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Elevers erfarenheter och upplevelser av friluftsliv 

En kvalitativ studie med killar i årskurs 7 

 Kristofer Palm 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att ta reda på vad elever i grundskolans äldre årskurser har för erfarenheter och 

hur deras upplevelser inom ämnet friluftsliv ser ut. Med utgångspunkt i frågeställningen så gjordes två 

fokusgruppintervjuer med totalt tio pojkar i årkurs 7. Intervjuerna filmades, transkriberades och 

innehållsanalyserades av uppsatsens författare. Utgångspunkten i arbetet är att friluftsliv är en 

kulturellt skapad företeelse och det teoretiska perspektivet bygger på Bourdieus nyckelbegrepp: 

Kapital, fält, habitus och smak. Eleverna hade positiva upplevelser och erfarenheter av att var ute i 

naturen. Några använde sig av friluftsaktiviter som en metod för träning. De flesta eleverna såg även 

naturupplevelsen som härlig och ett mål i sig. Elevernas kulturella och socioekonomiska bakgrund 

spelade möjligtvis en viss roll för deras smak och erfarenhet av vissa friluftsaktiviteter. Några elever 

ansåg att friluftsliv kan vara ett sätt att lära sig saker om naturen och att det var viktigt att föra vidare 

den kunskapen till sina barn. Elevernas erfarenheter av friluftsliv i skolan bestod mest av orientering 

och en saknad av andra friluftsaktiviteter framkom. Som lärare är det viktigt att utgå från elevernas 

tidigare erfarenheter för att kunna skapa ett lustfyllt lärande. Dessa elever hade enligt författaren goda 

förutsättningar att ta till sig undervisning i friluftliv som grundar sig i ett mer upplevelsebaserat 

lärande i naturen. 

Nyckelord: Friluftsliv, idrott, skola, elever och pojkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Students experiences of outdoor activities 

A qualitative study of boys in primary school 

Kristofer Palm 

Abstract 

The purpose of the study is to find out what experience of outdoor activities, known as friluftsliv  in 

Sweden, pupils have and shed light on the perceptions they have about outdoor living. The study is 

based on focus group interviews with a total of ten guys in the seventh grade in primary school. The 

interviews were filmed, transcribed and analyzed by the writer. The starting point of this study is that 

friluftsliv is a culturally created phenomenon and the theoretical perspective is based on Bourdieu's 

famous concept: Capital, field, habitus and taste. All the students had positive experiences of being in 

the outdoors. Some used outdoor activities as a method for training. Many of the students experienced 

outdoor living and the experience of being in the nature as an end in itself. The socio-economic 

background maybe played some role in their taste and experience of some outdoor activities. Some 

students felt that outdoor activities can be a way to learn things about nature and that it was important 

to pass on that knowledge to their children. Students' experiences in outdoor activities at school 

consisted mostly of orienteering and a lack of other outdoor activities emerged. It´s important as a 

teacher to start from the pupils' previous experience to create an enjoyable learning. According to the 

author, there are good opportunities for these students to embrace the teaching of friluftliv based on 

experiential learning out in the wild. 

Keywords: Outdoor living, Outdoor education, Outdoor activities and Physical Education. 
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Förord 

 

I mitt yrke som idrottslärare har jag alltid uppskattat att vara ute i naturen med eleverna. Det ger 

någonting extra när man ser hur elever gläds åt att vara på en trevlig uteplats och nyfiket upptäcka 

naturens möjligheter. Jag har även själv ett stort personligt intresse av att vara ute och bedriva friluftliv 

av alla dess slag. Antagligen var det skogsvandringarna, fisketurerna och skidresorna med mina 

föräldrar som odlade min förkärlek till utomhusaktiviteter. Naturintresset ledde bland annat till en 

examen som fjällguide. Därför var det givet vilket ämne jag skulle skriva om. Jag ville veta mer om 

friluftliv och framförallt hur dagens ungdomar upplever och ser på ämnet. 

 Jag vill tacka eleverna som ställde upp på fokusgruppsintervjuerna och klassläraren som hjälpte mig 

att få dem intresserade av att vara med i min studie. Jag vill även tacka min flickvän och sambo som 

ställt upp på många sätt för att ge mig tid till mitt skrivande. Äntligen kan vi snart lägga den tiden på 

utflykter i naturen! Avslutningsvis vill jag tacka min handledare Björn som gett mig goda råd och 

peppat mig under arbetets gång. 

 

Kristofer Palm 

Falun, 17 april 2016 
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Inledning 

Vad tänker du på när du hör ordet friluftsliv? Kanske en promenad i skogen, korvgrillning runt en 

lägereld, att åka på skidtur på fjället eller att paddla kanot i en strömmande älv. Alla människor har 

olika associationer och upplevelser av vad friluftsliv innebär för just dem. Detta beror på att friluftsliv 

är en kulturellt konstruerad företeelse, vilket innebär att dina upplevelser av friluftliv är skapta genom 

bland annat din uppväxt, familj, skola och den miljö du lever i (Brugge, Glantz & Sandell, 2011). I 

Sverige har vi en stark tradition av friluftliv. Ända sedan början av 1900-talet då vi succesivt fick allt 

mer fritid har idén om friluftlivets betydelse lyfts fram för olika fostrande syften. (Sandell & Sörlin, 

2008). Även i den svenska skolan så har friluftverksamhet varit ett givet inslag länge. I Lgr11 så är 

friluftsliv och utevistelse ett av tre centrala innehåll inom ämnet idrott och hälsa. Syftet med friluftsliv 

och utevistelse är att: ”Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer 

och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.” (Skolverket, 2011, 

sid 51). Samtidigt som undervisningen av friluftsliv framhävs som mer betydelsefull i den nya 

läroplanen så hävdar friluftsforskaren Erik Backman (2004) att idrottslärare ägnar allt mindre tid i sin 

undervisning åt friluftsaktiviteter. Han skriver i sin studie om ungas friluftsvanor att: ”Grundskolan 

verkar inte fylla funktionen som den instans som kan erbjuda alla ungdomar samma villkor för att ta 

del av friluftslivets möjligheter.” (Backman, 2004, s.7). Detta samtidigt som hans studier även visar att 

intresset för friluftliv bland ungdomar är lågt och att de stora natur- och friluftsorganisationerna har 

vikande medlemssiffor i åldern 15-16 år (Backman, 2004). Forskningen visar trots det att 

friluftslivsutövandet för svenskar är överlag hög. Svenskar spenderar gärna tid ute i naturen för motion 

och andra aktiviteter medan personer med invandrarbakgrund oftast vistas mindre ute i naturen än 

svenskfödda skriver Moshtat i sin rapport, Med andra ögon, till Naturvårdsverket. Detta beror enligt 

henne på olika sociokulturella och socioekonomiska skillnader samt vilken miljö man har växt upp i 

(Moshtat, 2008). ”Mötet med en lärares positiva attityd till friluftsliv och kursplanen i idrott och hälsa 

kan bli en krock om elevens tidigare erfarenhet har varit fotboll och tävling, eller om eleven har få 

sociokulturella erfarenheter att tillgå inom friluftsområdet” skriver Hård af Segerstad (i Lunvall, 2011 

s. 81). Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras. Dagens samhälle är mer heterogent samansatt än 

tidigare. Barn och unga med olika kulturella och etniska bakgrunder möts i en skola som ska ge en 

likvärdig utbildning till alla elever. Dessvärre tyder forskningen på att idrottslärare idag ägnar allt 

mindre tid åt friluftliv i sin undervisning och att de bedömer att eleverna inte har tillräckliga 

grundläggande kunskaper i ämnet (Backman, 2004). Denna studie vill belysa hur erfarenheter och 

upplevelser av friluftsliv kan se ut hos unga idag för att på så sätt ge idrottslärare en bättre förståelse 

för hur friluftsundervisningen skulle kunna utformas så att fler elever uppmuntras till ett aktivt 

friluftsliv. 
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Bakgrund och definitioner 

Definition av friluftsliv 
 

Eftersom friluftsliv är en kulturell företeelse så innebär det att friluftsliv betyder olika saker för olika 

individer i olika sammanhang. För att ge uppsatsen en inramning så är det därför lämpligt att först 

definiera fenomenet friluftliv. I svensk friluftshistoria har det främst handlat om en diskussion 

gällande vart gränsen går mellan vad som är idrott och vad som är friluftsliv. Denna diskussion 

grundar sig i att det på 60- talet kom en statlig utredning som ville att friluftsliv och idrott skulle 

råda under samma definition och organisation, vilket möttes med motstånd från 

friluftslivsrörelsen, skriver Backman i sin artikel: Utövar unga friluftsliv? (Backman, 2004). 

Denna diskussion pågår än idag och Sandell och Sörlin menar att friluftsaktiviteter idag lösgör sig 

allt mer från naturmötet och blir allt mer sportifierade (Sandell & Sörlin, 2008). Inom skolan så 

har det visat sig att idrottsundervisningen framförallt verkar innehålla friluftsaktiviteter som 

tillexempel skidåkning, skridskor, orientering och inte friluftsliv med avseende att uppleva själva 

naturen (Backman, 2004 ). Definitionen av idrott i nationalencyklopedin är: ”fysisk aktivitet som 

människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat” 

(Nationalencyklopedin, 1992a, vol 9., s. 347). Medan Naturvårdsverkets och riksdagens: 

förordning om stadsbidrag till friluftsorganisationer, definition av friluftsliv är: "vistelse utomhus 

i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling” (SFS 

2003:133). Båda är väldigt vida begrepp som i viss mån är överlappande med varandra. Dock 

tenderar vi att allmänt uppfatta idrott som något som är organiserat med lag, regler och mer eller 

mindre tävlingsinriktat vilket vi inte gör på samma sätt med det vi kallar friluftsliv enligt Sandell, 

Arnegård och Backman (2011). Ser man till nationalencyklopedins definition för friluftliv som är: 

”Verksamheter ute i det fria vanl. för en längre tid och vildare natur” (Nationalencyklopedin, 

1992b,vol. 7, s. 45) så visar den på en vanlig uppfattning om att ”riktigt” friluftsliv ska ske ute i 

den ”vilda” naturen. En vistelse i det närliggande naturområdet skulle således inte räknas som 

friluftsliv enligt den definitionen (Emmelin, Fredman, Jensen & Sandell, 2010). För att underlätta 

denna studies inramning så utgår den här uppsaten från Naturvårdsverkets bredare definition av 

friluftsliv och ser även att ett samband mellan idrott och friluftsaktiviteter finns. 

 

Friluftslivets historia 
 

Friluftlivets historia började för drygt 100 år sedan i Sverige. I slutet av 1800-talet så började en liten 

del av de rikaste i landet ägna sig åt alpinism (bergsbestigning) och stärkande friluftliv. Detta skedde 

inte bara i Sverige utan även i andra delar av världen framförallt i Nordamerika och Storbritannien 

(Sandell & Sörlin, 2008). I och med den snabba industrialiseringen och urbaniseringen runt 

sekelskiftet 1900 väcktes ett stort intresse för fysiska fritidsaktiviteter. Flera föreningar bildades redan 

vid 1800 talets slut och 1900 talets början. Till exempel Svenska Turistföreningen 1885, 

Friluftsfrämjandet 1892 och Sveriges Scoutförbund 1912 (Emmelin  m.fl., 2010). Med en växande 

materiell standard, den minskande arbetstiden och genom semesterlagstiftningen 1938 blev det även 

möjligt för allmänheten att kunna utnyttja fritiden som uppstod. Turism, rekreation och friluftsliv blev 

viktiga ekonomiska, regionala och yrkesmässiga intresseområden Friluftslivet användes som en del i 
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uppfostran av barn och ungdomar. Syftet var att stärka nationen som helhet och för en allmänt bättre 

hälsa, kondition och välbefinnande. Friluftslivet sågs som en motvikt mot det osunda stadslivet skriver 

Sandell (i Brugge m.fl., 2011) I industrialismens och urbaniseringens fotspår uppstod även protester 

mot dess negativa miljökonsekvenser. Till en början belystes detta genom att man ville skydda naturen 

för att bevara särskilt intressanta platser eller föremål. De första nationalparkerna och naturminnena 

uppstod under 1900-talets början. Man började förstå att människan i en allt högre grad påverkade 

landkapet runtomkring oss och att vi var tvungna att ta hand om miljön. Att bevara speciella områden 

för friluftliv och rekreation var blev så småningom en allt tydligare drivkraft. I och med den gröna 

vågen på 70 talet ökande intresse för natur- och miljöfrågor i samhället. Samtidigt moderniserades 

friluftslivet genom att speciell utrustning och nya trender inom ämnet uppstod (Brugge m. fl., 2011).  

Kommersialiseringen av friluftsliv innebar en ökad bredd inom friluftslivet. Flera nya former av 

friluftsaktiviteter växte fram som var mer äventyrsinriktade, trendinriktade och individualiserade. 

Produktutvecklingen, reklamen och framställningen av friluftliv i media under -80 och -90 talet är en 

möjlig orsak till den värdeförskjutning som skett inom friluftlivet. ”Värden som naturupplevelse, 

tystnad och stillhet har fått stå tillbaka för utrustning, anordningar och aktiviteter” skriver Ahlström i 

Sandell & Sörlin (2008 s. 179). På så sätt kan man säga att naturens roll idag är mer som en arena och 

kuliss och att utrustningstrenden drivit friluftlivet mot en ”sportifiering”(Ahlström, 2008). Enligt 

Arnegård i (Sandell, Arnegård & Backman, 2011) så har friluftslivet på 2000-talet fått flera olika 

karaktärer. Upplevelsepräglade aktiviteter utan tävlingsmoment som tidigare varit kärnan i friluftliv 

förändras i vissa grupper till friluftsaktiviteter där tävlingsmomentet blir mer centralt. Att vara proffs 

friluftssport eller äventyrssport är idag fullt möjligt. Aktiviteterna liknar mer och mer regelrätta 

idrotter som är lika tävlingsbetonade som traditionella tävlingsidrotter på elitnivå. Detta står i stark 

kontrast till den ursprungliga attityden och förhållningssättet inom friluftliv. Jakten efter att få uppleva 

äventyr, spänning och utmaningar har idag blivit ett sätt idag att visa smak och identitet. Genom att 

välja vissa friluftsaktiviteter signalerar vi vem vi är. Detta samspelar med samhällsutvecklingen i 

övrigt menar Arnegård (2011). I början av 2000-talet fick Naturvårdsverket ett tydligt ansvar för att 

bevarar och utveckla friluftlivet i Sverige (Regeringens skrivelse, 2002).  Betydelsen av friluftliv och 

naturturism lyftes fram i naturvårdspolitiken och som en indikation på detta fick Sverige år 2010 sin 

första friluftsproposition (Regeringens proposition, 2009/10:238). 

 

Friluftliv och hälsa 
 

Det är inte helt lätt att reda ut hur friluftliv påverkar människors hälsa och mående. Eftersom 

förhållningssättet till natur och friluftliv är starkt kopplat till vårt kulturella mönster så har vi lärt oss 

att uppleva olika saker när vi är ute i naturen. För en del är friluftsliv ett livsnödvändigt andrum och 

för andra förknippas det med något obehagligt och skrämmande. Trots det så finns det mycket som 

tyder på att det finns en evolutionär grund till att många upplever naturen som något positivt. Vi är 

helt enkelt inte skapta för ett instängt liv i stadsmiljö och därför upplever många en harmoni när de 

vistas i naturen på ett sådant sätt som människan rent biologiskt sett är skapad för skriver 

Quennerstedt, Öhman & Öhman (2011). I dagens industriella samhälle avlägsnas vi istället allt mer 

från naturen. De flesta växer idag upp i en stadsmiljö och påverkas av stadssamhällets kultur till 

konsumtion och nöjen inomhus. Ideal som: att vinna, bli berömd och att ständigt prestera och få en 

högre materiell standard präglar vår tid. Detta kan skapa en existentiell konflikt hos många vilket gör 
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att de i frågasätter sin roll i samhället och söker alternativa livsvärden (Quennerstedt  m.fl.,2011). 

Friluftslivets värden sågs som en motvikt till vardagslivet i staden. Fysisk aktivitet i naturen skulle 

väga upp mot den osunda miljön och den stillasittande livsstilen i staden (Sundberg och Öhman, 

2008). Ur ett hälsoperspektiv kan man se friluftsliv på två olika sätt. Antingen som en metod för att nå 

ett visst syfte. Till exempel att åka längdskidor för att få en bättre kondition, vilket betyder att 

friluftslivet har ett värde endast om det kan uppfylla detta syfte. Värdet ligger i det man kan uppnå 

genom använda friluftsliv. Eller så kan man se friluftslivet som ett mål i sig, där egenvärdet av mötet 

med naturen samt individens möte med sig själv eller andra människor genom friluftsaktiviteter har ett 

värde i sig. Utgångspunken är då att friluftslivet kan ge olika upplevelser som har en stark inverkan på 

människors livskvalitet. Detta perspektiv verkar vara en orsak till att många människor väljer att 

bedriva friluftliv på egen hand (Sundberg och Öhman, 2008). 

Att friluftsliv i stor utsträckning har egenvärdet som ett centralt motiv för utövandet utgör, enligt 

min uppfattning, en viss kontrast till det som ofta framhålls som meningsskapande i många 

andra former av fysisk aktivitet. ( Backman, 2004, s 1) 

 
Friluftsliv i skolan 
 

Redan på 1700-talet skrev den berömda författaren Jean-Jacques Rousseau att barn har ett naturligt 

rörelsebehov och lär sig bäst genom upplevelser i verkligheten. Naturen var enligt honom därför den 

idealiska platsen för att fostra unga människor till tänkande, fria, och självständiga individer 

(Quennerstedt m.fl., 2011). Samma tankar och ideal finner man i den svenska skolans 

friluftsverksamhet. Redan i 1919 års kursplan framgår det som ett värde i sig att vara utomhus. ”Lekar 

skulle ske så mycket som möjligt ute i det fria” skriver Sundberg och Öhman i Sandell och Sörlins bok 

om Sveriges friluftshistoria (2008, s. 107). I 1942 års anvisningar för friluftsdagarna beskrevs 

friluftsaktiviteterna som härdanade och stärkandet. Effekten av god hälsa skulle komma efteråt. Målet 

var att eleverna lärde sig att behärska ett antal friluftsaktiviteter. Det stod inget i texten om att 

naturupplevelsen i sig var ett mål. Snarare såg man den ”okontrollerade naturen” som ett hinder i form 

av dåligt väder (Sundberg och Öhman, 2008, s. 113).  Detta fysiologiska perspektiv på friluftsliv som 

metod för en bättre hälsa fortsatte ända in på 60- talet. I Lgr 69 tog man inte heller upp naturmötet som 

ett mål i sig. I stället var det främst miljöpedagogiska skäl som var motivet till att elever skulle lära sig 

att uppskatta så att de kunde känna ansvar för naturen och dess värden. Detta miljöpedagogiska 

perspektiv på friluftsliv blev det dominerande i kursplanerna under 70-, 80- och 90- talet (Sundberg 

och Öhman, 2008). I kapitlet Skolans friluftverksamhet i ett historiskt perspektiv i boken Lärande i 

Friluftsliv skriver Suzanne Lundvall att 1980-talets kursplaner, Lgr 80 och Lgy 87, blir de första där 

friluftsliv förs in i idrottsämnets kursplaner både i grundskolan och gymnasiet. I kursplanen för idrott 

under rubriken Kunskap om friluftliv står det att:” Under vistelse i naturen ska eleverna skaffa sig 

kunskap om friluftliv, få förståelse för den ekologiska balansen samt lära sig ta ansvar för naturen och 

utnyttja den rätt för rekreation och friluftsliv”(Skolverket, 1980, s 90).  Detta är enligt Lundvall är ett 

första steg mot en ny riktning där friluftsliv ses som mer än bara värdet av att behärska 

friluftsaktiviteter för god hälsa. Samtidigt så framgår det inte i läroplanen om något övergripande syfte 

för friluftsverksamheten. Friluftverksamheten skärs även ner till 4-8 halv eller heldagar per läsår. I och 

med införandet av Lpo 94 och Lpf94 så avreglerades friluftsdagarna helt och det blev upp till den 

lokala skolan hur man vill fördela denna tid. Istället framträder friluftsliv som ett förstärkt område 

inom idrottsämnet (Lundvall, 2011b). Det uttalade målet är fortfarande det miljöpedagogiska. Genom 
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naturupplevelser, kunskaper och erfarenheter ska eleverna uppnå detta miljöengagemang. Återigen 

används friluftsliv mer som en metod, i det här fallet för att väcka engagemang för miljön än som ett 

mål i sig (Sundberg och Öhman, 2008). Enligt Lundvall (2011) så framträder, i och med Lpo och Lpf  

94, både friluftsämnets egenvärde och investeringsvärde i ämnets karaktär och uppbyggnad men att 

det är otydligt vad som ska läras ut och hur. Lundvall skriver att:” förändringen med friluftsliv där 

man kan ana avsikten att föra in friluftliv som ett tydligt innehåll kring naturmöte och livskvalitét, blir 

för svagt inramat i ett ämne med starka interna koder och en lång tradition av idrotts- och 

friluftsaktiviteter.”( Lundvall, 2011, s.128). 

Friluftsliv i Lgr 11 

I den nya läroplanen Lgr11 så framträder friluftliv som ett av tre centrala innehåll av idrottsämnet: 

Rörelse, Hälsa och Livsstil samt Friluftsliv och utevistelse. Friluftliv har blivit en tydligare del av 

ämnet och fått ett ännu större framskriven roll (Lundvall, 20011b). I inledningen av kursplanen för 

idrott och hälsa för grundskolan står det att: ”Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under 

uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet”(Skolverket, 2011, s. 51). 

Syftet för ämnet är att ge eleverna de förkunskaper de behöver för att vara aktiva i naturen under alla 

årstider (Skolverket, 2011). Enligt de centrala målen i Lgr-11 så ska undervisningen i åk 7-9 ska 

innehålla: ”Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföra” (Skolverket 

2011, s. 53). Vidare i kunskapskraven i slutet av åk 9 nämns bl.a. orientering, badvett, hantering av 

nödsituationer och allemansrätten under rubriken friluftsliv och utevistelse (Skolverket, 2011).  Enligt 

Lundvall så ska eleverna få möjlighet att hitta metoder och redskap som stimulerar till ett såväl 

kroppsligt som sinnligt välbefinnande genom undervisningen i friluftsämnet (Lundvall, 2011). 

Eftersom friluftliv utgör en av idrottsämnets tre huvudmoment så skulle man kunna tro att det ska ses 

som en betydelsefull del av elevers lärande i jämförelse med andra idrottsaktiviteter som fotboll, 

handboll, innebandy och friidrott som inte nämns alls i kursplanen. Men enligt Backman så är det inte 

så verkligheten ser ut. Enligt hans forskning så förekommer friluftliv lite eller inte alls inom 

idrottsämnet som istället domineras av andra mer populära idrottsaktiviteter (Backman, 2011). 
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Tidigare forskning 

Friluftsliv är ett centralt forskningsfält då det helt enkelt är en del av industrisamhällets humanekologi 

och speglar en viktig del av allmänhetens relation till natur, miljö och landskap. Allt fler lever idag ett 

naturdistanserat liv men vi kan ändå inte undfly vår relation till naturen.” Frågan är vilka aktiviteter, 

platser och attityder som ska vara inramningen till denna relation? ” frågar sig Sandell i boken 

Friluftlivets pedagogik (Brugge m. fl., 2011, s.266). När regeringen gav Naturvårdverket i uppdrag att 

ansvara för att friluftslivets bevarande och utveckling tog den nationella forskningen om friluftliv ett 

stort kliv framåt. Bland annat startades i oktober 2006 ett nytt forskningsprogram vid namn: Friluftliv i 

Förändring (Fredman, Stenseke, Sandell, och Mossing, 2013). En viktig utgångspunkt vid 

igångsättandet av Friluftsliv i förändring var Naturvårdsverkets utökade ansvar för friluftsfrågorna i 

Sverige och den forskningsöversikt som verket därför beställde för att få en uppfattning om 

forskningsläge och kunskapsbehov (Emmelin, Fredman,  & Sandell, K. 2005). Forskningsfältets stora 

bredd framkom där tydligt och om man vill studera friluftslivet och dess förändringar måste man både 

intressera sig för bredare uttryck för naturumgänge och utomhusaktiviteter på fritiden och samtidigt 

försöka fånga upp vad olika grupper kopplar till just begreppet friluftsliv (Sandell, Fredman & 

Stenseke, 2011). 

Hösten 2007 genomförde Forskningsprogrammet en av de mest omfattande studierna av Friluftliv som 

genomförts i Sverige. Enkäten som skickades ut till 4700 slumpvalda svenskar i åldrarna 18-75 år 

bestod av 19 sidor med totalt 55 frågor, varav många hade flera delfrågor. Flera av frågorna i enkäten 

omfattade en tidsperiod om 12 månader (deltagande i olika utomhusaktiviteter, besök i naturområden 

mm). Den slutliga svarsfrekvensen blev 40 %. Då respondenterna representerade den svenska 

befolkningen hyfsat väl kan undersökningen ses som ungefärliga beskrivningar av hur svenskar 

(mellan 18-75 år) upplever friluftsliv och naturupplevelser. Resultaten publicerades i form av fyra 

rapporter. Några av slutsatserna var att: Enligt dem som svarade på enkäten så är det väldigt vanligt att 

tillbringa sin ledighet till aktiviteter ute i naturen. De allra flesta (94 %) hade som barn tillbringat stor 

del av sina lov och semestrar i naturen. De vanligaste aktiviteterna man ägnat sig åt minst en gång 

under en 12-mån period var: nöjes- och motionspromenader (nästan 95 %), följt av vandringar i skog 

och mark (90 %) samt arbete i trädgården (84 %). Jogging, jakt och fiske var vanligare bland män 

medan solbad, picknick och stavgång var mer vanligt bland kvinnor. Var informanternas föräldrar är 

uppväxta verkar i den här studien inte ha så stor betydelse för vilka aktiviteter man utövar, men 

undersökningen visar att svarande med svenska föräldrar utövar aktiviteterna oftare än personer med 

föräldrar som växt upp utomlands. De viktigaste anledningarna till att vara ute i naturen är att träna, 

koppla av och vara nära naturen. Det vanligaste motivet till att komma ut i naturen under veckorna är 

träning medan avkoppling och social samvaro är mer framträdande motiv under helger och semester. 

För 40 % av de svarande har närheten till naturen betydelse för vart man väljer att bo. Nästan alla (90 

%) anser att utomhusvistelse gör vardagen meningsfull. Tidsbrist, familjesituation, brist på bra 

naturområden och sällskap var några vanliga anledningar till att man inte utövade friluftsaktiviteter. 

Under längre ledigheter är avsaknad av utrustning och höga kostnader också vanliga hinder som 

undersökningspersonerna uppgav (Fredman m. fl., 2013). 

Erik Backman, lektor på Gymnastik och idrottshögskolan(GIH), har gjort flera studier kring ungdomar 

(13-15 år) och deras utövande av friluftsliv. Han uttrycker i sin artikel till magasinet Svensk 

idrottsforskning, nr 4 (2004) att: ”I och med att människors utövande av fysisk aktivitet i vuxen ålder, 

i stor utsträckning, visat sig ha samband med de erfarenheter av fysisk aktivitet man har som ung, 



8 

 

tycker jag också att det är speciellt intressant att i detta fall studera ungdomars utövande av friluftsliv.” 

( Backman, 2004, s. 1). Två av hans studier är baserade på ett enkätmaterial från SIH (Skola - Idrott -

Hälsa) -projektet från 2001 i vilket ungdomar tillfrågats om de provat en viss friluftsaktivitet. SIH-

projektet är ett flerårigt projekt i samarbete mellan GIH, Lärarhögskolan i Stockholm, Karolinska 

institutet och Stockholms universitet. I projektet deltog sammanlagt 48 skolor, 79 klasser och 1976 

elever i skolår 3, 6 och 9. Efter basstudien (2001) har delar av studien och delar av populationen följts 

upp år 2002, 2004, 2007 (Engström 2008) samt år 2010 (Svensson och Lystad, 2012). Backmans 

första studie handlar om ungdomars erfarenheter av att utföra friluftsaktiviteter och hur aktiviteterna är 

socioekonomiskt fördelade (Backman, 2004). 

Studien visade att den aktivitet som är vanligast bland ungdomar i åk 9 är vandring i naturen. 58 % av 

dem som svarat hade provat det någon gång på fritiden under det senaste året. Ungefär hälften (52 %) 

hade provat på att sova i tält eller åka skidor.  46 % hade åkt skridskor utomhus respektive 44 % hade 

cyklat i skogen. Paddling 24 % och ridning 21 % är mindre förekommande fritidsaktiviteter och 

endast 8% hade provat på att klättra i berg det senaste året. Det var ingen större könsskillnader mellan 

aktiviteterna förutom ridning som var betydligt vanligare att utöva som tjej. De tydligaste skillnaderna 

såg man när man tittade på elevernas sociala bakgrund. Det var i överlag vanligare att ha provat olika 

friluftsaktiviteter bland ungdomar vars föräldrar tillhör medelklassen jämfört med de vars föräldrar 

tillhör arbetarklassen. Störst skillnader fann Backman när det kom till skidåkning och vandring i 

naturen, där betydligt fler med högre socioekonomisk status testat på dessa friluftsaktiviteter det 

senaste året. Ungdomar med hög socioekonomisk status utövar alltså friluftsaktiviteter i större 

utsträckning oavsett kostnad för aktiviteten (Backman, 2004). Detta bekräftas även av tidigare 

forskning inom ämnet (Larsson, 2000, Engström, 2010). 

Enligt Backman är det anmärkningsvärt att nästan hälften av eleverna i år 9 inte har vandrat i naturen, 

sovit i tält eller åkt skidor under det senast året och endast en av fyra ungdomar har provat att paddla 

det senaste året. Han jämför även sin studie med en undersökning av ungdomars idrotts- och 

motionsvanor av Lars-Magnus Engström från 1972 (Engström, 1972) och påpekar att det finns 

indikationer på att det skett en minskning av friluftsaktiviteter bland ungdomar. Detta märks även i att 

de stora friluftsorganisationerna Friluftsfrämjandet och Svenska Scoutförbundet visar på minskande 

medlemssiffror i den aktuella åldersgruppen. Detta förklaras av Backman att ”friluftslivet i sig självt 

inte har tillräckligt stark dragningskraft bland ungdomar i konkurrens med en mängd andra 

fritidsaktiviteter” (Backman, 2004, s. 3). I en uppföljningsstudie av SIH- projektet som två elever på 

GIH gjorde 2012 visade att antalet ungdomar som utövar friluftsaktiviteter fortfarande är 

förhållandevis lågt men att en positiv trend kan ses över de senaste elva åren. Studien visar att 

ungdomar idag utövar friluftsaktiviteter i större utsträckning än vad ungdomarna gjorde 2001. 

Författarna tror att den positiva trenden hänger samman med friluftslivets utveckling mot det mer 

äventyrliga, där tävlingsmomentet fått en naturligare plats (Svensson och Lystad, 2012). 

I den andra studie av Backman, Skolstudien, riktas fokus mot förekomsten av friluftsliv i grundskolan 

under så väl friluftsdagar som idrottsundervisningen. Den visar att förekomsten av friluftsaktiviteter i 

idrottsundervisningen och på friluftsdagar är överlag låg om man ställer det mot den betydande roll 

ämnet fått i styrdokumenten. På så sätt fyller inte skolan den funktion som instans för alla att ta del av 

friluftslivets möjligheter hävdar Backman (Backman 2004). Att väldigt lite tid ägnas åt 

friluftsaktiviteter i skolundervisningen bekräftas även av Lystad och Svensson i sin uppföljningsstudie 

och detta trots att friluftsliv och utevistelse fått en ännu tydligare plats i Lgr 11 (Svensson och Lystad, 

2012). 
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Väldigt lite forskning har gjorts kring hur personer med invandrarbakgrund eller utlandsfödda 

föräldrar relaterar till friluftliv enligt rapporten, Med andra ögon av Yusra Moshtat (2008) som bygger 

på projektet Naturmöten med invandrare och genomfördes av miljöförvaltningen i Göteborg på 

uppdrag av Naturvårdsverket 2006. Rapporten fokuserar på invandrare som kommit till Sverige som 

flyktigar och av olika anledningar inte har så mycket erfarenhet av att vistas i naturen. Syftet var att 

utveckla metoder som kan öka invandrares intresse för natur och miljö. Framför allt för att få 

invandrare att i högre grad använda naturen för avkoppling, rekreation och som mötesplats (Mosthat, 

2008). I rapporten skriver Moshtat att personer med svensk bakgrund ofta ser sitt förhållande till 

naturen som något självklart. Personer som är uppväxta i länder med en annan typ av natur och kultur 

har inte samma relation till Sveriges landskap och friluftstradition. Många är inte vana av att vara ute i 

den svenska naturen och framförallt har de inte tillräcklig kunskap om hur de kan använda 

den(Moshtat, 2008, s. 17). Statistiska centralbyrån (SCB, 2008) presenterar siffror på hur stor procent 

av olika grupper, i åldern 16-84 år som promenerar i skogen mer än fem gånger under en 

tolvmånadersperiod, mellan 2006-2007. För människor med båda föräldrar födda i Sverige var siffran 

63 procent medan motsvarande siffra för personer med föräldrar födda utomlands endast var 43 

procent (Nordström, 2008). Då ska man även ha i åtanke att gruppen av utlandsfödda är mycket 

heterogen. En stor del utgörs av invandrare från Sveriges grannländer som troligtvis har fritidsvanor 

som liknar infödda svenskars. Detta innebär att det säkerligen finns utomnordiska invandrargrupper 

som är ute mer sällan, skriver Moshtat (2008). Ett annat syfte med rapporten var att få en bild av 

invandrares syn på naturen samt deras vanor av att använda den. Eftersom denna grupp ofta har en 

sämre social situation och sämre hälsa än genomsnittet så är det viktigt att ge dem möjlighet till den 

hälsosamma rekreation som naturen kan erbjuda. En fördel med friluftliv och naturupplevelser är att 

de inte behöver vara så kostsamma vilket underlättar då många familjer med invandrarbakgrund har en 

dålig ekonomisk situation. Framförallt är det viktigt att familjer får möjlighet att komma ut i naturen 

för barnens skull. Att få positiva upplevelser och värderingar av naturen via sina föräldrar ökar 

chanserna att redan som barn uppskatta friluftsliv (Moshtat, 2008). 

Internationell forskning 

 En kvalitativ kanadensisk studie av Humbert m. fl (2006) handlar om hur ungdomars val av 

fritidsaktiviteter ser ut och påverkas av olika faktorer. Enligt studien så är en viktig gemensam faktor 

att det skall vara roligt med fysisk aktivitet. Det var även viktigt för ungdomarna att känna sig 

kompetenta inom det man utövade, vilket ökade chanserna för fortsatt utövande. När man däremot  

tittade på vad och var ungdomarna utövade sina aktiviteter såg man tydliga skillnader mellan olika 

socioekonomiska grupper. De med låg socioekonomisk status ville gärna att aktiviteten skulle vara 

lättillgänglig och inte så dyr. I studien framkom även att tränare och lärare har stor betydelse för 

ungdomars fortsatta idrottsintresse, speciellt för ungdomar i familjer med låg socioekonomisk status. 

Humbert menar också att lärarens egna erfarenheter av fysisk aktivitet påverkar hur dennes 

idrottsundervisning ser ut (Humbert m fl, 2006 ). 

I den brittiska artikeln The childhood factor fastställs ett starkt samband mellan att som barn vistas i 

naturen och att känna sig bekväm med att vistas i naturen själv eller med familj som vuxen. Detta 

samband kvarstod även efter kontroll av variabler som socioekonomisk bakgrund, ålder och kön. De 

individer som i barndomen hade haft regelbunden tillgång till naturmiljöer kunde också i högre grad 

uppleva hur naturen positivt påverkade deras fysiska och känslomässiga upplevelser. Vuxna som haft 

många och nära upplevelser av naturen som små, visade sig även ha en högre benägenhet att vistas i 
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naturmiljöer som vuxna än de personer som inte sade sig minnas tidigare vistelser och aktiviteter med 

naturkontakt (Thompson, Aspinall & Montarzino, 2008). 

Syfte och frågeställningar  

Få forskningsstudier har gjorts på vilken relation till naturen som ungdomar har idag (Emmelin m. fl. 

,2005). För att som lärare få en bättre förståelse och på så sätt möta eleverna där de är och kunna 

anpassa undervisningen efter det, så är det av stor vikt att ha information om elevers erfarenheter och 

syn på friluftliv. Syftet med studien är att ta reda på: vad killar i grundskolans äldre årskurser har för 

erfarenheter av friluftsliv och hur deras upplevelser av friluftsliv ser ut. 

Följande frågeställningar ligger till grund för undersökningen: 

Vilka erfarenheter har elever av friluftsliv på fritiden? 

Vilka erfarenheter har elever av friluftsliv i skolan? 

Hur upplever elever utförandet av friluftsliv? 

Teoretiskt perspektiv 

För att analysera vilka erfarenheter och upplevelser killarna har av friluftsaktiviteter så tar jag hjälp av 

den franske sociologen Pierre Bourdieu. Den svenske experten på Bourdieu, Donald Broady, skriver 

att utgångspunkten i Bourdieus teorier är att människan formar sin föreställning om världen genom de 

upplevelser och erfarenheter hen får i livet. Livsmiljön formar våra val under livet vilket innebär att 

den sociala miljö som vi vistas i formar oss i vårt sätt att vara, tänka och leva (Broady, 1990). För att 

lättare kunna förstå vad som formar människan använde sig Bourdieu av vissa nyckelbegrepp.  

Kapital och fält 

 Ett är kapital, vilket här inte innebär kapital av materiella tillgångar utan mer av symbolisk eller social 

karaktär. Den grundläggande formen av kapital är det symboliska kapitalet, det som av den sociala 

gruppen anses vara värdefullt. Exempel kan vara utbildningsnivå, titel eller yrke. Det är detta som ger 

gott anseende, prestige eller social status i olika sociala grupper (Larsson, 2000). Ett socialt fält är en 

gruppering som har gemensamma värderingar inom ett ämne. Grunden är det symboliska kapitalet 

som inom just den gruppen värderas högt. För att ingå i fältet måste man ha erfarenhet och kunskaper 

inom just det ämnet och inom fältet finns det olika sociala positioner. Den sociala positionen bestäms 

av vilka tillgångar i form av utbildning, nätverk eller material man har tillgång till. En person kan ha 

tillgång till flera fält och fält förändras och förnyas med tiden (Broady, 1990). 

Habitus 

Habitus är ett centralt begrepp i Bourdieus sociologi som hänger samman med kapitalbegreppet. Med 

Habitus menar Bourdieu det system av dispositioner som gör att vi handlar, tänker och orienterar oss i 

den sociala världen på ett visst sätt. Dessa system av dispositioner bygger på våra erfarenheter och 

upplevelser genom livet, alltså det kapital vi förvärvar. Vårt habitus styr våra föreställningar av hur vi 
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ser på händelser och företeelser i bestämda sociala sammanhang. Utbildningsystemet är det som enligt 

Bourdieu är mest avgörande för det kulturella kapitalet som formar människors habitus och det som 

upprätthåller ett socialt system som klassificerar människor. Habitus är trögrörligt och finns lagrat i 

våra kroppar men inte orubbligt. Olika uppväxtmiljöer ger skilda habitus som genererar olika livsstilar 

och intressen (Broady, 1990).  Baserat på teorin så är förhållningssättet till naturen något man 

uppfostras in i när man som ung spenderar tid och får positiva upplevelser av naturen. Detta bygger på 

att individens habitus är som mest formbart under uppväxten och förklarar varför vanor är 

generationsbundna (Backman, 2010). 

Smak 

Smak är ett utryck för vårt habitus som visar vad vi tycker om i fråga om tillexempel fritidsintressen, 

litteratur, klädstil med mera. Med hjälp av smak kan vi även kategorisera människor. Olika gruppers 

smaker förenar och skiljer grupper från varandra. För att förstå vilka fritidsintressen vi människor 

väljer att utöva eller att inte utöva är det nödvändigt att utgå från vårt habitus, för eller emot de utbud 

som erbjuds. Utbud som kan variera över tiden och på olika platser. Man kan alltså tänka sig att två 

människor med samma sorts smak på olika orter gör helt olika saker. I mötet mellan habitus och de 

fritidsintressen som ungdomar provar på uppstår valmöjligheter. Beroende av den sociala 

tillhörigheten så värderas olika fritidsaktiviteter. Att välja att delta eller att inte delta i en 

fritidsaktivitet ger individen ett värde inom den sociala gruppen. För de flesta är friluftliv och andra 

fritidaktiviteter ett sätt att visa vem man är (Larsson, 2000). Att förstå fenomenet friluftliv utifrån 

begreppen kapital, fält, habitus och smak ger en förståelse för varför tidigare erfarenheter har 

betydelse för hur man uppfattar ämnet och hur man agerar i lärandet av friluftliv. Detta är viktigt att 

komma ihåg när man som lärare eller ledare ska introducera någon in i ett traditionellt svenskt 

friluftliv skriver Hård af Segerstad i Lundvall (2011). 
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Metod 

Val av metod 
 

För att få en djupare inblick och förståelse för elevernas erfarenheter och upplevelser av friluftsliv så 

är studien kvalitativt utformad. Studien består av två fokusgruppsintervjuer med elever i årskurs 7. 

Fokusgruppsmetod ger forskaren en djupare förståelse för vad som ligger bakom tankar och 

erfarenheter. Det främsta målet med fokusgruppsintervjuer är att se vilka aspekter som spontant 

kommer upp i samtalen. Det blir ett mer fritt och avslappnat samtal där interaktionen mellan eleverna 

blir synlig och får mer betydelse för var samtalet eller diskussionerna leder jämfört med en individuell 

intervju (Wibeck, 2010). Fokusgruppsintervjuerna är strukturerade och utgår från en frågeguide med 

relativt många frågor (se bilaga 1), vilket rekommenderas om man som moderator vill kunna styra 

intervjun för att se specifika aspekter i ämnet. Genom fokusgruppsintervjuer uppmuntras deltagarna att 

dela med sig av sina egna tankar. Målet i en fokusgruppsintervju är att föra fram olika uppfattningar 

om ett ämne (Kvale & Brinkmann, 2011). För att ge eleverna något att associera till egna upplevelser 

och prata mer fritt om dem användes även bilder som stimulusmaterial.  

Det finns både för- och nackdelar med strukturerade fokusgrupper. Det finns en risk att moderatorns 

föreställningar och förståelse för ämnet förs vidare till gruppmedlemmarna om moderatorn styr 

gruppen i för stor utsträckning. Dessa föreställningar kan då återskapas i de data som samlas in.  

Fördelarna är att det är lättare att återkomma till kärnämnet om deltagarna glider ifrån det. 

Strukturerade fokusgrupper ger också moderatorn möjlighet att styra så att deltagarna känner sig 

trygga trots att de har olika uppfattningar, alternativt stimulera intressanta diskussioner där 

medlemmarna redan delar samma uppfattningar (Wibeck, 2010). I fokusgrupper går det inte att undgå 

att moderatorn har en inverkan på forskningens resultat trots att tanken är att deltagarna mest ska 

påverkas av varandra. Moderatorns roll är därför att försöka bidra till en ”fruktbar, tillåtande och icke-

dömande miljö så att innebörder kan genereras ur de samtal som förs mellan gruppmedlemmarna” 

skriver Ahrne och Svensson (2011).  

Urval och avgränsningar 

I början av det här arbetet var förhoppningen att hitta äldre elever att intervjua, helst elever på 

gymnasiet då de förmodligen har fler upplevelser av friluftsliv och troligtvis kan reflektera kring dessa 

på ett mer utvecklat sätt än yngre. Det visade sig dock svårt att få tag på en kontaktperson som ville 

hjälpa till att kontakta elever. Tillslut fick författaren, med hjälp av en klasslärare, tag på elever som 

var villiga att ställa upp. Den klassen bestod av enbart killar men eftersom det redan var i slutet av 

november blev författaren på grund av studiens tidsramar tvungen att acceptera det urval som fanns att 

tillgå. Således blev det bara killar i fokusgrupperna. Samanlagt tio elever fick tillåtelse hemifrån att 

delta i studien. Det innebar fem elever i varje grupp, vilket är en lagom gruppstorlek. Wibeck (2010) 

menar att det lämpliga deltagarantalet i en fokusgrupp är ” inte färre än fyra och inte fler än sex 

personer” (Wibeck, 2010, s. 62). Om det är fler än sex personer så finns det risk att det uppstår 

grupperingar inom gruppen och att blyga personer inte kommer till tals (Wibeck, 2010). 
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Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Killarna var 13 år och gick i samma klass. Några kände varandra sen tidigare och andra inte. Alla är 

födda i Sverige men två elever i varje grupp har föräldrar med utländsk härkomst. Två med föräldrar 

från Syrien, en med turkiska och en med somaliska föräldrar. Den socioekonomiska bakgrunden är  

svårare att säkerställa, men skiljer sig eventuellt åt mellan eleverna om man tittar på en kategorisering 

av låg/mellan/hög-löne-yrken på lönedatabasen ( SCB, 2014) där man kan se lönestatistiken för olika 

yrken. Yrken som hade en genomsnittlig månadslön under 20 000 kr uppskattades som låglöneyrke, 

yrken med genomsnittlig månadslön på från 20 000- 35 000 kr uppskattades som medelinkomstyrken 

och yrken med genomsnittlig månadslön över 35 000 kr som höglöneyrken.  

Så här såg gruppfördelningen ut (namnen är påhittade): 

 

 

 

Två elever har en förälder som är arbetslös och en annan förälder som troligen är lågavlönad (Ahmed 

och Abdul), om man gör en bedömning utifrån lönedatabasen (SCB, 2014). Två elever har föräldrar 

som båda jobbar med låglöneyrken (Beston och Saman). En elev har föräldrar med låg- repektive 

medelinkomstyrken (David) och de övriga eleverna (Anders, Erik, Gustav , Johan) hade föräldrar med 

mellan- eller högavlönade yrken. En elev (Niklas) hade inte svarat på frågan om vad föräldrarna 

jobbar med. Homogeniteten i gruppen är viktig eftersom deltagarna behöver uppleva att de har något 

gemensamt. I annat fall blir det svårt att starta en diskussion. Deltagarna blir mer villiga att dela 

åsikter med varandra och lämna ut personlig information. Samtidigt är heterogeniteten också viktig för 

att täcka in mångfalden inom den utvalda gruppen (Ahrne och Svensson, 2011). 

Genomförande 

Kontaktpersonen, som även är klasslärare till eleverna i studien, hjälpte till att dela ut och ta in 

samtyckesblanketten (Se bilaga 2) från de frivilliga deltagarna. Klassläraren hade redan innan 

intervjun delat in eleverna i två grupper. Han fick det förtroendet då han känner eleverna bäst och vet 

vilka som känner sig trygga med varandra och diskuterar bra ihop. Den enda önskningen författaren 

hade var att få de elever som hade utländska föräldrar utspridda i grupperna. Vid planeringsstadiet av 

fokusgrupperna vill forskaren hitta ämnen och grupper där det finns möjligheter att åsikter och 

Grupp 1 Föräldrar 

födda i: 

Uppskattad lön 

i föräldrarnas 

yrken.  

Mor/far: 

  Erik Sverige Medel/ medel 

Beston Turkiet Låg/låg 

Niklas Sverige Okända 

Ahmed Syrien Låg/Arbl. 

Anders Sverige Medel/ medel 

Grupp 2 Föräldrar 

födda i: 

Uppskattad lön 

i föräldrarnas 

yrken. 

Mor/far: 

Abdul Somailia Låg/ Arbl. 

Saman Syrien Låg/ låg 

Gustav Sverige Medel/medel 

Johan Sverige Medel/hög 

David Sverige Medel/låg 

Tabell 1 Tabell 2 

2. 



14 

 

erfarenheter skiljer sig åt. Samtidigt är det viktigt att se till att alla i gruppen har någonting gemensamt 

(Wibeck, 2010). Båda intervjuerna genomförde samma dag, en tisdag eftermiddag (24 november 

2015) i ett grupprum på elevernas skola. Alla eleverna var där och var med under hela intervjuerna. 

Den första fokusgruppen tog ca 50 min och den andra ca 40 min. Båda spelades in med videokamera 

och inspelningarna blev 40 respektive 33 minuter långa. Anledningen till att spela in intervjun med 

video är att kunna skilja de olika talarna åt vid transkriberingen. Videoinspelning gör det även möjligt 

att inkludera den icke-verbala kommunikationen i analysen (Wibeck, 2010). Båda intervjuerna 

inleddes med att författaren berättade om syfte med studien och informerade om tystnadsplikten, deras 

anonymitet och frivilligheten att delta. Moderatorn betonade att de fick svara ”rakt ut” på mina frågor 

och att allas åsikter och upplevelser var värdefulla för oavsett om de var av negativ eller positiv 

karaktär. Därefter fick eleverna fylla i en blankett (se bilaga 3) med information om bland annat deras 

namn, ålder, födelseland. Blanketterna samlades sedan in innan vi skiljdes åt. När blanketten var ifylld 

sattes videokameran på och fokusgruppen startade. Moderatorn utgick från intervjuguiden (se bilaga 1) 

där fem olika typer av frågor ingick: Öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 

nyckelfrågor samt avslutande frågor, vilket rekommenderas av Kreuger (i Wibeck, 2010). Vid 

övergångsfrågorna togs stimulusmaterialet fram (se bilaga 4). Ett stimulusmaterial ska ha anknytning 

till det ämne som diskuteras och bör vara utformat så att det väcker frågor och diskussion hellre än att 

det visar på direkt fakta och kommer med svar (Wibeck, 2010). Matrialet bestod av 12 bilder med 

friluftsaktiviteter i olika naturmiljöer. Eleverna fick välja ut bilder som de kunde associera till och 

berätta om vad de tänkte på när de såg på bilderna. När eleverna inte kom längre i sina kommentarer 

eller diskussioner tystnade försökte moderatorn uppmuntra eleverna att berätta mer. Som moderator är 

det viktigt att försöka hålla sig passiv men ändå vara en aktiv lyssnare som uppmuntrar deltagarna i 

samtalet. I en strukturerad fokusgrupp är moderatorns roll mer som en traditionell intervjuare som 

håller sig till på förhand fastställda frågor. Det viktigaste är att moderatorn är lyhörd, svarar neutralt 

och är flexibel, då det kan vara befogat att ställa en fråga till en grupp som man inte ställer till andra 

(Wibeck, 2010). 

Databearbetning och analysmetod 

Inspelningarna från fokusgrupperna sparades som två datafiler som användes i programmet Inqscribe 

,som går att ladda hem på www.inqscribe.com, vilket underlättar transkribering. Tack vare 

programmet är det även lätt att gå tillbaka och titta på speciellt intressanta delar av intervjun. Till en 

början lyssnade författaren igenom båda intervjuerna för att få ett helhetsintryck från dem. Detta 

gjordes redan på kvällen efter att fokusgrupperna ägt rum. Därefter påbörjades en transkribering i 

programmet Inqscribe. Det var inga problem att höra vad eleverna sa och vem som sa vad. 

Transkriberingsnoggrannhet låg mellan nivå II till III om man ser till de nivåer som beskrivs i Wibeck 

(2010). Vilket innebär att transkriberingen är till stora delar är skriftspråksnormerad men att långa 

pauser eller annan viktig information tas med i transkriberingen. Syftet med transkriberingen var att 

återge det huvudsakliga innehållet av det som togs upp, inte att var helt ordagrann. 

Analysmetoden som användes var en riktad kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys 

bygger på att försöka förstå de centrala delarna av det som sägs istället för att förstå allt som uttrycks i 

transkriberingen (Wibeck, 2010). Därför transkriberades vissa intressanta delar mer noggrant än andra. 

Därefter kategoriserades svaren och diskussionerna efter studiens frågeställningar, dess riktning, för att 

på så sätt se mönster eller trender. Diskussioner som handlade om vad eleverna tyckte och tänkte om 

friluftsliv på fritiden markerades med röd färg. Vad eleverna tyckte om friluftliv i skolan markerades 
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med grön färg och när eleverna pratade om sina egna upplevelser av friluftliv markerades texten med 

gul färg. Enligt Wesslén (1996) så handlar det om att systematiskt försöka ”koda, dela upp materialet i 

enheter och söka efter trender och mönster”( i Wibeck, 2010, sid 100). Detta gör även att resultaten 

blir verifierbara, det vill säga något som andra skulle kunna komma fram till (Wibeck, 2010). 

Innehållsanalysen utmynnade i att jag sorterade svaren och diskussionerna under sex olika teman som 

belyser syftet i studien. Dessa teman används som rubriker i resultatdelen: 

 Erfarenheter av att vara i naturen 

 Upplevelser av friluftsaktiviteter 

 Vad gör de i naturen, när och hur ofta? 

 Friluftsliv i skolan  

 Upplevelser av friluftsliv 

 Att lära sig om naturen 
 

Utifrån dessa teman gjordes sammanfattningar och tolkningar av det empiriska materialet utifrån den 

tidigare forskningen och de teoretiska begreppen: Kapital, fält, habitus och smak. Syftet med en 

tolkande analys är att öka förståelsen för ett ämne (Wibeck , 2010) Det sista temat att lära sig av 

naturen var något som spontant dök upp i en av grupperna. Då det ämnet är relevant för studien så 

ansåg författaren att ämnet var intressant för vidare diskussion. När forskaren använt sig av en 

strukturerad form av fokusgrupp så är det vanligt att de teman som uppstår ofta samanfaller med 

frågeområdena i intervjuguiden. Detta resulterar att forskaren får svar på sin frågeställning men också 

om det fanns områden som eleverna inte så gärna pratade om och om det dök upp några nya teman 

som inte forskaren inte tänkt på innan (Wibeck, 2010). 

Forskningsetiska överväganden 

För att skydda individerna som deltog i undersökningen användes de fyra grundkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Informationskravet 

innebär att studiens syfte ska presenteras och att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet handlar om 

att ett medgivande från deltagarnas föräldrar eller vårdnadshavare behövs om deltagarna är under 15 

år. Konfidentialitetskravet betyder att alla deltagare i studien är anonyma och att uppgifter om de som 

deltog inte på något sätt kan komma till kännedom för andra. Nyttjandekravet innebär att de  

insamlade uppgifterna endast används i forskningssyfte och ej till kommersiella eller icke 

vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet,2011). 

Deltagarna tog del av informationen om studien och ett samtycke godkändes av deras föräldrar. 

Eleverna informerades om att samtalet var frivilligt, konfidentiellt och att de blev inspelade men att 

det endast är författaren som använder sig av inspelningen. Individernas information skyddas noggrant 

och alla namn byts ut i transkriptionen. Författaren har inspelningarna från fokusgrupperna lagrade 

som filer på sin dator där ingen annan har möjlighet att komma åt dem. Blanketterna som eleverna 

fyllde strax innan intervjun har jag förvarade på säker plats. Filerna kommer att raderas och 

blanketterna förstöras när uppsatsen är klar och godkänd. För de deltagare som vill så kommer jag 

skicka en sammanfattning av fokusgruppens resultat via mail.  
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Kvalité och trovärdighet  

För att öka trovärdigheten i analys och tolkning av resultatet samt studiens slutsatser har 

fokusgruppsintervjuerna analyserats utifrån Bourdieus teorier (som beskrivs i den teoretisk 

utgångspunkt på sidan 10) och den tidigare forskningen. Intervjufrågorna utgår från studiens syfte och 

frågeställningar för att ringa in relevanta erfarenheter hos respondenterna så att en innehållsanalys är 

genomförbar (Kvale & Brinkmann, 2009). Validiteten stärks i studien genom att svaren och 

diskussionerna i fokusgruppsintervjun kategoriseras för att sedan sammanföras till mer övergripande 

teman. Det är dock viktigt att komma ihåg att målet inte är att skapa ett analytiskt ramverk med allmän 

relevans. Det är helt enkelt inte lämpligt att dra generella slutsatser från data som samlats in genom 

fokusgruppsintervjuer. Uppmärksamheten bör därför ligga på att identifiera åsikter, idéer eller känslor 

som upprepas på olika sätt. Det viktigaste i analysprocessen är att hitta mönster, göra jämförelser och 

kontrastera informationen dels i gruppen men också mot de etablerade samhällsvetenskapliga teorierna 

(Wibeck, 2010).   

En svaghet med fokusgruppintervju som metod är att intervjusvaren alltid i någon mån påverkas och 

influeras av tidpunkt och plats. Det finns en risk att det som deltagarna säger kan ha andra syften som 

inte intervjuaren vet om. För att få ett rikare underlag bör intervjuer därför alltid kompletteras med 

andra metoder (Ahrne och Svensson, 2011). Därför knyts det empiriska materialet ihop med den 

tidigare forskningen och de teoretiska begreppen i diskussionsdelen. Andra alternativ till metoder 

skulle kunna varit enskilda intervjuer med eleverna. Det skulle vara givande om man vill undersöka de 

enskilda individernas olika uppfattningar kring friluftsliv. Det som skiljer fokusgrupper gentemot 

enskilda intervjuer är att det i fokusgrupperna handlar om att samla in data genom gruppinteraktion, 

det är samtalen och diskussionerna om ämnet mellan deltagarna som ska vara det primära (Wibeck, 

2010). 

I och med att fokusgrupperna spelades in med videokamera så kan deltagarna ha påverkats av 

kamerans närvaro. Wibeck (2010) menar dock att den risken finns men att den ofta överdrivs. 

Kameran placerades i rummets ena hörn och jag upplevde inte att eleverna stördes på något sätt av 

den. Ändå är det viktigt att vara medveten om att inspelningsutrustning som används, liksom 

forskarens närvaro i gruppen påverkar interaktionen (Wibeck, 2010). I rollen som moderator är det 

svårt att hålla sig helt opartisk till ämnet. Det kan vara svårt att inte bekräfta och instämma för mycket 

när eleverna berättar om sina upplevelser av friluftsliv. Det finns en risk om moderatorn till exempel 

nickar instämmande, ger uppmuntrande leenden eller på annat sätt visar att hen håller med den som 

talar så blir det svårare för de övriga i gruppen att bidra med andra skiljande åsikter (Wibeck, 2010). 

Att det bara var killar med i fokusgrupperna kan ses som en svaghet för den här studien. Det hade varit 

intressant att ha tjejer med i grupperna och kunna ta del av deras upplevelser av friluftsliv. Kanske 

hade diskussionerna blivit annorlunda? Då tiden för studien inte räckte till så fick det kvinnliga 

perspektivet dessvärre utebli i denna studie.  
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Resultat och analys 

I resultatdelen redovisas det empiriska materialet som även sammanfattas och innehållsanalyseras 

utifrån den tidigare forskningen och de teoretiska begrepp som presenterats i uppsatsens inledning. 

Erfarenheter av att vara i naturen 

För att få reda på elevernas tidigare erfarenheter och upplevelser av att vara ute i naturen började jag 

med att fråga eleverna vad de tycker om att vara ute i naturen? Alla hade positiva erfarenheter av att 

vara ute i naturen. Eleverna kom med kommentarer som: 

Niklas, grupp 1:”Kul, det är skönt att vara ute i naturen, tycker jag.”  

Beston, grupp 1:”Det är roligt och bra.”  

Gustav, grupp 2: ”Man känner sig fri. I stan känner man sig stressad men i naturen så 

kan man göra vad man vill och ta det lugnt.”  

En elev i grupp 2, Saman, beskrev att det kan vara både tråkigt och roligt att vara ute i naturen. Det 

beror till viss del på vädret och hur man mår.  

Saman, grupp 2: ”Ibland till exempel om det regnar så orkar man inte gå ut för man 

kan ju bli blöt.. men om det är varmt och skönt då vill man bada och sola och vara med 

vänner.”  

Eleverna gav också uttryck för att det var viktigt för väl måendet att vara ute i naturen.  

Erik, grupp 1:”Det är bra för hälsan, man får bra frisk luft och sånt. Man känner sig 

levande”.  

Ahmed, grupp 1: ”Då får jag frisk luft.. man tänker bättre och.. asså det känns bara 

bättre.. mitt hjärta blir gott.”  

Saman, grupp 2: ”Det är bra för hälsan. Om man är hemma mycket så är det dåligt för 

kroppen, man måste komma ut och röra sig.”  

Gustav, grupp 2: ”Om man till exempel bor i Stockholm där det är mycket trafik och 

stress och sånt så är det avkopplande att gå ut i skogen.. där är det inte trafik eller 

nånting.”  

Elevernas positiva inställning till att var ute i naturen skulle kunna ses som att eleverna har 

erfarenheter av att det är skönt och hälsosamt att vara ute. Grupperna var eniga om att det är hälsosamt 

och glädjefyllt att vara ute i naturen. Enligt Bourdieus teorier kring habitus så finns erfarenheter och 

traditioner lagrade i oss. Vårt habitus påverkar därmed sättet att tänka kring olika aktiviteter och 

formandet av olika intressen. Habitus är även länkat till att varje individ har ett visst kapital, vilka ger 

olika värden i olika grupper. I den här gruppen av elever skulle alltså erfarenheterna av att vara ute i 

naturen kunna ses som ett kulturellt kapital. Ett kulturellt kapital kan tillexempel utgöras av var man 

vuxit upp eller vilken utbildning man har (Broady, 1990). Dessa elever har genom skolan och 

hemmamiljön byggt upp ett kulturellt kapital som verkar uppmuntra till friluftliv. Trots att varje elevs 

habitus är individuellt så ger alla dessa elever intryck av att ha med sig ett habitus som resulterar i 

avkoppling och glädje av att vara ute i naturmiljön.  
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Erfarenheter av vissa friluftsaktiviteter 

När jag frågade eleverna om deras erfarenheter av enskilda friluftsaktiviteter så skiljde sig svaren en 

del. Framförallt fanns det olika uppfattningar om orientering. Beston och Saman i grupp 2 upplevde 

orientering som något tråkigt, jobbigt och svårt.  

Saman, grupp 2: ”När man inte hittar så blir det tråkigt.. man springer typ 100 km åt 

ett håll och om inte lappen är där så måste man leta i området jättemycket. Det är fett 

tråkigt. Det är det som gör orientering dåligt. Men annars… om kontrollerna var lite 

enklare så skulle det vara roligare.” 

Några andra elever, Johan och Gustav i grupp 2 tyckte det var kul med orientering. Framförallt 

tyckte de att det var bra konditionsträning och roligare än att bara springa en sträcka. Det uppstod även 

delade meningar i grupp 2 om vad som var roligast mellan slalom och längdskidor. David tyckte att 

slalom var roligare än längdskidor för att det är mer fart och att man kan hoppa och utmana sig själv 

mer. Johan och Gustav tyckte däremot bäst om längdskidåkning då det är bra träning och kul att tävla 

i. Olika smaker gestaltas här genom vilket perspektiv eleven har på aktiviteten. Ses aktiviteten som en 

metod för att bli starkare, få bättre kondition och vinna eller som en upplevelse i sig? Det finns en 

möjlighet att eleverna har påverkats av den familj som de vuxit upp i. ”Om bollspel med tävling och 

rangordning har dominerat över aktiviteter som inriktar sig mot upplevelser kommer detta att påverka 

hur hen förhåller sig till friluftsliv som social praktik” skriver Hård af Segerstad i Lundvall, (2011, s 

80). Detta kan förklara varför det förekommer olika erfarenheter och smaker kring vissa 

friluftsaktiviteter. Saman i grupp 2 tycker inte det är kul alls att åka längdskidor och skridskor var 

endast kul när man spelade hockey. Han uttryckte sig såhär:  

Saman, grupp 2: ”Med skidor så är jag rädd att jag bryter benet.. jag ramlar.. sen kan 

jag inte komma upp.. de där långa längdskidorna gör att jag inte kan komma upp.. det är 

svårt.. det är drygt också.. asså inte drygt som man blir trött.. typ om jag ramlar.. då jag 

måste göra värsta kroppsrörelsen (visar med kroppen) och lägga en fot så.. det är drygt.. 

man ska inte behöva göra så.. och skridskor det är tråkigt.. man bara glider fram och sen 

inget mer.. jag gillar skridskor bara när man kör hockey eller så.. annars är det tråkigt.” 

Beston i grupp 1 var också en som inte gillar att åka skidor: 

Beston: ”Jag har provat men det gick dåligt. Det är farligt. Jag gillar inte skidor. Vi 

provade på skolan men det var jobbigt, jag ramlade var femte meter.” 

Här märks skillnader i elevernas erfarenheter av olika friluftsaktiviteter. Saman och Beston hade mer 

negativa upplevelser av skidåkning och orientering än övriga elever i gruppen. Då dessa två elever har 

föräldrar som eventuellt är låginkomsttagare och har utländsk bakgrund så skulle detta möjligtvis 

kunna vara ett tecken på att olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder spelar roll för smaken av 

olika aktiviteter. Enligt Bourdieu så utvecklar människor med olika kulturell bakgrund skilda smaker 

för olika former av till exempel musik, sport, mat, kläder och fritidsaktiviteter. Flera studier visar att 

den kulturella och socioekonomiska bakgrunden har betydelse för hur ofta man bedriver friluftliv och 

vilka friluftsaktiviteter man väljer att utöva (Backman, 2004, Fredman m.fl., 2013, Nordström, 2008). 
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Vad gör de i naturen, när och med vilka? 

De vanligaste friluftsaktiviteterna som eleverna i båda grupperna nämnde var fiske, grillning och 

tältning. Några nämnde även vandring, löpning, längdskidåkning, slalom, skridskor och att åka båt 

som återkommande aktiviteter. De elever som bor nära en skog var ute i naturen mer än de elever som 

bor i staden. Det är framför allt på sommaren som dessa elever gör aktiviteter ute i naturen. Då finns 

det tid, det är varmare och mindre blött ute. Några av eleverna är även regelbundet aktiva i naturen 

under vinterloven. Framför allt är det de elever som har släktingar med stugor eller husvagn i fjällen 

som utövar friluftsaktiviteter på vintern. 

På frågan om hur ofta de är ute i naturen på sommaren så svarade några elever i grupp 1 såhär: 

Anders, grupp 1: ”Under sommarn är det minst fem dar i veckan.” 

Ahmed, grupp 1: ”Typ en gång i veckan.”  

Beston, grupp 1: ”Inte så ofta.. kanske en gång i månaden.”  

I grupp 2 var eleverna eniga om att det framförallt var på loven som man tog sig ut i naturen.  

Så här berättade Gustav i grupp 2: 

Gustav, grupp 2: ”Man har inte så mycket tid..  det är mest på loven..  annars har man 

träningar. På sommarn blir det oftare.. då åker man och fiskar.”  

Utifrån den tidigare forskningen skulle detta resultat kunna vara något som visar att naturen är en 

central miljö för barns uppväxt. Framförallt så är det på lov och semestrar de allra flesta barn 

tillbringar i naturen (Fredman m. fl., 2013). Av den information jag fick när jag träffade eleverna samt 

den jag fick under intervjun så framgick det att fotbolls träningar och matcher upptog stor del av 

killarnas fritid till vardags. Detta kan förklara varför det är mest på loven killarna tog sig ut i naturen. 

Backman tror inte att friluftsliv har tillräckligt stark dragningskraft bland dagens ungdomar i 

konkurrens med en mängd andra fritidsaktiviteter (Backman, 2004). De elever som regelbundet åkte 

upp till fjällen var elever med svenskfödda föräldrar. Dessa elever uppgav även att de var ute mer 

frekvent i naturen än vad eleverna med utländska föräldrar gjorde. Föräldrarnas kulturella bakgrund 

skulle även i det här fallet alltså kunna ha en viss betydelse för i vilken utsträckning och hur man 

utövar friluftsaktiviteter på vintern. 

Friluftsliv i skolan 

Den friluftsaktivitet som eleverna gjort mest av i skolans idrottsundervisning är orientering. Andra 

saker som de gör utomhus är löpning och bollsporter. Men framförallt nu när de börjat högstadiet så 

har de varit mest varit inomhus på idrotten. En del elever uttryckte en önskan om att få göra mer 

friluftsaktiviteter på idrotten. Så här lät det i grupp 1 när jag frågade om vad de tycker om 

friluftsundervisningen och de frilufsaktiviteter eleverna gör på idrotten?  

Anders: ” Det är inte så mycket. ”  

Niklas: ”Nej det är det inte. ” 

Erik: ” Inte just nu i alla fall.”  

Niklas: ” Jag tycker vi ska ha mer.”  

Intervjuare: ”Vad är det ni saknar?”  

Niklas: ” För mig är det utflykter. ”  
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Beston: ” Vi har ju knappt gjort något.”  

Anders: ” Det ska väl vara mer typ såhär lekar i skogen?” 

Ahmed: ”Det finns ingen tid.”  

Niklas i grupp 1 minns att på lågstadiet och i förskolan så var de ute mer i naturen.  

Niklas, grupp 1: ”I lekis till trean så gick man jämnt ut i skogen på fredagar.. det var 

svinkul.. vi körde jämnt kottkrig och greja..  fast vi inte fick men det var kul.”  

I grupp 2 så frågade jag om det var någonting annat som eleverna kom ihåg att de gjort under sin 

skolgång som handlade om friluftsliv förutom orientering?  

Gustav: ” Vi fick lära oss att sätta upp tält.”  

Saman: ” Ja, vi också.”  

Johan: ” Dem dela in oss i tre lag och så körde vi tävling om vem som satte upp tältet 

snabbast och mest noggrannast.” 

Saman: Och vi körde typ skattjakt och sånt.. den som vann var bäst.  

Den tidigare forskningen visar att en stor del av eleverna i högstadiet (ca 80-90 procent) uppger att de 

har provat orientering medan däremot friluftsliv och mer naturupplevelseinriktade friluftsaktiviteter 

som friluftsteknik, att laga mat och göra upp eld i naturen, paddla och åka långfärdsskridskor är 

mycket ovanligt (Backman, 2004). Den här bilden bekräftas av det killarna berättar om deras egen 

idrottsundervisning. När eleverna tar upp innehåll som inte är orientering så kommer tävlingsmoment 

in i bilden, vem som är snabbast och att det ska gå ut på att vinna.  

Upplevelser av friluftsliv 

När vi pratade om naturupplevelser och vad eleverna uppskattade med olika friluftsaktiviteter och att 

var ute i naturen dök ordet stämning upp i diskussionen. Enligt några elever skulle det vara en viss 

stämning. 

Erik i grupp 1 beskrev det såhär:  

Erik: ”Det är så tyst så att man bara hör fåglarna och sånt när man är knäpptyst och 

bara fiskar.” 

Fniss från gruppen 

Erik: ”Det är ju så, det är skönt, det brukar jag göra.” 

Några andra, Ahmed, Niklas och Anders också i grupp 1 beskrev tjusningen med att fiska såhär:  

Ahmed: ”När man kastar med spöt och man sen får in en fisk, då känns det i hjärtat!”  

Niklas: ” När flötet åker ner så hoppas man ju alltid på en stor fisk.”  

Anders: ”Det är väl typ stämningen som är skön när man fiskar. Det är liksom lugnt.”  

Tystnaden var viktigt för några när man fiskade. 

Anders: ”Det ska vara tyst.” 

Niklas: ”Och så ska det helst vaka lite.”  

Erik: ” Ja, det måste vara tyst när man fiskar.” 
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Ahmed tyckte dock inte det var lika viktigt att det var helt tyst. För honom var det viktigt att samtidigt 

kunna prata med kompisarna. 

Ahmed, grupp 1: ”Nej, jag och mina kompisar vi snackar sådär.. sen kastar vi i, får in 

och blir glada.”  

Jag undrade om det var viktigt för honom att kunna prata med varandra när man är ute i naturen? 

Ahmed, grupp 1: ”Det är då när man berättar som man märker att ingen annan är där. 

Om man skulle vara någon annan stans.. typ skolan så går det inte att prata om vad som 

helst.”  

Lite olika uppfattningar i grupp 1 framträder även när vi pratar om vad som är härligt med att åka 

båt.  

Anders, grupp 1: ”Det är väl det att med båt så kan man ju liksom stanna, lägga till 

och bada vart som helst till exempel åka in till någon ö och grilla.”  

Beston, grupp 1: ”Man har roligt när man åker.. man kan ligga på en madrass, sen kör 

någon båten och man ramlar i. Det är roligt men det kan vara kallt i vattnet.. riktigt 

kallt”  

Det finns alltså lite skilda uppfattningar i gruppen om vad en god stämning i naturen är och att man 

kan se en vistelse på sjön med båt på olika sätt. En intressant aspekt är elevernas reaktion på Eriks 

uttalande om att tystnaden är viktig. Ett fnissande kan betyda mycket men författarens tolkning av 

situationen är att Erik sa något som egentligen var lite pinsamt för de andra att höra. Var det bilden av 

det fridsamma och ”tysta” friluftlivet de fnissade åt? När han väl hade sagt det och stod på sig i sin 

uppfattning var det fler som senare i samtalet antydde sig ha liknande uppfattningar om friluftsliv. 

I grupp 2 pratade eleverna också om upplevelser av olika friluftsaktiviteter. David associerade till en 

av bilderna (se Bilaga 4, bild nr 7) i stimulusmaterialet som visade en person som joggar på en 

naturstig. 

David: ”Jag känner igen mig på sommarlovet. Det är skönt att starta dagen med att 

springa. Man blir pigg och får en bra start på dagen.”  

Intervjuare: ” Brukar du ofta springa i naturen?” 

David: ”Ja, det finns skog nära mig.”  

Intervjuare: ”Är det skönare än att springa i stan?”  

David: ” Ja det är skönare och man är nästan själv i skogen.” 

 David i grupp 2 har positiva erfarenheter och föredrar att springa i en naturmiljö framför en 

stadsmiljö. Detta är återkommande bland flera elever som också föredrar att springa i skogen framför 

staden. Det är lugnare, tystare och bättre luft i skogen är några av argumenten. Abdul i grupp 2 visar 

en bild (se Bilaga 4, bild nr 8) som tilltalar honom Det är på några som klättrar i berg och han berättar 

om ett minne av en äventyrsaktivitet han har provat på. 

Abdul: ”Den här.. när vi var på äventyr i skogen” 

Intervjuare: ”Vad gjorde du då?” 

Abdul: ”Det fanns en grej vi fick testa.  Man skulle sätta på sig en sele och åka lina 

över till andra sidan. Det är roligt att det finns såna grejer i skogen.” 
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Intervjuare: ”Var det läskigt?” 

Abdul: ”Nä.. ja, lite.. det var över vatten.. man tänkte att man kunde ramla”  

Sedan visar ha upp ytterligare en bild (se Bilaga 4, bild nr 5) på några som fikar på en klippa.  

Abdul, grupp 2: ”Den här bilden påminner om efter vi hade gjort äventyr. Då gick vi 

och fika.. det var härligt!”  

Spänning och äventyr var något som inte nämndes så mycket i fokusgrupperna. Abduls upplevelse var 

unik i hans grupp. När jag frågade om det var någon annan som gjort något liknande var det ingen som 

sa att de hade provat på någon äventyrsaktivitet.  

I grupp 1 pratade några om hur det kunde vara att tälta i naturen. Alla hade provat på det någon eller 

flera gånger. Jag bad dem beskriva vad det är som är spännande med att tälta? 

Några svarade så här: 

Ahmed, grupp 1: ”För att man vet inte om det kan hända någonting.. att man kan få se 

ett rådjur.. då blir det jätte spännande.. för jag är väldigt intresserad av rådjur.” 

Anders, grupp 1: ”Jag brukar också vara med och tälta med de här kompisarna. Det är 

roligt för när man ligger där så inbillar man sig saker. Till exempel att nån ska komma 

och då blir man rädd för typ smådjur och sånt.”  

Eleverna var även sparsamma med att ta upp negativa erfarenheter och upplevelser kring friluftsliv. En 

elev, Johan i grupp 2, pratade om hur det ösregnade och åskade en gång när han var ute med sin 

morfar och fiskade. Men det var inte värre än att de fick avbryta fisket, gick under en gran men blev 

blöta ändå. Jag frågade även i grupp 1 om: någon upplevt det som lite jobbigt när de varit ute i 

naturen? Niklas i grupp1 visar upp en annan bild (se Bilaga 4, bild nr 4) på några som fiskar och 

förklarar: 

Niklas, grupp 1: ”När man inte får någon fisk. Då är det fördjävligt. Då är det 

svintråkigt. Då står man där och bara väntar.”  

Sen kommer Anders i samma grupp på en grej som kan vara jobbig: 

Anders: ”När någon har glömt att stänga dörren till tältet så att det kommer in mygg 

och man blir myggbiten. Det är det värsta som finns.”  

Niklas: ”Eller om man glömt madrassen.”  

(Alla småskrattar) 

Intervjuare: ”Har du varit med om det?”  

Niklas: ” Ja, kanske nån gång.”  

Många negativa upplevelser skulle kunna påverka elevernas smak för friluftliv negativt. Hård af 

Segerstad menar att: ”Om vi ser på friluftliv som en social arena så innebär detta att om studenterna 

har med sig en habitus eller position i friluftlivfältet som inte inger trygghet så kommer det att påverka 

individens lärprocess i friluftsliv” (Lundvall, 2011, s 80 ). Det verkar dock inte förekommit så pass 

många negativa upplevelser bland de elever jag intervjuade. De verkar fortfarande uppskatta att vara 

ute i naturen och ser på dessa upplevelser mest som dråpliga men roliga minnen att prata om. 
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Att lära sig om naturen  

Ett ämne som några av eleverna själva tog upp i grupp 1 var att man kan lära sig saker när man är ute 

i naturen. Jag frågade Anders som tog upp ämnet vad han tänkte på: 

Anders: ”Typ så här.. Träd, det måste man ju lära sig.. Det är bra att kunna om man är 

där ute också”  

Erik: ”Man kan äta massa saker också, säger” 

Anders: ”Det är spännande.. det känns som man vill kunna överleva när man går ut. 

Bygga kojor och sånt”  

Niklas: ”Ja, det är kul!”  

Intervjuare: ” Varför är det viktigt att kunna?”  

Niklas: ” Svamp är viktigt att lära sig.. tycker jag.. så man vet vad man kan äta. Men 

man lär ju koka det först. ” 

Anders: ”Sen vill man ju att man ska kunna föra kunskapen vidare. Tillexempel om 

man nån gång går till ett visst ställe så kanske man vill föra vidare det där stället till ens 

barn.. Det är ju viktigt att dem får veta saker också. ”  

Intervjuare: ”Håller ni andra med?” 

Alla: ” Ja!” 

Alla höll med och tyckte detta var viktigt. De själva hade lärt sig av sina föräldrar. Det blev här tydligt 

att dessa elever också såg friluftsliv som ett pedagogiskt verktyg. Att man i naturen kan hämta 

kunskap, känsla och inspiration. Enligt artikeln ”The childhood factor” konstateras ett samband mellan 

att ha vistats ofta i naturen som barn och att känna sig trygg med att vistas i naturmiljöer som vuxen 

(Thompson m.fl, 2007). Det är därför inte svårt att anta att det sociokulturella kapitalet inom 

friluftsområdet förs över från generation till generation vilket också Backman konstaterar är en följd av 

individens habitus (Backman, 2010).  
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Diskussion  

Syftet med det här arbetet var att i rollen som idrottslärare få en bättre förståelse för elevers 

erfarenheter och syn på friluftliv. I studien undersöks därför vad elever i grundskolans äldre årskurser 

har för erfarenheter av friluftsliv och hur deras upplevelser av friluftsliv ser ut. För att nå syftet utgår 

studien från följande frågeställningar: 

- Vilka erfarenheter har elever av friluftsliv på fritiden? 

- Vilka erfarenheter har elever av friluftsliv i skolan? 

- Hur upplever elever utförandet av friluftsliv? 

Utifrån dessa frågeställningar skapades intervjuguiden som användes i båda fokusgrupperna. 

Fokusgrupperna bestod av tio killar som var 13 år och gick i samma klass. Fyra av eleverna hade 

föräldrar med utländsk bakgrund. 

Elevernas erfarenheter och upplevelser av friluftliv på fritiden 

Trots olika kulturella bakgrunder så hade alla elever positiva erfarenheter och upplevelser av att vara 

ute i naturen. Då vi tidigare konstaterat att friluftliv är en kulturell konstruktion så kan vi säga att dessa 

elever byggt upp ett kapital som bildat ett habitus som är positivt inställt till friluftsfältet. De hade alla 

provat på flera olika friluftsaktiviteter som till exempel fiska, grilla, åka skidor, skridskor, orientera 

och tälta. Elevernas smak och kunskaper i vissa aktivitet varierade dock och det fanns vissa skillnader 

i hur vida man såg en aktivitet som en upplevelse i sig eller som ett sätt att träna. Även definitionen av 

vad en god stämning i naturen är varierade lite. Det var framförallt på lov och helger som eleverna var 

ute i naturen. Eleverna i en grupp pratade om friluftliv som ett sätt att lära sig om naturen och att det 

var viktigt att den kunskapen levde vidare. Frågan är dock om det verkligen är friluftsliv de ägnar sig 

åt? Ser man till den definition av friluftsliv som sätter ramarna för det här arbetet: "vistelse utomhus i 

natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling” (SFS 

2003:133) så kan man säga att dessa ungdomar till viss mån bedriver friluftsliv när de är ute och 

fiskar, grillar och tältar. Däremot så verkade några elever använda vissa aktiviteter mer som en metod 

för att uppnå ett visst syfte, till exempel bättre kondition. Med friluftliv som metod menar man att 

värdet med naturaktiviteten i första hand ligger utanför aktiviteten som sådan. Vilket betyder att 

friluftlivet har ett värde endast om det på ett bra sätt kan uppfylla detta syfte. Själva naturmötet blir då 

underordnat intresset, och nyttan är viktigast (Quennerstedt mfl., 2011). 

När jag började sätta mig in i litteraturen kring ämnet fick jag uppfattningen att friluftslivsaktiviteter 

var något som ungdomar överlag utövade i mindre utsträckning idag än tidigare. Jag grundade den 

uppfattning på de minskande medlemsantalen i Sveriges två största friluftsorganisationer samt att 

Backman skriver att friluftsaktiviteter inte är särskilt vanligt förekommande bland ungdomar i 13-15 

årsåldern. Förklaringen finner Backman i att friluftsliv kan ses som något avvikande, något som inte 

ger hög status inom kompiskretsen, samt att friluftslivet i sig inte har någon större dragningskraft i 

förhållande till andra fritidsaktiviteter (Backman, 2004). Inställningen till en viss aktivitet i de 

områden ungdomarna befinner sig i på fritiden är avgörande för om individen ska utveckla smak för 

den givna aktiviteten. I denna grupp tycks det inte var udda att vara ute i naturen eller praktisera 

frilufsaktiviter. Tvärtom verkar det vara något som är ganska vanligt och accepterat bland dessa 

elever. Lystad och Svensson hävdar i sin uppföljningsstudie på Backmans forskning att det de senaste 
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åren blivit populärare bland unga att utöva friluftsaktiviteter. Anledningen tror de skulle kunna vara att 

de nya mer äventyrliga aktiviteterna med tävlingsinriktning har blivit populära (Svensson och Lystad, 

2012). Att någon av eleverna i mina fokusgrupper regelbundet höll på med äventyrsaktiviteter var 

inget som kom fram i fokusgrupperna. Snarare så verkar det som att det var frivilligheten som hade 

betydelse i den här gruppen var. Eleverna valde själv att göra dessa aktiviteter på sin fritid för att det 

var kul och tillfredställande för dem. Det framkom inte heller om någon är eller har varit med i någon 

friluftsorganisation vilket också tyder på att de planerade och genomförde dessa aktiviteter på egen 

hand men med andra vänner eller med familjen.  

Trots att ett grundläggande intresse för att vara ute i naturen finns bland alla elever så verkar 

föräldrarnas ursprung och eventuellt deras socioekonomiska bakgrund spela en viss roll för hur ofta 

killarna var ute i naturen och vilka aktiviteter de valde att utöva. Saman i grupp 2 och Beston i grupp 1 

tyckte att det var tråkigt och svårt med längdskidåkning. Antagligen berodde det på att de inte hade 

praktiserat det lika mycket som en del andra elever i gruppen. Backmans forskning visar att:” det 

överlag är vanligare bland ungdomar vars föräldrar tillhör medelklassen att ha provat olika 

friluftsaktiviteter jämfört med de vars föräldrar tillhör arbetarklassen”( Backman, 2004 sid 4 ). 

Eftersom jag med min metod inte kan vara säker på vilken socioekonomisk tillhörighet föräldrarna har 

så kan jag inte dra några definitiva slutsatser men det finns en möjlighet att elevernas 

socioekonomiska bakgrund i det här fallet kan spela en viss roll. Närheten och att aktiviteterna är 

billiga att utöva är faktorer som också påverkar elever med låg socioekonomisk status (Humbert, m.fl, 

2006). Bland eleverna i fokusgrupperna var det några som regelbundet åkte upp till fjällen på vintern 

för att bland annat åka skidor. Dessa hade genom sin familj tillgång till stugor eller husvagnar vilket 

säkerligen påverkade att dessa elever hade mer vana och erfarenhet av att vara ute i naturen på vintern. 

I närheten av staden där eleverna bor finns det visserligen skidbackar och längdspår men dessa kostar 

ganska mycket pengar att ta del av. Har man inte en positiv upplevelse av en aktivitet är det nog ett 

stort steg att dessutom lägga ut pengar och tid för att lära sig den på sin egen fritid. Avsaknad av 

utrustning och höga kostnader är utmärkande för varför en del inte utövar vissa friluftsaktiviteter 

(Fredman m fl. 2013). Den vanligaste aktiviteten bland eleverna i fokusgrupperna var fiske. I samband 

med fisket så beskrev flera av eleverna hur de upplevde tillfredställelse men också spänning. Här kan 

man nog se att eleverna tog del av friluftslivets ”kärna” där mötet med naturen blev målet sig. Sen är 

det svårt att veta om syftet var att fånga fisken för att ha något att äta eller om det bara var skönt att 

känna lugnet av tystnaden i naturen och spänningen när det nappar. Det var tydligen inte lika roligt när 

det inte nappade, i alla fall inte för Niklas i grupp 1. Enligt Backman (2004) är egenvärdet av 

friluftsliv något som står i kontrast till många andra former av fysisk aktivitet. Att det är tyst och 

fridfullt när man fiskar var något som flera av eleverna i grupp 1 upplevde som positivt. Samtidigt var 

det lite pinsamt att prata om det till en början. Gruppen fnissade när Erik pratade om tystnaden och att 

det var härligt att höra fåglarna sjunga. Kanske uppfattades detta sätt att uppleva naturen som lite 

fånigt? Att endast en elev sa sig ha provat på en äventyrsaktivitet var för mig lite förvånande. Detta 

perspektiv där spänningsökandet värderas högt kan enligt Lystad och Svensson vara en orsak till att 

det åter blivit mer populärt bland unga att utöva friluftsliv i Sverige (Svensson och Lystad, 2012). Jag 

upplevde däremot att eleverna i mina fokusgrupper värdesatte det frivilliga och enkla friluftlivet med 

utflykter, grillning och fiske på deras fritid.  
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Elevernas erfarenheter och upplevelser av friluftliv i skolan 

I fokusgrupperna framkom att orientering var den friluftaktivitet som eleverna gjort mest av på 

skolidrotten. Detta är något som även visat sig i den tidigare forskningen, där ibland Backmans 

Skolstudie (Backman, 2004). I den framkommer att den friluftsaktivitet som förekommer minst i 

skolan är friluftsteknik (d.v.s. laga mat och göra upp eld i naturen), paddla och åka långfärdsskridsko 

medan de som är mest vanliga är orientering, åka skridskor och slalom. Orientering är visserligen ett 

av kunskapskraven inom momentet friluftsliv men frågan är om det bör ta så pass stor plats?  Det är 

svårt att veta hur mycket undervisning i friluftsteknik dessa elever kommer att få i kommande årskurs, 

8:an och 9:an, men de uttryckte själva en saknad av det innehållet inom idrottsämnet. Mycket ligger i 

idrottslärarnas händer. Lärarnas egna erfarenheter och upplevelser av friluftliv spelar stor roll för hur 

och på vilket sätt friluftsliv får plats i undervisningen. Detta bekräftas av Larsson (2000) som pekar på 

att lärarens tidigare erfarenheter och egen skolgång, lärarens habitus, påverkar den undervisning 

läraren bedriver. Då dessa elever går i samma klass och har samma idrottslärare så kan det förklara 

varför alla upplever att de gjort lite inom friluftsämnet. Den låga förekomsten av friluftliv i skolan 

trots den framskrivna rollen i styrdokumenten kan påverka den funktion skolan fyller som instans för 

alla att ta del av friluftlivets möjligheter (Backman, 2004). Att få positiva och lustfyllda upplevelser av 

aktiviteter i skolan har visat sig vara en framgångsfaktor när det gäller att ta till ny kunskap. Det är 

viktigt att man som elev känner sig kompetent i det man gör för att få drivkraften att fortsätta 

(Humbert mfl, 2006). Detta blev tydligt när Saman i grupp 2 berättade om sin inställning till 

orientering där han hade negativa erfarenheter från idrotten. För hans del så handlade det om att det 

var för svårt och att han inte hade tillräckliga förkunskaper. Vad hade hänt om läraren förstått det och 

lagt undervisningen på en nivå som passade för Saman?  Då alla elever i fokusgrupperna gav uttryck 

för att de gillade att vara ute i naturen så finns det enligt min mening en ganska stor chans för att de är 

mottagliga för friluftliv inom skolidrotten. Elevernas habitus och erfarenheter kommer medvetet eller 

omedvetet att påverka hur de förhåller sig inom ett nytt område och vilka handlingsmöjligheter de ser. 

Individerna och gruppens kulturella kapital skulle alltså gå att omsätta inom friluftsämnet i skolan om 

den erbjöds på ett sätt som stämmer överens med elevernas smak. Att förstå hur fenomenet friluftliv 

utifrån Bourdieus nyckelbegrepp, habitus, kapital och smak påverkar elevernas uppfattning kring 

ämnet är viktigt att tänka på när man som lärare ska vägleda elever in i ett traditionellt svenskt 

friluftliv skriver Hård af Segerstaad i Lundvall (2011). 

 

Metoddiskussion 

I mitt urval var föräldrarnas ursprung och eventuellt deras socioekonomiska status det som skilde 

några av killarna åt från övriga i gruppen. Då detta skulle kunna ha betydelse för i vilken utsträckning 

och hur eleverna väljer att bedriva friluftsliv så har jag tagit upp det i diskussionen och slutsatserna. 

Det ska dock påpekas att en djupare och mer omfattande metod och studie krävs för att detta samband 

ska kunna säkerställas. 

Att göra en fokusgruppsintervju med 13-åringar är inte helt lätt speciellt när det är första gången man 

gör det. Vad eleverna har för förväntningar, hur de uppfattar vad de ska göra och hur de tror intervjun 

ska gå till har stor betydelse för hur resultatet blir. Gruppsammansättningen och elevernas förmåga 

spelar också roll för hur vilken sorts integration som uppstår (Wibeck, 2010). I den här studiens 

fokusgruppsintervjuer blev det väldigt lite diskussioner och mer enskilda svar på frågor ställda av 

moderatorn. På så sätt blev intervjun inte lika fri och förutsättningslös som författaren hoppats på. Det 
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kan ha berott på att eleverna inte var vana vid att diskutera, eller så förklarades inte syftet med en 

fokusgruppsintervju på ett sätt så att eleverna förstod hur de skulle agera. Ibland blir fokusgrupperna 

något annat än det som var tänkt från början men det behöver inte betyda att de data som kommer fram 

ur intervjun är värdelös för det menar Wibeck (2010). 

Det finns även en risk att moderatorns roll påverkar samtalet i en strukturerad fokusgrupp. 

Trovärdigheten i resultatet kan påverkas av att moderatorn har en allt för styrande roll så att 

föreställningar och förväntningar förs över till deltagarna (Wibeck, 2010). Moderatorn var noga med 

att inte ge sken av att vara friluftsintresserad och hade inga yttre attribut som kunde visa några 

symboliska tecken för det. Elevernas enda förhandsinformation var att en student skulle genomföra en 

studie som handlade om friluftsliv och de fick delta om de ville. De visste ingenting om moderatorns 

bakgrund eller yrke. Allt för att inte påverka eleverna på något sätt redan innan fokusgruppsintervjun 

startade. Under fokusgruppsintervjun var moderatorns roll att hålla sig så neutral i ämnet som möjligt. 

”Det är viktigt att moderatorn framhåller att hen inte är expert på ämnet och inte tar ställning” enligt 

Wesslèn (1996) (i Wibeck, 2010, s. 84).  

Vilka förkunskaper och hur forskaren förhåller sig till ämnet spelar också roll för resultatet och 

slutsatserna. Redan vid transkriberingen av rådata sker en tolkningen av personen som utför den. 

Forskaren gör alltid medvetna eller omedvetna val om hur och vilka delar som transkriberas. 

Detsamma gäller när transkriberingen ska sammanfattas. En återgivning av en fokusgruppsintervju är 

aldrig helt neutral utan snarare helt beroende av vilka delar forskaren väljer att fokusera på (Wibeck, 

2010). I den här studien följdes en tydlig plan, vilken beskrivs under rubriken databearbetning och 

analysmetod sid 14, för vad och hur noggrant som rådata skulle transkriberas men det går ändå inte att 

utesluta att forskarens tidigare uppfattningar om ämnet spelar in för vilka delar som valdes ut och låg 

till grund för resultat och diskussion. 

Att författaren gjorde fokusgrupperna i elevernas hemmamiljö, skolan, bör ha stärkt validiteten i 

studien då eleverna fick vistas i en bekant miljö. En tänkbar fara för trovärdigheten skulle annars 

kunna vara att eleverna inte känner sig trygga eller bekväma i situationen så att de vågar uttrycka sina 

egna erfarenheter och upplevelser fullt ut (Wibeck, 2010). Att eleverna redan kände varandra och att 

grupperna delades in av deras klasslärare som kände dem väl borde ha bidragit till en tillåtande och 

öppen intervju miljö. 

Det är svårt att åter få fram samma resultat och slutsatser när fokusgruppsintervjuer används som 

metod. Då studiens teoretiska utgångspunkt utgår från att alla individer har olika erfarenheter och 

upplevelser utifrån sitt sociala sammanhang så är någon generalisering inte ett mål i sig med studien. 

Reliabiliteten kan dock stärkas genom att metoden beskrivs noga (se Metod på sidorna 11-16) och att 

moderatorn följer en intervjuguide (se bilaga 1) (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Betydelse för praktiken och professionen 

Den här studien ger en bild av hur elevers erfarenheter av och uppfattningar om friluftsliv kan se ut. 

För egen del har jag också reflekterat över vad friluftsliv innebär och betyder för mig. Mitt eget 

habitus och föreställning om vad friluftsliv är för mig kommer att spegla sig i min undervisning i 

ämnet. Det är viktigt att komma ihåg det och inte låsa sig allt för mycket i dessa föreställningar. 

Genom att ta reda på hur elevers förkunskaper och erfarenheter kring friluftliv ser ut så blir det lättare 

för idrottslärare att planera och genomföra undervisningen i ämnet på ett sätt som fler kan ta till sig 

och uppskatta.  
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Slutsatser 

Eleverna i båda fokusgrupperna hade positiva upplevelser och erfarenheter av att var ute i naturen. 

Deras kulturella kapital hade skapat ett habitus som ser aktiviteter i naturen som något viktigt, roligt 

och skönt. Då dessa aktiviteter oftast handlade om fiske, grillning och fiske så kan man säga att de 

bedrev ett slags friluftsliv enligt denna studies definition. Andra vanliga friluftsaktiviteter som 

eleverna tog upp var löpning, skidåkning, skridskor och att åka båt. En del elever använde sig av 

friluftsaktiviter som en metod för träning, tillexempel längdskidåkning, men många av eleverna såg 

även friluftlivet och naturupplevelsen som härligt och ett mål i sig.  

Att eleverna hade utrikesfödda föräldrar kan ha spelat en viss roll för elevernas smak och erfarenhet av 

vissa friluftsaktiviteter. Några elever såg skidåkning och orientering som något tråkigt och svårt 

medan andra elever upplevde dessa aktiviteter som roliga och utmanande. Det var framförallt under 

ledigheten på sommaren och vintern som dessa elever praktiserade friluftsaktiviteter. De elever som 

var mest aktiva på vintern var de med föräldrar födda i Sverige. Några av dessa åkte ofta upp till 

släktingarnas stuga eller husvagn i fjällen. Detta skulle kunna vara en indikation på att elevernas 

kulturella och socioekonomiska bakgrund har betydelse för i vilken utsträckning man utövar friluftliv 

på vintern. Några elever ansåg att friluftsliv kan vara ett sätt att lära sig saker om naturen. De ansåg 

även att det var viktigt att föra vidare den kunskapen till sina barn.  

Elevernas erfarenheter avfriluftsliv i skolan bestod mest av orientering och en saknad av andra 

friluftsaktiviteter framkom. Jag tror att dessa elever med deras erfarenheter skulle ha goda möjligheter 

att ta till sig och uppskatta mer av en naturupplevelsebaserad friluftsundervisning. Det är dock viktigt 

att komma ihåg att den här studiens resultat inte kan generaliseras till en större befolkning.  

Vidare forskning 

För att få en djupare och större helhetsbild av hur elevernas bakgrund och erfarenheter av friluftsliv ser 

ut skulle det vara intressant att göra intervjuer med deras föräldrar. Vad har de fått med sig hemifrån? 

Hur ser föräldrarnas syn på friluftsaktiviteter och naturvistelser ut? Det skulle också vara intressant att 

veta hur elevernas idrottslärare bedriver sin undervisning i friluftliv och med vilket perspektiv hon 

eller han går in i ämnet? 

När jag tittar tillbaka på min studie så märker jag att avsaknaden av friluftliv, för dessa elever, i skolan 

är stor vilket även den pågående forskningen visar. Som idrottslärare med stort friluftsintresse känner 

jag också att tiden och resurserna inte räcker till för att göra undervisningen av friluftsliv på ett sätt 

som uppfyller kursplanens kunskapskrav på ett tillfredställande sätt. Hur skulle man kunna utveckla 

och forma undervisningen i friluftliv så att kursplanens innehåll täcks in samtidigt som eleverna får en 

förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv?  

Det skulle också vara intressant att ta reda på mer vilka faktorer som spelar roll för att få fler unga och 

kanske framförallt unga med annan kulturell bakgrund än den svenska att upptäcka nyttan och nöjet 

med ett aktivt friluftliv. Då skolan och friluftföreningar inte verkar nå ut till så många så kanske det 

krävs nya sätt att tänka kring hur unga idag kan få ta del av Sveriges fantastiska natur och våra unika 

möjligheter att nyttja den.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

Syfte Frågor 

Öppningsfrågor- för att lära känna varandra 

och skapa en trygg miljö. Alla får svara på 

frågorna. 

Namn: 

Ålder: 

Födelseland: 

Klass: 

Till alla: Hur känner ni varandra? 

Introduktionsfrågor- introducera ämnet för 

gruppen 

Vad tycker ni om att vara ute i naturen? 

Varför? / Varför inte? 

Vad gör ni när ni är ute i naturen? 

Hur ofta är ni ute i naturen? 

Är ni ofta ute på idrotten? 

Vad gör ni då? 

 

Övergångsfrågor-  visa stimulusmaterial - Gå 

djupare in på ämnet och erfarenheterna/ 

upplevelserna 

Vad tänker ni på när ni ser bilderna? 

Är det något ni känner igen?  

Någon bild som tilltalar er?  

Varför? 

Nån som vill berätta om en upplevelse/ 

händelse i naturen, bra eller dålig? 

Hur upplevde du det då? 

Hur kändes det? 

Nån mer som upplevt samma sak eller 

liknande? 

Nyckelfrågorna- fånga upp huvudsyftet: 

Upplevelserna av friluftliv i skolan och på 

fritiden ( metod eller mål) 

I vilket samanhang är ni oftast ute i naturen? 

Hur upplever ni skolans undervisning i 

friluftliv? 

Berätta om något ni gjort inom ämnet. 

Är det viktigt för dig att vara ute i naturen? 

Varför är det viktigt eller inte viktigt? 

 

Avslutande frågor- Sammanfatta det som 

tagits upp och vad som framkommit.  

Håller ni med? 

Är det någon som vill berätta något mer eller 

har några nya tankar kring friluftliv 

Avslutning Tack för mig! Kom ihåg att lämna in lapparna 

med personinformationen på. Om ni vill ta 

del av min rapport så kan jag maila er den.  
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett  
 
Till: Förälder/ Förmyndare.  
 
Hej!  
 
Jag heter Kristofer Palm och studerar på Stockholms Universitet till lärare. Nu skriver jag mitt 

examensarbete och skulle behöva ert barns deltagande. I mitt arbete ska jag göra 

gruppintervjuer med elever om deras erfarenheter och upplevelser av friluftsliv i skolan och 

på fritiden. Eleverna kommer även att få svara på några frågor i en enkät. Intervjun och 

enkätfrågorna är anonyma och frivilliga. Endast jag (Kristofer) kommer att lyssna på och ha 

tillgång till dem efteråt.  För att jag ska kunna göra intervjun med ditt barn behöver jag 

godkännande från eleven och förälder eller förmyndare. För ett godkännande att delta i 

intervjun signera ditt namn nedanför. Hör av er för eventuella funderingar och frågor. 

Med vänlig hälsning  

Kristofer Palm 

Tel: 076-2405054 

Kristofer_palm@hotmail.com 

 

Jag vill delta i intervjun. Namn_________________________ 

Jag tillåter att mitt barn ställer upp på i intervjun. Namn:_________________________ 

 

Tack för att du vill delta! 
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Bilaga 3 
 

Namn:_______________________________________________________ 

Ålder:____ 

Kön:_____ 

Skola:_________________________________________________________ 

Klass:____ 

 

Födelseland:____________________________________________________ 

Föräldrars födelseland:___________________________________________ 

 

Om du är född utomlands. Hur länge har du bott i Sverige? _____år 

 

Vad jobbar dina föräldrar med? 

Pappa:___________________________________________________________ 

Mamma:_________________________________________________________ 

 

Din mailadress om du vill ta del av min uppsats när den är klar:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Skriv ditt förnamn stort på baksidan. Vik bladet och använd det till namnskylt. 

TACK FÖR ATT DU VILL DELTA! 
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Bilaga 4 

Bilder: 

 Bild nr 1 

 Bild nr 2 
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 Bild nr 5 

 Bild nr 6 

 Bild nr 7 
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 Bild nr 8 

 Bild nr 9 

 Bild nr 10 
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 Bild nr 11 

 Bild nr 12 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 
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