s 12
21 Backman 2003, s 12
22 Friluftsgruppen 1999, s 15
23 Sandell & Sörlin 2000, s 271
24 Engström 1999, s 16
25 Engström 1999, s 18
26 Engström 1999, s 27
27 Engström 1999, s 36
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Vad är då skillnaden mellan friluftsliv och friluftsverksamhet? Johan Öhman, forskare och 
lärare inom friluftsliv, menar att det är viktigt att kunna skilja mellan friluftsliv och
friluftsverksamheter och definierar den sistnämnda som:

Fysiska aktiviteter som lekar, spel och övningar av idrottskaraktär som bedriv ute i 
naturen.28

Nilsson Kraepelien-Strid och Seger påpekar att friluftsliv inte ska förväxlas med 
friluftsverksamhet, och gör därför en klar och tydlig skillnad mellan dessa genom att benämna 
friluftsverksamhet som naturmiljöaktiviteter. Naturmiljöaktiviteter bedrivs som friluftsliv
utomhus och i naturmiljöer men syftet med dessa är, enligt Nilsson m.fl., inte främst att ”få 
naturassocierade upplevelser utan att utöva olika former av aktiviteter som orientering, 
skidåkning och skridskoåkning”.29

Dessa naturmiljöaktiviteter är emellertid viktiga komponenter i friluftsliv, men som Nilsson 
m.fl. menar kan dessa ”aldrig ersätta det utvecklade friluftslivet i fråga om 
naturupplevelser”.30 Däremot så står inte arbetsinsatsen eller prestationen i friluftslivet i 
motsatts till upplevelsen, utan de är ofta kopplade till varandra, ”avspänningen, lugnet och 
känslan av harmoni vid lägerelden efter en lång och arbetsam vandring med kontrast mellan 
arbete och vila förstärker ofta den positiva upplevelsen”.31

Engström och Redelius menar att friluftsliv som en praktik skiljer sig från andra praktiker, på 
grund av att friluftsliv har ett alldeles eget utmärkande drag vilket är den starka anknytningen 
till naturupplevelser. Avsikten med friluftslivets utövande är att ”observera naturens 
skiftningar samt väder- och vindförhållanden, och samtidigt sätta värde på att få vistas 
utomhus och uppskatta de skönhetsvärden som är förbundna med natur och djurliv […] 
närheten till och känslan för naturen är central”.32

1.3. Friluftsliv i skolan 
Den centrala pedagogiska tanken är att upplevelser av friluftsliv skapar bestämda 
värderingar vilket i sin tur leder till en personlig utveckling och en förändrad livsstil. […] 
Det innebär även att man kan utveckla en förståelse för naturen baserad på såväl 
sinnesupplevelser som förnuft. Kanske skulle en sådan typ av kunskap kunna innebära att 
ett personligt förhållande till naturen utvecklas och därmed en vilja att påverka 
samhällsutvecklingen i en mer uthållig riktning.33

Friluftsliv inom skolans värld ses ofta ur två olika pedagogiska förhållningssätt. Det ena 
förhållningssättet knyter an till citatet ovan, och handlar om att se friluftsliv som en metod i 
undervisningen för att nå andra syften. I detta förhållningssätt ligger själva värdet av 
friluftlivet i det man kan uppnå genom att använda friluftsliv som metod.

Medan det andra förhållningssättet är att se friluftsliv som ett egenvärde och ett mål i sig. Där 
själva naturmötet har ett högt värde. 34

                                               
28 Backman 2003, s 13
29 Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger 2007, s 154
30 Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger 2007, s 155
31 Nilsson 2007, s 148
32 Engström & Redelius 2002, s 278-279
33 Sundberg & Öhman 2000, s 116
34 Sundberg & Öhman 2000, s 112
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Ekberg och Erberth menar att ett av de starkaste skälen till naturvistelse och friluftsliv i skolan 
är att ge elever förutsättningar till att skapa ”ett positivt förhållningssätt till vår natur och 
miljö, att bli 'du' med naturen”.35 På så vis används ofta friluftsliv i skolan, det vill säga som 
ett medel och som ett miljöpedagogiskt redskap för att erhålla ett ekologiskt tänkande. 

1.3.1. Friluftsliv i skolämnet Idrott och hälsa

Friluftslivets historia i den svenska skolan är nästan lika lång som själva friluftslivets historia.
Redan under 1800-talet bedrevs viss undervisning i friluftsverksamhet, och 1927 införde 
riksdagen att minst 15 dagar per läsår skulle ägnas åt friluftsliv vid läroverken. Sedan dess har 
antalet friluftsdagar varierat i den svenska skolan. Fram till den senaste läroplanen som kom 
1994, Lpo 94, har dock antalet friluftsdagar varit styrda, men i och med den nya läroplanen
avreglerades friluftsdagarna och det är idag upp till varje skola att själv besluta om dess 
omfattning.36

Till en början fanns inga specifika syften och mål för friluftslivet i skolan, utan var 
gemensamma med idrottsämnets övriga syften och mål, friluftsliv skulle dock vara aktiviteter 
som bedrevs utomhus. I och med läroplanen från 1942 gav skolöverstyrelsen ut tydliga 
anvisningar om friluftsdagarnas innehåll, över 200 sidor med direktiv, men fortfarande 
räknades alla utomhusaktiviteter som friluftslivsverksamhet.37 I läroplanen från 1942 
motiverades friluftsdagarna enligt följande:

Genom regelbundet återkommande friluftsövningar skola eleverna beredas en hälsosam 
motvikt mot det övriga skolarbetet och bibringas intresse för härdande och stärkande 
friluftsliv och givas möjligheter för att förvärva de kunskaper och färdigheter, som 
erfordras för ett ändamålsenligt utövande av friluftsverksamhetens olika grenar.38

Friluftslivets värde låg till en början i dess positiva effekt på hälsan, i och med dess härdande 
och stärkande egenskaper. En förändring skedde på 1950-talet då idrottsrörelsen vuxit och 
börjat specialiserat sig mot en mer tävlings- och resultatinriktat aktivitet. Friluftsliv började 
till följd därav få en egen inriktning även i kursplanerna, friluftsliv beskrevs inte längre bara 
som en uteaktivitet utan fick egna mål och innehåll som exempelvis lägerliv och 
terrängvandring. Friluftslivet började således få ett egenvärde och där naturvård blev 
framträdande tillsammans med naturupplevelse.39

I läroplanen från 1980, Lgr 80, förekom för första gången ekologibegreppet. Det 
miljöpedagogiska tänket trädde in i läroplanen, Lgr 80 menade att: ”under vistelse i naturen 
skall eleverna --- få förståelse för den ekologiska balansen”.40

1.3.2. Friluftsliv i dagens skola enligt styrdokumenten

Skolans verksamhet styrs av timplaner och de nationella styrdokumenten som är läroplanen
och kursplanerna. Dessa styrdokument ska vara styrande riktlinjer för all personal i skolan 
och de ska bestämma över den verksamhet som bedrivs i skolan.41 Sedan avregleringen av 
antalet friluftsdagar i skolan i och med Lpo 94 har friluftsliv och friluftsverksamhet fått en 
framträdande roll i skolämnet idrott och hälsas kursplan. Friluftsliv är numera ett viktigt 
                                               
35 Ekberg & Erberth 2000, s 176
36 Grundskoleförordningen 1994:1194, Rektorns ansvar 
37 Sundberg & Öhman 2000, s 105
38 Sundberg & Öhman 2000, s 107-108
39 Sundberg & Öhman 2000, s 105
40 Sundberg & Öhman 2000, s 114
41 Friluftsgruppen 1999, s 120
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moment i ämnet idrott och hälsa, och utgör mål som eleverna ska uppnå efter avslutad 
grundskoleutbildning. Friluftsliv, idrott och olika former av fysiska aktiviteter samt rekreation 
har stor betydelse för hälsan och spelar en central roll genom hela kursplanen för idrott och 
hälsa. Nedan följer exempel från kursplanen som berör friluftsliv. Elever ska i ämnet idrott 
och hälsa:

Utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet 
och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande.42

Genom ämnet idrott och hälsa ska eleverna erhålla kunskap om att:

Under generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger 
kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att bedriva 
dem.43

Eleverna ska alltså få en inblick i ämnets historia, såväl i idrottens som i friluftslivets historia. 
Eleverna ska även få erfarenheter i friluftsliv genom att delta och på så vis utveckla sin egen 
färdighet. Friluftsverksamheter ska ge elever upplevelser, kunskaper och erfarenheter som i 
sin tur ska stimulera till ett intresse hos eleverna för friluftsliv, natur och miljöfrågor.

Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller 
att vistas i naturen. 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.44

Skolan ansvarar för att varje elev efter avslutat grundskoleutbildning skall:

- ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för 
allemansrätten45

- kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna
planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider46

Vill eleverna ha ett högre betyg i ämnet än Godkänt behöver de för betyget Väl godkänt delta 
och tillämpa sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider. För betyget Mycket väl 
godkänt behöver eleverna använda sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att 
bedöma värdet av olika idrotts- och friluftsaktiviteter. Samt kunna organisera motions-, 
idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med hänsyn till olika deltagares 
behov.47

Genom att använda sig av friluftsliv som metod kan ämnet idrott och hälsa tillsammans med 
andra ämnen samarbeta för att uppnå sina mål. Nilsson m.fl. menar att friluftslivsundervisning
bör sträva efter att integrera fler ämnen med varandra så att teorikunskap förenas med 
praktik.48

                                               
42 Kursplan för Idrott och hälsa – Ämnets syfte och roll i utbildningen
43 Kursplan för Idrott och hälsa – Ämnets syfte och roll i utbildningen
44 Kursplan för Idrott och hälsa – Ämnets karaktär och uppbyggnad
45 Kursplan för Idrott och hälsa – Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
46 Kursplan för Idrott och hälsa – Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
47 Kursplan för Idrott och hälsa – Bedömning i ämnet idrott och hälsa
48 Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger, 2007, s 156
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1.4. Bedrivs friluftsliv i skolan
Unikt för friluftsliv, tillsammans med dans, orientering, simning, livräddning och ergonomi, 
är att det är moment som skall ingå i ämnet idrott och hälsas undervisning i grundskolan för 
att eleverna ska kunna nå de uppsatta målen i ämnet.49 Samtidigt menar Erik Backman, 
forskare inom friluftsliv, att friluftsliv är någonting som förekommer i väldigt låg omfattning i 
undervisningen av idrott och hälsa. Backman har i sin undersökning Friluftsliv i grundskolan
studerat lärares och elevers uppfattningar om förekomsten av friluftsliv i grundskolan, i 
förhållande till hur ofta det omnämns i skolans styrdokument.50

Studien visar bland annat att friluftsliv tillsammans med orientering utgör 9 procent av den 
totala undervisningen, och det är sannolikt att den övervägande delen av momentet friluftsliv 
och orientring består av orientering. Backman visar även att lärarna i idrott och hälsa upplever 
det som svårt att bedöma elevernas kunskaper i friluftsliv, vilket Backman menar är ett 
resultat av att friluftsliv bedrivs i så liten andel av undervisningstiden. Backman ser också att 
friluftsliv helst ska bedrivas på friluftsdagar istället för på lektionstid, på grund av dess 
tidskrävande egenskaper.51

1.4.1. Friluftsdagar

Som tidigare nämnts så ingår friluftsliv i uppnåendemålen i ämnet idrott och hälsa och 
friluftsliv hamnar därmed under idrottslärarens ansvar. Många, däribland Backman och 
Svenning, menar att friluftsliv är ett tidskrävande moment och kan med fördel bedrivas under 
skolans friluftsdagar. I den föregående läroplanen, Lgr 80, motiverade friluftsdagarna enligt 
följande:

Under ett visst antal dagar av läsåret (4-8 dagar) skall skolarbete ske i form av 
friluftsverksamhet. Syftet med friluftsverksamheten är att genom aktiv rekreation ge 
eleverna omväxling i det dagliga skolarbetet och att ge möjlighet till vistelse i naturen. (…) 
Friluftstimmarna skall disponeras för aktiviteter utomhus. Speciellt bör de huvudmoment 
inom idrott som inte kan bedrivas på vanliga lektioner behandlas.52

Sedan Lpo 94 infördes har alltså friluftsdagarna avreglerats och det är numera upp till de 
lokala skolorna att avsätta tid och resurser till dem. Vilket skulle kunna ses som en möjlighet 
till att genomföra ”längre återkommande organiserade perioder ute i skog och mark” vilket 
skulle kunna ge ”positiva ingångar till framtida friluftsliv” men även möjliggöra ”aktiviteter 
som annars skulle vara teoretiskt och praktiskt omöjliga även med betydligt mer idrottstimmar 
på schemat”.53

Stephan Svenning har i sin rapport Friluftsverksamheten i skolan genomfört en kartläggning 
av den svenska skolans friluftsverksamhets för att se hur omfattningen av och innehållet i 
friluftsverksamheten förändrats sedan avregleringen av friluftsdagarna skedde i och med Lpo 
94. Rapporten grundar sig till stor del på tidigare studier som berör frågor kring 
friluftsverksamhet, men även på en studie som Svenning själv har genomfört angående 
skolledares syn på friluftsdagar och friluftsverksamhet.54 Fram till den nya läroplanen 

                                               
49 Kursplan för Idrott och hälsa, Mål som eleven skall ha uppnått
50 Backman 2004, s 173
51 Backman 2004, s 183-184
52 Skolöverstyrelsen, 1980, s 47
53 Eriksson 2007, s 61
54 Svenning 2001, s 3
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infördes föll friluftsdagarna enbart under idrottslärarnas ansvar. Numera ligger 
friluftsdagarnas ansvar både hos skolledningen och i ett gemensamt läraransvar. 

I grundskolan skall, i den omfattning som rektor bestämmer, anordnas friluftsverksamhet 
som bedrivs under en lärares ledning.55

Begreppen friluftsliv och friluftsverksamhet har definierats olika genom åren, och rapporten 
visar att begreppen än idag är väldigt oklara i skolan. På vissa skolor kan friluftsverksamhet 
till och med innefatta inomhusaktiviteter men även sådant som fotboll och friidrott. Enligt 
Svenning menar rektorer många gånger att en klarare definition vore att föredra.56 Bland det 
viktigaste som framgick av Svennings rapport var vikten av att kunna identifiera en 
verksamhet, i detta fall friluftsliv och friluftslivsverksamheter.57

1.4.1.1. Friluftsdagarnas omfattning
När det gäller förändringar i omfattningen av antalet friluftsdagar har Svenning kunnat se att 
antalet friluftsdagar minskat i omfång. Svenning menar friluftsdagarna ”sakta håller på att 
försvinna ur skolsystemet”. Anledningar som begränsar möjligheterna till friluftsliv och 
friluftsverksamhet anges ofta vara ekonomiska orsaker, men även faktorer som skolans 
geografiska läge, tidsfaktorer, transportproblem, väder, schema- och ämnessamverkan tas upp 
i rapporten.58

I en färskare undersökning gjord av Riksidrottsförbundet visas att en stagnation skett i den 
nedåtgående trenden av antalet friluftsdagar. 2000 noterades att antalet hela friluftsdagar per 
läsår i genomsnitt var 3 dagar och att antalet friluftsdagar som genomfördes som halvdagar 
var 3 dagar per läsår. 2007 års undersökning från Riksidrottsförbundet visar att det totala 
medelvärdet för antalet hela friluftsdagar i grundskolan är 3,2 dagar per läsår och medelvärdet 
för halvdagar är 3,5 dagar per läsår.59

Den färskare undersökningen, från Riksidrottsförbundet, visar alltså att antalet friluftdagar har 
ökat något, om än bara knappt i förhållande till för bara några år sedan. Samtidigt visar 
samma undersökning att vissa skolor inte alls bedriver någon form av friluftsdagar.

1.4.1.2. Friluftsdagarnas innehåll
Enligt Riksidrottsförbundets rapport från 2007 är de vanligaste aktiviteterna på friluftsdagarna 
i grundskolans årskurs 1-3 enligt följande rangordning: friluftsliv, friidrott, skridsko och 
skidåkning. I årskurs 4-6 är de vanligaste aktiviteterna: friidrott, friluftsliv, skridsko och 
skidåkning. I årskurserna 7-9 skiljer de vanligaste aktiviteterna mer från de tidigare åldrarna 
och har följande rangordning: orientering, skidåkning, bollspel och friluftsliv.60

I den äldre rapporten som Svenning genomförde 2001 konstaterades att friluftsliv inte var lika 
vanligt förekommande i de lägre åldrarna. Enligt Svennings rapport var de vanligaste 
aktiviteterna på friluftsdagarna i årskurs 1-3 skridsko-, skidåkning och friidrott. I årskurs 4-6 
var de vanligaste aktiviteterna friidrott, friluftsliv, skridsko och orientering. I årskurserna 7-9 
var aktiviteterna likartade med föregående exempel men bollspel förekommer också.61

                                               
55 Grundskoleförordningen 1994:1194, Rektorns ansvar
56 Svenning 2001, s 5 & 17
57 Svenning 2001, s 22
58 Svenning 2001, s 6-8
59 Eriksson 2007, s 29-30
60 Eriksson 2007, s 31
61 Svenning 2001, s 8-9
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1.5. Utövar ungdomar friluftsliv
Erik Backman har gjort flera undersökningar om friluftsliv, däribland en om 
friluftslivsaktiviteter bland ungdomar, Är det inne att vara ute?, som är en delstudie och ingår 
i ett större forskningsprojekt, Skola-Idrott-Hälsa62, som fokuserar på barn och ungdomars 
upplevelser i skolans idrottsundervisning. Av studien framgår bland annat att ju mindre 
utrustning som behövs i utövandet av friluftsliv och ju mer lättillgänglig en friluftaktivitet är
desto större blir chanserna att ungdomar provar på. Backman visar även en tendens att
friluftsaktiviteter som elever provat på i skolan, är de friluftsaktiviteter som är minst 
förknippade med friluftsliv. Medan de aktiviteter som mest förknippas med friluftsliv är de 
som eleverna har minst erfarenheter av att ha provat på i skolan. Vilket Backman menar är 
häpnadsväckande eftersom friluftsliv har en så betydelsefull roll i idrottsämnets kursplan.63

Backman har också studerat ungdomars slutbetyg i idrott och hälsa i relation till deras 
utövande av friluftsliv. Det visade sig att det var något vanligare att ha provat på fler former 
av friluftsliv hos elever med högre betyg i idrott och hälsa i jämförelse med de som har lägre 
betyg.64 Det visade sig däremot tydligare att social bakgrund, i form av föräldrarnas yrke samt 
familjens ekonomi, har en klar koppling till ungdomars utövande av friluftsliv. Det är 
vanligare för ungdomar att ha provat på flera olika friluftslivsmoment när föräldrarna tillhör 
högre eller lägre medelklass än om föräldrarna tillhör arbetarklass.65

I studien använder sig Backman av teorier kopplade till Bourdieus begrepp habitus, vilket kan 
ses som varje människas samlade upplevelser och erfarenheter från barndomen och framåt. 
Dessa har i sin tur betydelse för våra kunskaper, färdigheter och värderingar genom livet. I en 
vidare tolkning av begreppet benämns habitus som någonting ”inristat i kropp och sinne, 
d.v.s. som något som man bär på i kroppen. Detta något kommer till i en känsla för vad som 
är rätt och rimligt i en viss social situation”.66 Så vad vi till exempel gör på fritiden styrs av 
denna omedvetna strategi som habitus ger oss. Habitus är således inte någonting som är 
genetiskt betingat utan ska ses som en erfarenhetsbaserad lärprocess.67 Vi lär oss alltså att 
tycka om och uppskatta vissa saker. Med detta menar Backman, liksom Engström i Idrott som 
social markör68, att våra tidiga erfarenheter i livet styr våra senare handlingar och vanor. 
Därför blir det viktigt, som Backman och Engström menar, att barn och unga får likvärdiga 
förutsättningar till ”livslång hälsa som olika friluftsaktiviteter i naturen kan erbjuda”.69

Att vistelser i fjällvärlden eller i skogen blir en del av habitus kan helt enkelt bero på att 
man vid flera tillfällen under barndomen får vistas i dessa miljöer och lära sig känna igen 
dessa. […] Om man sedan hamnar i samma miljö eller situation senare i livet behöver man 
inte uppleva detta som främmande, obehagligt eller ogörligt.70

Backman presenterar i sin undersökning att alla inte har samma förutsättningar till vistelse i 
skog eller i fjällvärld. Vilket Backman menar aktualiserar behovet av mer friluftsliv i skolans 

                                               
62 Skola-Idrott-Hälsa, 2004
63 Backman 2003, 32-33
64 Backman 2003, s 45
65 Backman 2003, s 39-41
66 Backman 2003, s 21
67 Backman 2003, s 21
68 Engström 1999, s 43-47
69 Backman 2003, s 52, se även Engström 1999, s 47-48
70 Backman 2003, s 51
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verksamhet för att alla barn ska få en mer rättvis förutsättning till att uppleva friluftslivets
positiva inverkan på vår hälsa.71

I Backmans avhandling, Teaching and learning friluftsliv in Physical Education Teacher 
Education, undersökts bland annat idrottslärarutbildare i friluftsliv, och vad dessa anser om 
lärarstudenters erfarenhet av friluftsliv. Enligt Backman har lärarstuderande ofta stor 
erfarenhet av olika idrotter men desto mindre erfarenhet av friluftsliv. Lärarutbildarna menar 
att det är svårt att påverka studenternas uppfattning om friluftsliv under utbildningens gång. 
Vilket sedan kommer i uttryck i skolans undervisning, i form av att friluftsliv fortsätter att 
förekomma sparsamt i undervisningen.72

1.6. Syfte och frågeställningar 

1.6.1. Problemformulering och syfte 

Studier som Backmans och Svennings visar på att friluftsliv utgör endast en liten del av 
undervisningen i idrott och hälsa i förhållande till hur ofta det omnämns i ämnets kursplan. 
Dessa studier visar även på att lärare upplever att det är svårt att bedöma elevernas kunskaper 
och färdigheter i friluftsliv, vilket kan vara ett resultat av att friluftsliv bedrivs i en så låg 
utsträckning. Det påpekas även att skolan ska erbjuda alla barn och ungdomar samma
möjligheter till att stimulera ett intresse för friluftsliv. Kursplanen i idrott och hälsa menar att 
friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark ger eleverna möjlighet till upplevelser, 
kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett intresse för såväl friluftsliv som för natur 
och miljöfrågor. Att friluftsliv har betydelse för vår hälsa och vårt välmående gör det väldigt 
intressant ur ett pedagogiskt perspektiv och jag vill därför i denna undersökning kartlägga 
elevers uppfattningar om olika friluftslivsmoment i grundskolan. Jag vill även se hur elever 
uppfattar sina egna färdigheter i olika friluftslivsmoment samt se hur elever uppfattar 
uppnådda kursmål.

1.6.2. Frågeställningar 

1. Vilka friluftslivsmoment uppfattar elever att de har övat på under sin 
grundskoleutbildning?

2. Hur uppfattar elever efter avslutad grundskoleutbildning sina egna färdigheter i olika 
friluftslivsmoment? 

3. Hur uppfattar elever uppnådda kursmål för friluftsliv i enlighet med kursplanen för 
idrott och hälsa efter avslutad grundskoleutbildning?

                                               
71 Backman 2003, s 52
72 Backman 2007, s 48-50
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2. Metod 

Denna undersökning är kvantitativ och bygger på en enkätundersökning av elevers 
uppfattningar om friluftsliv från grundskolan men även om elevers färdigheter i friluftsliv 
samt i vilken grad elever uppfattar att de uppfyllt målen för friluftsliv utifrån kursplanen i 
idrott och hälsa. 

2.1. Urval
För att besvara frågeställningarna om elevers uppfattningar om friluftsliv i grundskolan har 
undersökningsgruppen utgjorts av elever som precis avslutat sin grundskoleutbildning, alltså 
elever i årskurs ett på gymnasiet. Jag har vänt mig till en gymnasieskola i Hälsingland som 
har ett förhållandevis stort upptagningsområde av elever och eleverna som besvarade enkäten 
kommer från minst sex olika högstadieskolor. Vilket har inneburit att en relativt allmän 
tolkning av elevers uppfattningar av friluftsliv från grundskolan har kunnat fastsällts. För att 
få en så generell uppfattning som möjligt, inom ramen för den här undersökningen, har jag 
även vänt mig till klasser med olika programinriktningar. Elever har naturligtvis olika 
interessen och erfarenheter vilket kan spegla sig i de programval eleverna gör, av den 
anledningen har jag försökt få en stor spridning av programinriktningarna i undersökningen.
Elever från sex olika klasser har besvarat enkäten, vilka hade programinriktningarna barn och 
fritid, fordon, hotell och restaurang, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Totalt svarade
135 elever, varav 70 flickor och 65 pojkar. Inga externa bortfall har skett i form av att någon i 
undersökningsgruppen inte velat medverka. Någon uppfattning av hur många elever som inte 
närvarade under enkättillfällena på grund av sjukdom eller liknande har dock inte varit möjlig 
att göra.

2.2. Datainsamlingsmetod 
Enkäten utformades på två A4-sidor, och fick plats på ett ark genom att använda dess fram-
och baksida. Det framhävs ofta att det är viktigt att ha en enkät som är tilltalande i utseende 
och som inte är allt för lång i sitt utförande för att de som svarar ska genomföra den på bästa 
vis,73 vilket jag har försökt tagit fasta på. Enkäten utformades enbart med fasta svarsalternativ, 
vilket har förenklat tolkningen av svaren vid bearbetningen. Jag har använt mig av fem 
skalsteg i samtliga frågor där skalor varit möjliga och skalorna har sett olika ut beroende på 
fråga. I en skala som är femgradig blir slumpfelen relativt få, till skillnad från skalor med 
högre antal alternativ.74 I en femgradig skala kan den svarande även välja ett mer neutralt 
svarsläge. I samtliga frågor, förutom i den första tabellen, finns även alternativet Vet ej, vilket 
medför att antalet slumpfel reduceras ytterligare. 

Enkätens första sida, se bilaga 2, innehåller två tabeller. Den första tabellen besvarar 
undersökningens första frågeställning, och den andra tabellen besvarar den andra 
frågeställningen. I kursplanen för idrott och hälsa finns friluftsliv omnämnt i hela kursplanens 
uppbyggnad vid ett flertal tillfällen. Frågorna 2-8, på enkätens andra sida, se bilaga 2, är 
konstruerade till undersökningens tredje frågeställning och berör de ställen i kursplanen där 
friluftsliv nämns. 

                                               
73 Kylén 2004, s 56
74 Kylén 2004, s 83
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2.3. Procedur 
Jag har enligt vetenskapsrådets fyra etiska krav vid samtliga tillfällen för enkätutlämningen
personligen informerat klasserna om enkätens innehåll, mitt syfte med enkäten men också att 
deltagandet var frivilligt samt att enkäten besvarades helt anonymt.75 Alla elever var 
införstådda med att de själva fick möjlighet att välja om de ville medverka i 
undersökningen.76 Eleverna informerades även om konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.77 Samtliga klasser som genomförde enkäten erhöll ett helt lektionstillfälle till
att besvara enkäten, för att eleverna inte skulle behöva stressa sig igenom frågorna. De flesta 
genomförde enkäten på tio till femton minuter. Det var fritt fram att ställa frågor till mig 
under enkättillfällena om det var någonting de undrade över. När en fråga kom upp gick jag 
igenom den med hela klassen. 

2.4. Analysmetoder
I undersökningen ansluter jag mig till Friluftsgruppens definition av friluftsliv: 

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.78

Men för att friluftsliv inte enbart ska kunna identifiera sig med aktiviteter som även skulle 
kunna vara idrottsaktiviteter, som till exempel skridskoåkning eller skidåkning, använder jag 
mig utav Nilssons m.fl. begreppsförklaring av friluftsliv och naturmiljöaktiviteter. Nilsson 
m.fl. skiljer på friluftsliv och naturmiljöaktiviteter:

Friluftsliv ska inte förväxlas med naturmiljöaktivitet. Dessa bedrivs visserligen i naturmiljö 
men syftet är […] inte främst att få naturassocierade upplevelser utan att utöva olika former 
av aktiviteter som orientering, skidåkning och skridskoåkning.79

Däremot, menar jag precis som Nilsson m.fl., att dessa naturmiljöaktiviteter är viktiga 
komponenter i friluftsliv, och att friluftsliv tillsammans med naturmiljöaktiviteter ger 
förutsättningar till ett välutvecklat friluftslivsutövande.80

Studeras tidigare undersökningar, som Backman, Svenning och Riksidrottsförbundet, visas 
det att många skolor har svårt att urskilja vad friluftsliv är. Friluftsliv och friluftsdagar 
tenderar att innehålla väldigt mycket naturmiljöaktiviteter och väldigt lite friluftsliv. Min 
indelning av friluftsliv i denna undersökning sker med hjälp av Nilsson m.fl. och ses ur två 
perspektiv och ser ut enligt följande:

Friluftslivsaktiviteter = Bygga enkla vindskydd, Laga mat på stormkök, Göra upp eld, 
Allemansrättens grunder samt Naturupplevelser.

Naturmiljöaktiviteter = Simning i naturlig vattenmiljö, Nödsituationer i vatten, 
Kartläsning, Paddla kanot, Utförsåkning, Längdskidåkning, Skridskoåkning, 
Långfärdsskridskoåkning.

Friluftslivsaktiviteter + Naturmiljöaktiviteter = Friluftslivsmoment (Friluftsliv)

                                               
75 Vetenskapsrådet 2002, s 7
76 Vetenskapsrådet 2002, s 9
77 Vetenskapsrådet 2002, s 12-14
78 Friluftsgruppen 1999, s 15
79 Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger 2007, s 154
80 Nilsson, Kraepelien-Strid & Seger 2007, s 155
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En indelning av friluftsliv mellan olika friluftslivsmoment har alltså resulterat i två perspektiv, 
dels genom friluftslivsaktiviteter och dels genom naturmiljöaktiviteter. De båda granskats i 
undersökningen. Frekvensbearbetningen presenteras i resultatet i procentform. Den reella 
frekvensfördelningen hittas i bilaga 3.

2.5. Validitet och reliabilitet

Med validitet menas att frågorna ska mäta det som är avsett att mätas.81 För att göra det 
möjligt har frågorna i enkäten utformas så att de inte innehåller krångliga ord eller kan ge 
upphov till misstolkning. För undersöka friluftsliv menar Backman att det är viktigt att man 
förhåller sig till olika definitionerna som finns samt att man är tydlig i sina frågeställningar 
och specifierar vilka aktiviteter man anser,82 vilket jag har tydliggjort i min definition av 
friluftslivsmoment. Eleverna i undersökningsgruppen hade överlag inga problem med att 
besvara frågorna.

För att garantera reliabiliteten har enkättillfällena gått till på så likartatde sätt som möjligt i 
alla klasser. Eleverna har befunnit sig i samma miljö och svarat på samma frågor.

                                               
81 Trost 2001, s 59-61
82 Backman 2003, s 37
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3. Resultat 

Frågeställningarna i undersökningen syftar till att visa elevers uppfattningar och eftersom 
undersökningsgruppen har varit relativt stor presenteras svaren i procentform.

3.1. Friluftslivsmoment elever övat på i grundskolan

3.1.1. Mest övade friluftslivsmomenten

Enkätundersökningen visar att de flesta grundskolelever har erfarenhet av att provat på ett 
flertal olika friluftslivsmoment, se figur 1. De vanligaste momenten som elever övat på i 
grundskolan är naturmiljöaktiviteter, där skridskoåkning, kartläsning, nödsituationer i vatten 
och längdskidåkning är de vanligaste aktiviteterna. De friluftslivsaktiviteter som är vanligast 
att ha övat på är allemansrättens grunder samt att göra upp eld. 

Figur 1. Elevers egna uppfattningar om vilka olika friluftslivsmoment de övat på i grundskolan, svaren 
är angivna i procent (n = 135). 

3.1.2. Minst övade friluftslivsmomenten

De friluftslivsmoment som elever i mindre utsträckning har övat på i grundskolan är 
långfärdsskridskoåkning, simning i naturlig vattenmiljö samt laga mat på stormkök. Mindre 
än hälften av alla elever har provat på aktiviteter som att bygga enkla vindskydd, paddla 
kanot, simning i naturligt vatten, laga mat på stormkök och långfärdsskridskoåkning. 
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3.2. Elevers färdigheter i friluftslivsmoment

3.2.1. Färdigheter i friluftslivsaktiviteter

Den friluftslivsaktivitet som flest elever känner sig bra på är att göra upp eld, se figur 2. 
Hälften av eleverna känner att de är bra eller mycket bra på att göra upp eld. Mindre än en 
tredjedel av eleverna känner att de är bra eller mycket bra på allemansrättens grunder och på 
att bygga enkla vindskydd. Den friluftslivsaktivitet som minst elever ansåg sig vara bra på var
att laga mat på stormkök. Där endast var sjätte elev ansåg sig ha bra eller mycket bra 
färdigheter. Samtidigt som omkring var fjärde elev inte kunde besvara frågan om sina 
färdigheter i att laga mat på stormkök och på frågan om att bygga enkla vindskydd.  

Figur 2. Elevers uppfattningar av sina egna färdigheter i olika friluftsaktiviteter, svaren är angivna i 
procent (n = 135). 

3.2.2. Färdigheter i naturmiljöaktiviteter

Det är betydligt vanligare att mer än hälften av eleverna anser sig ha färdigheter som är bra 
eller mycket bra i olika naturmiljöaktiviteter, i förhållande till friluftslivsaktiviteterna, se figur 
3. 75 procent av eleverna ansåg sig ha färdigheter som är bra eller mycket bra i simning i 
naturlig vattenmiljö. Mer än varannan elev ansåg även att deras färdigheter i skridskoåkning, 
utförsåkning, kartläsning och nödsituationer i vatten var bra eller mycket bra. Nästan 
varannan elev ansåg även att deras färdigheter i längdskidåkning och kanotpaddling var bra 
eller mycket bra. Den naturmiljöaktivitet som minst elever ansåg sig vara bra eller mycket bra 
på var långfärdsskridskoåkning, där endast en av fem elever ansåg att deras färdigheter var 
mer än tillräckliga. Samtidigt som 40 procent av eleverna inte kunde besvara frågan, utan 
valde alternativet Vet ej. 
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Figur 3. Elevers uppfattningar av sina egna färdigheter i olika naturmiljöaktiviteter, svaren är angivna 
i procent (n = 135). 

3.3. Elevers uppfattningar av uppnådda kursmål 
Kursplanen för idrott och hälsa betonar att:

Idrott, friluftsliv (förf:s kursiv) och olika former av motion och rekreation har stor 
betydelse för hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur 
kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till 
fysisk och psykiskt välbefinnande.83

Ämnet står för en helhetssyn på människan skall erbjuda:

Möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl hälsofrågor som etiska frågor som 
hör ihop med idrott och friluftsliv.84

I enkäten besvarades frågan: Genom att utöva friluftsliv kan jag förbättra min hälsa, se figur
4. Majoriteten av eleverna upplevde att de kan förbättra sin hälsa genom att utöva friluftsliv. 
Över hälften av eleverna instämde helt i påståendet. Färre än var tionde elev instämde inte alls
eller nästan inte alls. 

                                               
83 Kursplan för Idrott och hälsa – Ämnets syfte och roll i utbildningen
84 Kursplan för Idrott och hälsa – Ämnets karaktär och uppbyggnad



18

Figur 4. Elevers uppfattningar av sina egna åsikter, svaren är angivna i procent (n = 135).

Enligt kursplanen i idrott och hälsa så ska ämnet knytas samman med starka traditioner som 
finns i Sverige ”när det gäller att vistas i naturen”: 

Genom friluftsverksamheter 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.85

Eleverna som besvarade enkäten svarade på frågan: Genom friluftsliv i skolan har jag lärt mig 
ta ansvar för miljön, se figur 5. Mindre än var femte elev instämde helt med påståendet. Var 
fjärde elev instämde nästintill helt. Lite mer än var tredje elev ställde sig neutrala i frågan. 
Omkring var femte elev instämde inte alls eller nästan inte alls. 

Figur 5. Elevers uppfattningar av sina egna åsikter, svaren är angivna i procent (n = 135).

                                               
85 Kursplan för Idrott och hälsa – Ämnets karaktär och uppbyggnad
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När eleverna avslutat grundskolan ska de ha klarat av vissa uppnående mål i ämnet, ett utav 
dessa som berör friluftsliv är:

Eleven skall
- ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för 

allemansrätten86

I figur 6 ser vi hur eleverna bedömde sina egna kunskaper om friluftsliv. Lite mer än varannan 
elev ansåg sig ha mycket bra eller bra grundläggande kunskaper om friluftsliv. 40 procent av
elever ansåg sig ha tillräckliga kunskaper. Endast ett fåtal ansåg att deras kunskaper om 
friluftsliv var dåliga eller mycket dåliga.

Figur 6. Elevers uppfattningar av sina egna kunskaper, svaren är angivna i procent              
(n =135). 

Hur eleverna har bedömt sina grundläggande kunskaper om allemansrätten ser vi i figur 7. 
Omkring hälften av eleverna ansåg sig ha tillräckliga kunskaper. 38 procent av elever ansåg 
sig ha mycket bra eller bra kunskaper om allemansrätten. 

Något fler elever ansåg sig ha dåliga eller mycket dåliga kunskaper om allemansrätten i 
förhållande till antalet elever med dåliga kunskaper om friluftsliv. 

                                               
86 Kursplan för Idrott och hälsa – Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte läsåret
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Figur 7. Elevers uppfattningar av sina egna kunskaper, svaren är angivna i procent (n =135). 

Det andra uppnående målet som berör friluftsliv som eleverna ska ha uppnått när de avslutat 
sin grundskoleutbildning för att erhålla betyget Godkänt är:

Eleven skall
- kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 

planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider87

Ett av de vanligaste hjälpmedlen vid orientering i okända marker i skolan är karta och därför 
utformades frågan om elevens kunskaper om orientering så här: Jag kan orientera mig i 
okänd terräng med hjälp av karta, se figur 8. Lite mer än hälften av eleverna upplevde att de 
kan orientera sig mycket bra eller bra med hjälp av karta. Var fjärde elev upplevde sig ha 
tillräckliga färdigheter. Nästan var femte elev upplevde att de hade dåliga eller mycket dåliga 
färdigheter i att orientera sig med hjälp av kart. 

Figur 8. Elevers uppfattningar av sina egna färdigheter, svaren är angivna i procent
(n=135). 

                                               
87 Kursplan för Idrott och hälsa – Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde läsåret



21

Eleverna ska även genomföra vistelse i naturen under olika årstider och merparten av eleverna 
angav att det deltog och tillämpade sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider i 
grundkolan, se figur 9. Eleverna besvarade även under vilka årstider deras respektive 
högstadieskola hade tillämpat friluftslivsundervisning, det visade sig att våren var den 
vanligaste årstiden för skolorna att bedriva friluftsliv på, tätt följd utav hösten och vintern.

Figur 9. Elevers uppfattningar av sina egna erfarenheter, svaren är angivna i procent           
(n = 135).

För att uppnå högre betyg än Godkänt ska eleverna för betyget Väl godkänt:

- delta i och tillämpa sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider.88

Föregående diagram visar att merparten av eleverna uppfyllde detta oavsett betyg. Eleverna
med betygen Väl godkänt och Mycket väl godkänt, ska ha uppfyllt detta mål för att ha erhållit 
sitt betyg. I figur 10 ser vi hur elever med betygen Väl godkänt och Mycket väl godkänt 
bedömde sig ha uppfyllt detta mål. 69 procent av eleverna med betygen Väl godkänt och 
Mycket väl godkänt instämmer helt eller nästan helt. 

                                               
88 Kursplan för Idrott och hälsa – Kriterier för betyget Väl godkänt



22

Figur 10. Elevers uppfattningar av sina egna erfarenheter, svaren är angivna i procent   
(n = 84).                    

För att uppnå det hösta betyget, Mycket väl godkänt, ska eleven: 

- organisera motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med hänsyn 
till olika deltagares behov.89

För att nå högsta betyg får eleverna alltså välja att organisera en typ av aktivitet, vilken kan
vara en friluftslivsaktivitet. 63 procent av elever med det högsta betyget angav att de instämde 
helt eller nästan helt med att de kan planera och genomföra friluftsaktiviteter för en grupp 
elever i grundkolan, se figur 11.

Figur 11. Elevers uppfattningar av sina egna förmågor, svaren är angivna i procent       
(n = 35).       

                                               
89 Kursplan för Idrott och hälsa – Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
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4. Diskussion 

4.1. Sammanfattning 
Frågeställningarna i undersökningen har syftat till att kartlägga elevers uppfattningar om 
förekomsten av olika friluftslivsmoment i grundskolan men även titta på elevers uppfattningar 
av sina egna färdigheter i olika friluftslivsmoment. Samt att undersöka elevers upplevelse av 
uppnådda kursmål i idrott och hälsa som är relaterade till friluftsliv. 

Resultaten visar att vissa av friluftslivsmomenten, som skridskoåkning, kartläsning, 
allemansrätten och nödsituationer i vatten, är aktiviteter som övervägande andelen elever övat 
på i grundskolan. Undersökningen visar samtidigt att det är flera friluftslivsmoment som 
många elever inte har övat på i grundskolan, som långfärdsskridskoåkning, matlagning på 
stormkök och simning i naturlig vattenmiljö. Resultaten uppvisar dessutom att fler elever 
värderar sina färdigheter högre inom naturmiljöaktiviteter än inom friluftslivsaktiviteter. 
Undersökningen tyder således på att friluftslivsaktiviteterna fått stå tillbaka i skolans 
undervisning, trots att dessa aktiviteter är essentiella för att kunna bedriva ett mer utvecklat 
friluftsliv. Beträffande hur elever med de högre betygen uppfattar uppnådda kursmål angav 
omkring två tredjedelar att de uppfyllt de uppsatta betygskriterierna. 

4.2. Tillförlitlighet 
Hur generaliserbar är då denna undersökning? Är siffrorna i undersökning generaliserbara för 
hela landets grundskolor? Som Svenning menar har inte alla skolor samma förutsättningar till
att bedriva friluftsliv, när det gäller till exempel geografiska lägen.90 Gymnasieskolan som 
denna undersökning utgick ifrån ligger i Hälsingland och de grundskolor som eleverna 
kommer ifrån ligger i olika delar av landskapet. Hälsingland kan ha mer gynnsamma 
förhållanden när det gäller möjligheter till ett gott friluftsliv än skolor som ligger i de södra 
regionerna, sett till faktorer som närheten till skog och väderförhållanden. I jämförelse med de 
norra delarna av landet ligger även Hälsingland efter i många möjligheter till att bedriva ett 
välutvecklat friluftsliv. På så vis är generaliserbarheten relativt god i undersökningen, men det 
är bra att ha i åtanke var den är genomförd. 

Olika naturmiljöaktiviteter som denna undersökning bygger på kan vara ogenomförbara i 
vissa delar av landet på grund av väderförhållanden. Moment som långfärdsskridskoåkning, 
utförsåkning och längdskidåkning är beroende av rådande väderförhållanden. Vissa 
friluftslivsmoment kan även vara starkt kulturpräglade aktiviteter och kan därför ha större 
utrymme i undervisningen på vissa orter eller städer. Däremot är samtliga 
friluftslivsaktiviteter, som tas upp i undersökningen, möjliga att bedriva i alla delar av landet. 
Att laga mat på stormkök, göra upp eld, bygga vindskydd och allemansrättens grunder är lika 
genomförbara i hela landet.

Viktigt att ha i åtanke i denna undersökning är att det som studeras är elevers uppfattningar,
det vill säga elevers åsikter och meningar om deras erfarna moment från grundskoletiden samt 
deras uppfattningar av sina egna färdigheter. Det har inte varit möjligt att ta reda på elevernas 
faktiska erfarenheter av friluftsliv från grundskolan, inte heller elevernas faktiska färdigheter i 
friluftslivsmomenten. Den typen av undersökning utgör större ansatser än denna. 

                                               
90 Svenning 2001, s 6-8
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4.2.1. Metoddiskussion 

Mitt val att använda enkät som metod har haft sina för- och nackdelar. Kvantitativa 
undersökningar med enkäter har fördelen att de når ut till stora grupper utan att vara allt för 
tidskrävande i förhållande till kvalitativa undersökningar. Jag har som sagt lyckats nå ut till en 
relativt stor undersökningsgrupp vilket har förstärkt tillförlitligheten i undersökningen. En lika 
stor undersökningsgrupp hade inte varit möjlig att granska med en annan typ av metod. 
Eleverna som tillfrågades ställde samtliga upp för medverkan, så inga externa bortfall sedde. 
Interna bortafall har dock inträffat vid ett fåtal tillfällen (3-4 tillfällen), där någon missat att 
svara på en fråga, i de fallen har jag noterat detta som ett Vet ej. Vilket i efterhand kan 
ifrågasättas, dessa borde naturligtvis inte ha noterats alls, men eftersom antalet tillfällen var så 
få har dessa inte påverkat undersökningsresultaten. 

I enkäten valde jag att använda mig av enbart fasta svarsalternativ vilket dock kan ha 
nackdelar. Dels kan de fasta svaren styra tankarna hos de som svarar, dels måste jag som 
bearbetar svaren utgå från att de alternativ som finns är adekvata med de åsikter eller 
uppfattningar som de som besvarar enkäten har.91 Trots detta bedömdes att de fasta 
svarsalternativen skulle passa denna undersökning bäst eftersom jag ville urskilja elevers 
kunskaper i en skalbedömning. 

För att erhålla hög validitet i enkäten har frågorna i enkäten dels utformats utifrån kursplanen
i idrott och hälsa. Dels med hjälp av en definitionsförtydling av friluftsliv genom två 
perspektiv, friluftslivsaktiviteter och naturmiljöaktiviteter. Detta för att undersökningsgruppen 
skulle ha tydliga moment att relatera till i sin egen uppfattning av friluftsliv. 

Enkätenkonstruktionen har till viss del gett de svarande möjlighet att själv tolka dess frågor 
och påståenden. Som att ha övat på kan ha olika innebörder för olika personer, från att ha övat 
en gång till ett flertal gånger. Samma sak gäller när egna färdigheter ska besvaras, beroende 
på de svarandes självuppfattningar och mentaliteter kan det tänkas att det finns de som har lätt 
för att fastställa den egna färdigheten medan andra inte har det. Minnet hos eleverna kan även 
ha varit en svikande faktor i resultatet eftersom eleverna besvarade frågor om friluftsliv ifrån 
grundskolans alla nio läsår.

En tydlig bild av vilka friluftslivsmoment som elever har övat på i grundskolan har i hög grad 
varit möjlig att skildra med de metodval som har gjorts. Även en klar bild av hur elever 
uppfattar sina färdigheter inom olika friluftslivsmoment har givits. På så vis har 
tillförlitligheten mycket varit god. Däremot har friluftsliv ett rikt innehåll och kan innefatta 
mycket. I definitionen av friluftsliv berörs mycket mer än vad som tagits upp i denna 
undersökning. Beroende på undersökningens utformning har inte aspekter som 
naturupplevelser och mer stillsam vistelse utomhus i form av avkoppling och rekreation tagits 
upp, fastän dessa bitar är viktiga delar av friluftsliv.

4.3. Teoretisk tolkning 

4.3.1. Friluftsliv i grundskolan

Resultaten i undersökningen visar som sagt att det är flera friluftslivsmoment som många 
elever inte har övat på i grundskolan. Samtidigt som undersökningen visar att flera av 
friluftslivsmomenten är aktiviteter som övervägande andelen elever provat på. 

                                               
91 Kylén 2004, s 71
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Skridskoåkning, kartläsning, allemansrättens grunder och nödsituationer i vatten är aktiviteter 
som mer än fyra av fem elever övat på. Trots att flertalet elever provat på många 
friluftslivsmoment betyder det dock inte att dessa aktiviteter har förekommet i ett 
friluftslivssammanhang. Dessa aktiviteter kan ha utförts i en annan typ av situation, eller inom 
en annan praktik som Engström menar.92 En och samma aktivitet kan utföras med många 
olika motiv och inom olika praktiker. Det blir således syftet med aktiviteten som avgör inom 
vilken praktik aktiviteten har skett. Moment som till exempel kartläsning och nödsituationer i 
vatten ingår i även i andra delar av kursplanen som orientering och livräddning. 

Det kan alltså vara så att grundskoleelever har erfarenheter av att ha öva på olika 
friluftslivsmoment fast i andra praktiker. Vilket kan vara bra erfarenheter att ha med sig när 
friluftsliv som praktik utövas. Det kan dock innebära att friluftsliv som praktik inte alls utövas
på vissa skolor. Det är viktigt att man som lärare har klart för sig vad syftet och målet med 
aktiviteten är. Bara för att olika typer av friluftslivsmoment ingår i undervisningen är det inte 
säkert att det är friluftslivs som bedrivits.

Jag hävdar att det är viktigt att som lärare ha klart för sig när man använder friluftsliv som 
metod eller som mål i sin undervisning. De båda bör varieras anser jag, trots att friluftsliv 
oftast används som metod är det viktigt att ibland använda friluftsliv som mål. Precis som 
Engström och Redelius menar, ska avsikten med friluftslivets utövande vara att ”observera 
naturens skiftningar samt väder- och vindförhållanden, och samtidigt sätta värde på att få 
vistas utomhus och uppskatta de skönhetsvärden som är förbundna med natur och djurliv”.93

Som metod kan friluftsliv även underlätta samverkan när det gäller att arbeta ämnesintegrerat 
som Svenning menar.94 Friluftsliv som mål har ett högt egenvärde och kan ge eleverna ett 
livslångt intresse för natur och miljö, precis om kursplanen i idrott och hälsa syftar till. 

Skolan skapar förutsättningar till att alla får upplevelser och erfarenheter som vi sedan bär 
med oss i livet, precis som Backman menar i sin användning av begreppet habitus. 
Erfarenheter av olika handlingar ger oss möjligheter till att tycka om och uppskatta vissa 
saker. Backman menar alltså med hjälp av Bourdieus begrepp habitus att intryck från 
barndomen formar våra möjligheter att i senare sammanhang känna oss bekväma i vissa 
situationer. Därför blir det viktigt som Backman menar att barn och unga får likvärdiga 
förutsättningar till livslång hälsa, som bland annat olika friluftsaktiviteter i naturen kan 
erbjuda.95

Flera av friluftslivsmomenten som togs upp i denna undersökning hade färre än hälften av 
eleverna övat på. Det är alltså många elever som inte har någon erfarenhet av att ha provat på 
många av friluftslivsmomenten. Vilket tyder på att friluftsliv fått stå tillbaka i skolans 
undervisning, och då särskilt friluftslivsaktiviteterna trots att dessa aktiviteter är essentiella för 
att bedriva ett mer utvecklat friluftsliv och fastän friluftsliv betonas kraftfullt i kursplanen. 

4.3.2. Elevers färdigheter i friluftsliv

Friluftslivsaktiviteterna är aktiviteter som kan utföras inom många av skolans ämnen och 
sammanhang, inte bara inom ämnet idrott och hälsa och i friluftslivssammanhang. Därför är 
det lite anmärkningsvärt att elever efter avslutad grundskoleutbildning inte uppfattar sina egna 
färdigheter inom dessa aktiviteter högre än vad de gör. Inte inom någon av 
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95 Backman 2003, s 51-52



26

friluftslivsaktiviteterna var det mer än hälften av eleverna som upplevde sig ha bra eller 
mycket bra färdigheter. Det visade sig dessutom att många elever hade svårt att bedöma sin 
egen färdighet inom vissa aktiviteter som att bygga vindskydd och att laga mat på stormkök, 
där omkring var fjärde elev svarade vet ej. Det är svårt att säga om detta beror på att 
svarsalternativen inte stämde in på elevernas uppfattningar eller om det var så att de inte 
förstod frågorna på grund av okunskap.

Inom naturmiljöaktiviteterna var det däremot fler elever som värderade sina egna färdigheter 
högre än inom friluftslivsaktiviteterna. I de flesta naturmiljöaktiviteterna skattade mer än 
hälften av alla elever sina färdigheter som mycket bra eller bra. Vilket stöds av Backmans 
undersökning som visar på att det finns tendenser inom skolan som uppvisar att de 
friluftslivsmoment som är minst förknippade med friluftsliv och som även kan vara 
idrottsaktiviteter är de aktiviteter som eleverna har mest erfarenheter av att ha provat på i 
skolan. Medan elever har liten erfarenhet av att ha provat på de friluftslivsmoment som är 
mest förknippande med friluftsliv.96 Vilket måste ses som egendomligt på grund av den
tydliga friluftslivskaraktär som kursplanen i idrott och hälsa har. 

Elevers färdigheter behöver således inte ha ett samband med skolans undervisning. Varifrån 
har då eleverna fått sina färdigheter? I en jämförelse mellan de mest övade momenten i 
grundskolan och över de moment som elever uppfattar sig ha bäst färdigheter i, kan vi se att 
de sex mest övade moment i grundskolan till en viss del instämmer med de sex moment som 
elever anser sig ha bäst färdigheter i (se även figur 12 och 13 i bilaga 1 för en bra översikt): 

De sex mest övade momenten i grundskolan:
Skridskoåkning, Kartläsning, Allemansrätten, Nödsituationer i vatten, Längdskidåkning, 
Göra upp eld
De sex moment som elever har bäst färdigheter i:
Simning i naturligt vatten, Skridskoåkning, Utförsåkning, Nödsituationer i vatten, 
Kartläsning, Göra upp eld

I jämförelsen blir det tydligt att de mest övade friluftslivsmomenten i grundskolan återfinns 
till viss del bland de friluftslivsmoment som eleverna uppfattar sig ha bäst färdigheter i, 
övning ger som bekant färdighet. Trots det betyder det inte att eleverna lär sig mest i skolan. 
Simning i naturligt vatten är ett bra exempel, vilket är det friluftslivsmoment som flest elever 
anser sig ha mycket bra eller bra färdigheter i, se figur 13 i bilaga 1. Trots att detta moment 
sällan förekommer i skolan, se figur 12 i bilaga 1. Skolan har dock tillsammans med hemmen 
ett gemensamt ansvar för elevers utveckling och olika moment som till exempel simning i 
naturligt vatten kan var ett moment som skolan känner att hemmen är delaktiga i.97

Ett annat exempel på där det kan ifrågasättas varifrån eleverna fått sina uppfattningar ifrån är i 
påståendet Genom att utöva friluftsliv kan jag förbättra min hälsa. Är det ifrån skolans 
ämnesinnehåll tack vare kursplaner eller beror det på andra faktorer. Frågor som kan ställas är 
hur spelar den egna familjens roll in, eller hur spelar medias bild av friluftsliv in på elevernas 
svar. En majoritet av eleverna uppfattade att de kan förbättra sin hälsa genom att utöva 
friluftsliv, hela 82 procent av eleverna instämde helt eller nästintill helt. 

Emellertid så upplever långt ifrån 82 procent av eleverna sina grundläggande kunskaper om 
friluftsliv som mer än tillräckliga. På frågan Mina grundläggande kunskaper om friluftsliv är
svarade 54 procent av eleverna att de är mycket bra eller bra. 40 procent av eleverna menade
att deras kunskaper var tillräckliga. Vad menas då med tillräckliga? Min tolkning av elever 
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som anser att sig ha tillräckliga kunskaper är att de anser sig ha kunskaper som gör att de 
klarar av de krav som ställs på dem i den givna situationen, men att prestationer utöver de 
krav som ställs upplevs som svåra. Det vill säga att med tillräckliga kunskaper besitter man 
inte någon väl utvecklad kunskap eller färdighet inom det berörda området. Vilket i detta fall 
visar på att 54 procent av eleverna har en mer välutvecklad kunskap, men att resterade procent 
dessvärre inte har välutvecklade kunskaper, därmed inte sagt att de saknar kunskaper. 

Vilket antagligen grundar sig i liknande resonemang som Backman för när han menar att 
friluftsliv endast utgör en liten andel av den totala undervisningen, som resulterar i att varken 
elever eller lärare känner sig särskilt förtrogen med denna typ av aktiviteter. Vilket leder till
att lärarna får svårt att bedöma sina elevers färdigheter och kunskaper inom dessa moment.98

4.3.3. Uppnådda kursmål 

Det visade sig i flera frågor att en stor del av eleverna ställde sig neutrala i sina uppfattningar, 
som i frågorna angående miljöansvar, grundläggande kunskaper om friluftsliv och 
grundläggande kunskaper om allemansrätten. Vad betyder då detta? Är det så att 
ämnesinnehållet i idrott och hälsa gör det svårt för eleverna att relatera till olika 
kunskapsformer? Är det färdighetskunskapen som värderas högst och andra former av 
kunskap, som fakta-, förståelse- och förtrogenhetskunskap, får stå tillbaka i ämnet? 

I påståendet Genom friluftsliv i grundskolan har jag lärt mig ta ansvar för miljön, instämde 
18 procent av eleverna inte alls eller nästintill inte alls i påståendet om miljöansvar. Vilket är 
en hög siffra med tanke på att miljöperspektivet ska vara ett grundläggande perspektiv i all 
undervisning i skolan.99 Det är således inte bara inom idrottsämnet elever ska möta frågor som 
berör natur och miljö.

Orientering och friluftsliv går många gånger hand i hand. Orientering i sig innebär inte att det 
rör sig om friluftsliv men inom friluftsliv kan orientering i högsta grad förekomma. Därför är 
det viktigt i friluftslivssammanhang att kunna orientera sig. I påståendet Jag kan orientera 
mig i okänd terräng med hjälp av karta uppgav 19 procent av eleverna att deras färdigheter 
var dåliga eller mycket dåliga vilket är märkligt med tanke på att detta är ett uppnående mål 
för betyget Godkänt i idrott och hälsa. 

Omkring två tredjedelar av de eleverna som uppnått de högre betygen, Väl godkänt och 
Mycket väl godkänt, uppvisade att de uppfyllt de krav som betygskriterierna ställer som berör 
friluftsliv. En relativt stor andel elever medger alltså att de inte har uppnått betygskriterierna 
för friluftsliv. Vilket kan ha sina förklaringar i att flera moment vägs in i betyget. Men även 
att andra moment bedrivs i högre utsträckning än friluftsliv och får således större betydelse 
vid betygssättningen. 

4.3.4. Konklusion 

Varför finns då inte större utrymme för friluftsliv i skolans undervisning? Anledningar som 
Svennings rapport angav som begränsade möjligheterna till friluftsliv och friluftsverksamhet i 
skolan var många gånger av ekonomiska orsaker, men även faktorer som skolans geografiska 
läge, tidsfaktorer, transportproblem, väder, schema- och ämnessamverkan.100 Det kan vara 
svårt att som lärare göra någonting åt förutsättningar som skolans geografiska läge eller 
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ekonomiska orsaker. Fastän det är viktigt, som Backman menar, att barn och unga får 
likvärdiga förutsättningar till livslång hälsa, som bland annat friluftsliv i naturen kan erbjuda.
Backman påpekar att inte alla barn och ungdomar har samma förutsättningar till att bedriva 
friluftsliv.101 Vilket gör behovet av mer friluftsliv aktuellt i skolans verksamhet så att alla får
en mer rättvis förutsättning till att kunna uppleva friluftslivets positiva inverkan på vår hälsa.

Jag framhåller att resultaten i undersökningen tyder på att naturmiljöaktiviteterna förekommer 
i betydligt högre utsträckning i skolans undervisning, i förhållande till friluftslivsaktiviteter. 
Men även att naturmiljöaktiviteter är moment som ofta utförs i andra typer av praktiker än 
inom friluftsliv. Jag menar att friluftsliv borde bedrivas mer i skolan, dels på grund av de 
resultat som undersökningen pekar på, som att en stor andel elever inte har övat på många 
olika friluftslivsmoment. Dels med tanke på den rådande kursplanens utformning som starkt 
betonar friluftsliv. Men även med tanke på friluftslivets starka egenvärde och dess exklusiva 
möjlighet till samverkan mellan alla i skolan. Jag menar precis som Svenning att friluftsliv 
och friluftsverksamhet ger unika tillfällen till att skapa gemenskap mellan elever men också 
mellan elev och lärare. Friluftsliv kan även ge lärandet ytterligare en dimension, där praktisk 
kunskap förenas med teoretisk kunskap.102 Och förhoppningsvis leder friluftsliv och möten 
med naturen till att elever får empati för miljön och en vilja att värna om miljön, precis som 
kursplanen i idrott och hälsa syftar till.

4.4. Praktisk tillämpning
Det är viktigt att ständigt utvärdera verksamheter och skolan utgör inget undantag. Det är 
betydelsefullt att rådande regelverk följs samt att lärare använder sig utav utvecklande 
förhållningssätt i det pedagogiska arbetet. Det är viktigt att ibland stanna upp och reflektera 
över den befintliga verksamheten. För att se: Hur är det? Hur borde det vara? För att kunna se 
hur det ska utvecklas till det bättre. Oavsett om det handlar om ämnet idrott och hälsa eller om 
friluftsliv, så behövs alltid ett utvecklande förhållningssätt i skolans värld. Därför riktar den 
här undersökningen sig till dels idrottslärare och dels till skolledningar. Det bör debatters om 
friluftslivets komplexitet, en bra diskusson kring ämnet behövs, och jag hoppas denna uppsats 
kunnat bidra.
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Bilagor 

Bilaga 1 – Figur 12 & 13

Figur 12. Friluftslivsmoment som elever i grundskolan har övat på, svaren är angivna i procent
(n = 135).

Figur 13. Friluftslivsmoment som elever uppfattar sig som Mycket bra eller Bra på, svaren är 
angivna i procent (n = 135).
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Bilaga 2 – Enkäten 
Jag som besvarar enkäten är: Sid 1 ( av 2)

Flicka Pojke

Min nuvarande programinriktning: ……………………………… 

I grundskolan har jag övat på: Ja Nej 

- bygga enkla vindskydd

- laga mat på stormkök

- göra upp eld

- allemansrättens grunder 

- simning i naturlig vattenmiljö

- nödsituationer i vatten

- kartläsning

- paddla kanot

- utförsåkning
(skidor eller snowboard)

- längdskidåkning

- skridskoåkning

- långfärdsskridskoåkning

Mina färdigheter i följande moment är: Mycket bra Bra  Tillräckliga Dåliga Mycket 
dåliga

Vet 
ej

- bygga enkla vindskydd

- laga mat på stormkök

- göra upp eld

- allemansrättens grunder 

- simning i naturlig vattenmiljö

- nödsituationer i vatten

- kartläsning

- paddla kanot

- utförsåkning
(skidor eller snowboard)

- längdskidåkning

- skridskoåkning

- långfärdsskridskoåkning
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Sid 2 (av 2)
1. Friluftsliv är någonting som jag förknippar med ämnet idrott och hälsa. 
        Instämmer helt                      Instämmer inte alls           Vet ej 

                             

2. Genom friluftsliv i grundskolan har jag lärt mig att ta ansvar för miljön. 
        Instämmer helt                      Instämmer inte alls           Vet ej

                             

3. Genom att utöva friluftsliv kan jag förbättra min hälsa.
        Instämmer helt                     Instämmer inte alls           Vet ej

                              

4. Jag deltog och använde mina kunskaper om friluftsliv under olika årstider i grundskolan. 
       Instämmer helt                      Instämmer inte alls          Vet ej

                             

5. Jag kan planera och genomföra friluftsaktiviteter för en grupp elever i grundskolan.
        Instämmer helt                      Instämmer inte alls          Vet ej

                             

6. Mina grundläggande kunskaper om friluftsliv är:
                 Mycket bra                   Bra             Tillräckliga      Dåliga            Mycket dåliga          Vet ej

7. Mina grundläggande kunskaper om allemansrätten är:
                 Mycket bra       Bra Tillräckliga  Dåliga          Mycket dåliga          Vet ej

8. Jag kan orientera mig i okänd terräng med hjälp av karta. 
                  Mycket bra       Bra Tillräckligt   Dåligt            Mycket dåligt           Vet ej

  

9. På min grundskola (år 7-9) ägnade vi tid till friluftsliv på (flera svarsalternativ är tillåtet):

                     Sommaren                Hösten                Vintern                Våren                          Aldrig            Vet ej

10. Som slutbetyg i idrott och hälsa i årskurs 9 hade jag:

                              IG                      G                   VG               MVG               Vet ej

Tack för dina svar!
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Bilaga 3 – Frekvensfördelning enkät 
Frekvensfördelning enkät Sid 1 (av 2)

I enkäten deltog 135 elever. 70 stycken var flickor och 65 stycken var pojkar. 

Eleverna som besvarade enkäten gick i följande programinriktningar: Barn och fritids-, Fordons-, 
Hotell och restaurang-, Naturvetenskaps- och Samhällsprogrammet.

I grundskolan har jag övat på: Ja Nej Ej svarat

- bygga enkla vindskydd 65 69 1

- laga mat på stormkök 51 82 2

- göra upp eld 92 40 3

- allemansrättens grunder 119 13 3

- simning i naturlig vattenmiljö 55 79 1

- nödsituationer i vatten 115 16 4

- kartläsning 130 4 1

- paddla kanot 61 70 4

- utförsåkning
(skidor eller snowboard)

84 50 1

- längdskidåkning 103 32 0

- skridskoåkning 131 3 1

- långfärdsskridskoåkning 34 99 2

Mina färdigheter i följande moment är: Mycket bra Bra  Till-
räckliga

Dåliga Mycket dåliga Vet ej

- bygga enkla vindskydd 11 29 42 11 9 33

- laga mat på stormkök 10 13 43 25 6 38

- göra upp eld 18 49 44 13 4 7

- allemansrättens grunder 11 32 63 15 3 11

- simning i naturlig vattenmiljö 58 43 18 2 1 13

- nödsituationer i vatten 28 44 48 7 0 8

- kartläsning 29 43 37 19 4 3

- paddla kanot 23 40 38 10 4 20

- utförsåkning
(skidor eller snowboard)

52 25 21 14 10 13

- längdskidåkning 14 49 49 16 7 0

- skridskoåkning 42 37 37 10 6 3

- långfärdsskridskoåkning 9 20 30 10 12 54
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Sid 2 (av 2)

Fråga/Påstående Instämmer helt Instämmer inte 
alls

Vet ej

Nr. 1  Friluftsliv är någonting som jag 
förknippar med ämnet idrott och hälsa.

42 45 30 11 3 4

Nr. 2  Genom friluftsliv i grundskolan har jag 
lärt mig att ta ansvar för miljön.

25 35 48 15 9 3

Nr. 3  Genom att utöva friluftsliv kan jag 
förbättra min hälsa. 

75 36 14 5 3 2

Nr. 4  Jag deltog och använde mina kunskaper 
om friluftsliv under olika årstider i grundskolan.

45 46 22 10 1 11

Nr. 5  Jag kan planera och genomföra 
friluftsaktiviteter för en grupp elever i 
grundskolan.

28 37 33 14 12 11

Fråga/Påstående Mycket bra Bra Till-
räckligt

Dåliga Mycket dåliga Vet ej

Nr. 6  Mina grundläggande kunskaper om 
friluftsliv är:

19 54 54 3 1 4

Nr. 7  Mina grundläggande kunskaper om 
allemansrätten är:

9 42 63 10 3 8

Nr. 8  Jag kan orientera mig i okänd terräng 
med hjälp av karta. 

27 47 35 18 8 0

Fråga/Påstående Sommaren Hösten Vintern Våren Aldrig Vet ej

Nr. 9  På min grundskola (år 7-9) ägnade vi tid 
till friluftsliv på (flera svarsalternativ är tillåtet):

63 82 82 88 5 18

Fråga/Påstående IG G VG MVG X Vet ej

Nr. 10 Som slutbetyg i idrott och hälsa i årskurs 
hade jag:

3 45 49 35 - 3


