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Förord 
 
Jag vill tacka eleverna som deltagit i mitt examensarbete och mina praktikhandledare för det 
stöd som de givit mig. Tack även till min vetenskaplige handledare Sven-Gunnar Furmark 
som väglett mig i mitt arbete och Katarina Anderson som hjälpt att korrekturläsa arbetet. 
 
Luleå, december 2004 
 
 
 
Ove Hallergren 



Abstrakt 
 
Syftet med mitt arbete var att undersöka om upplevelsebaserad undervisning inom friluftsliv 
leder till ökad motivation för att vistas i naturen. Undersökningens teoretiska utgångspunkt 
var David Kolb´s teori om upplevelsebaserat lärande. Teorin baseras på att tidigare kunskap 
kompletteras eller byts ut mot ny kunskap i fyra steg. Som undersökningsmetoder användes 
enkäter och observationer. Enkäterna bestod av attityd- och kunskapsrelaterade frågor och 
genomfördes i början och slutet av den verksamhetsförlagda utbildningen. Observationerna 
genomfördes under den praktiska delen. Undersökningens praktiska del genomfördes i form 
av två friluftsdagar och två inomhusdagar. Elevgruppen bestod av 28 elever från två klasser år 
5 i Pajala kommun. Resultatet visade att eleverna tyckte att friluftsdagarna var roliga. 
Dessutom har de erhållit nya kunskaper inom friluftsliv, och fler elever anser friluftsliv vara 
viktigt. Utifrån resultatet av undersökningen anser jag att upplevelsebaserad undervisning 
inom friluftsliv leder till ökad motivation för att vistas i naturen.    
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Bakgrund 
 
 
Inledning  
 
I dagens samhälle spelar natur- och friluftsliv en allt mindre roll för befolkningen. Orsakerna 
kan vara många; större utbud av andra aktiviteter, otillräckliga kunskaper om friluftsliv, för få 
undervisningstimmar inom friluftsliv på skolorna, stress i det vardagliga arbetet/livet. Detta 
kan medföra mindre tid för friluftsaktiviteter. För många kan det även kännas besvärligt att ta 
sig ut i naturen. 
 
Som blivande natur- och idrottslärare med ett starkt intresse för jakt, fiske och renskötsel så är 
detta frågor som engagerar mig. Främst ställer jag mig frågan hur jag som blivande lärare 
skall kunna påverka elevernas intresse för natur- och friluftsliv. 
 
Skolan kan troligtvis spela en viktig roll för att öka elevernas moyivation för att vistas i 
naturen. Undervisningen kan medverka till att ge kunskap som är nödvändig, samt ge en 
inblick i vad som finns att se och göra, vilket kan medverka till att öka elevernas nyfikenhet 
och förhoppningsvis bereda dem nöje i samband med vistelsen i naturen.   
 
Skolan bör verka för att eleverna skall få vistas i naturen regelbundet. För att öka 
motivationen och kunskaperna skall vistelserna om möjligt planeras så att positiva känslor 
genereras hos eleverna. 
 
 
Styrdokument  
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) står det under rubriken en likvärdig 
utbildning att: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt 
i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 
och kunskapsutveckling. (Lpo 94, s.6)  

 
Inom upplevelsebaserat lärande kommer eleverna få använda sina tidigare kunskaper och 
sedan förnya dessa genom nya upplevelser. 
 
Det står även under rubriken god miljö för utveckling och lärande att:  
 

Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa 
samlade betingelser för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. (Lpo 94, s.9) 

 
Med hjälp av upplevelsebaserat lärande erbjuds eleverna ett nytt sätt att inhämta kunskap på.  
 
I grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) står det under ämnet idrott och hälsa att 
eleverna: 
 

Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får upplevelser, kunskaper och erfarenheter 
som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till 
att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. (Skolverket, 2000, 
s.24) 
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Genom friluftsdagar kommer eleverna att få vistas i naturen. 
 
Det står även i mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret att eleven skall: 

 
- kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel, 
- ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för                                                                                 
allemansrätten. (Skolverket, 2000, s.24)  

 
Arbetet handlar om friluftsliv vilket medför att eleverna kommer att undervisas inom 
friluftslivets grundläggande kunskaper. 
 
 
Olika sätt att lära sig 
 
Inlärning kan ske på flera olika sätt. Jag har valt att fokusera på fyra olika teorier om 
inlärning. Den första teorin beskrivs bland andra av Hannaford och bygger på att vi lär oss 
genom våra sinnen. Den andra står Gardner för och handlar om olika förutsättningar att lära, 
beroende på våra olika intelligenser. Den tredje teorin står Kolb för, vars teori går ut på att 
man lär sig via upplevelser. Slutligen den fjärde och sista teorin presenteras av Sylwester och 
bygger på känslornas betydelse för inlärning.  
 
 
Vi lär oss genom våra sinnen 
 
Hannaford (1998) menar att det är genom våra sinnen som vi tar intryck av vad vi upplever. 
Dessa intryck behandlas i hjärnan i form av att nervceller kommunicerar mellan varandra. 
Denna kommunikation mellan cellerna blir till ett nätverk som i realiteten är inlärning och 
tanke. 
 

Inlärningen försiggår när vi interagerar med världen. I hjärnan och kroppen tar denna inlärning 
formen av kommunikation mellan nervceller. Då vi tar emot stimuli genom våra sinnen och påbörjar 
rörelser, skapar våra nervceller förlängningar, som kallas dendriter, till andra nervceller. (Hannaford, 
1998, s.18) 
 

Hannaford menar att då vi upplever någonting tar vi in information som bygger de neutrala 
nätverk som tillåter oss att använda denna information så att vi kan förstå världen och hur vi 
ska klara oss i den. En viktig komponent inom detta är sensorisk input från våra sinnen och 
från varje muskel och organ via nervreceptorer. Alla dessa sinnesförnimmelser ger oss bilder 
av oss själva, världen och viktigt material ur vilken tanke, kunskap och kreativitet kan 
uppkomma. 
 
Av de sensoriska erfarenheterna skapas invecklade nätverksstrukturer i hjärnan. Dessa 
invecklade nätverksstrukturer styr utvecklingen av hjärnans högre nivå. Det är dock 
erfarenheter som bestämmer hur invecklade nätverkstrukturerna blir. De skapas i 
överensstämmelse med de aktiviteter vi är med om och alla andra faktorer runt omkring oss i 
vår miljö. Ju rikare vår sensoriska miljö är och ju större vår frihet att utforska den är, ju mer 
invecklad kommer mönstren för inlärning, tanke och kreativitet att bli.     
 
Enligt Hannaford sker inte inlärning, tanke, kreativitet och intelligens enbart i huvudet utan i 
hela kroppen. Känslor, rörelser, förnimmelser och hjärnans funktioner finns grundlagda i hela 
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människans kropp. De mänskliga kvaliteter som vi förknippar med sinnet kan aldrig ske 
avskilt från vår kropp.   
 

Det är vår kropps sinnen som förser hjärnan med den information om omgivningen som vi behöver 
för att skapa oss en uppfattning om världen och från vilken vi hämtar material när vi skapar nya 
möjligheter. Och det är våra rörelser som uttrycker kunskap och underlättar större kognitiv funktion 
varefter de växer i komplexitet. (Hannaford, 1998, s.11-12) 
 

Hannaford menar att hela kroppen måste vara med vid inlärning för att inlärningsförmågan 
ska aktiveras fullt ut. Med hjälp av våra rörelser ställs våra sinnesorgan; ögon, näsa, öron och 
mun in för att ta emot information från vår omgivning. Kroppsliga rörelser är drivkraften till 
utnyttjandet av våra mentala kapaciteter och för hur vi förkroppsligar och uttrycker oss själva 
och vår inlärning. 
 
 
Teorin om våra olika intelligenser 
 
Armstrong (1998) redogör för Howard Gardners1 teori om våra olika intelligenser. Teorin 
sysslar inte med att bestämma en intelligens som passar in på en individ, utan beskriver olika 
sätt att lära sig beroende på flera olika intelligenser.  
 
Varje människa har möjlighet att utveckla alla intelligenser. Givetvis fungerar de olika 
intelligenserna gemensamt på ett unikt sätt för varje människa. Vissa av våra intelligenser är 
högt utvecklade, medan några är mer blygsamt utvecklade och de övriga ganska 
underutvecklade. Enligt Gardner har alla människor möjligheten att utveckla alla intelligenser 
till en ganska hög användningsnivå om de får lämplig uppmuntran, berikande miljö och 
undervisning. 
 
Gardner påpekar att varje intelligens är i verkligheten en konstruktion, de kan inte verka 
ensamma utan samverkar alltid med varandra. Han påpekar även att det finns många sätt att 
vara intelligent på inom varje intelligens, det vill säga att det inte finns någon 
standarduppsättning av egenskaper som man måste ha för att betraktas som intelligent inom 
ett visst område. Följaktligen kan en person som inte kan läsa ändå vara begåvad eftersom 
hon är en bra historieberättare eller har en stor vokabulär.    
 
Nedan följer en kort sammanfattning av Armstrongs beskrivning av Gardners teorier om 
intelligenserna: 
 
Lingvistisk intelligens 
Förmåga att använda ord eller språk, antingen muntligt eller skriftligt. Denna intelligens 
omfattar förmågan att kontrollera språkets struktur, ljud, betydelse och praktiska användning. 
 
Logisk-matematisk intelligens 
Förmåga att göra beräkningar, reflektera och resonera logiskt. Denna intelligens omfattar 
också förmågan att se samband och känna igen abstrakta mönster. 
 
 
                                                 
1 Howard Gardner, sedan 1986 professor i pedagogik och verksam vid Harvard Graduate School of Education i 
USA. Han är mest känd för sin teori om de multipla intelligenserna, och har forskat om hur kunskaper om dessa 
kan användas för en mer individanpassad undervisning, utvärdering och läroplan. Gardner har publicerat ett 
flertal böcker och skrifter. 
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Spatial intelligens 
Förmåga att uppfatta avstånd, ytor och kroppar. Intelligensen omfattar även känsla för färg, 
linje, mönster, form och förmågan att visualisera och grafiskt åskådliggöra idéer. 
 
Kroppslig-kinestetisk intelligens 
Förmåga att använda kroppens motorik skickligt. Intelligensen omfattar speciella fysiska 
färdigheter som koordination, balans, styrka, smidighet och taktil förmåga. 
 
Musikalisk intelligens 
Förmåga att uppfatta känsla för takt, rytm och melodi inom olika sorters musik. 
 
Interpersonell intelligens 
Förmåga att känna igen andra människors kroppsspråk. Intelligensen omfattar även förmågan 
att kunna svara i rätt ögonblick till andra människors kroppsspråk på ett lämpligt sätt. 
 
Intrapersonell intelligens 
Förmåga till självkännedom, och dessutom kunna handla på ett lämpligt sätt med hjälp av 
denna kunskap om sig själv. 
 
Naturalistisk intelligens 
Förmåga att se naturens sevärdheter. Intelligensen omfattar även identifiera och organisera 
allmänt.  
 
Existensiell intelligens 
Förmåga att se meningen med livet och döden. Intelligensen omfattar även konsten att kunna 
gå in i sig själv själsmässigt och även kunna meditera.  
 
 
Upplevelsebaserat lärande 
 
I ett opublicerat häfte av Furmark (2000) redogörs för Kolbs2 teorier kring upplevelsebaserat 
lärande. Teorierna baseras på antagandet att idéer formas och omformas genom erfarenhet. 
”Man konstruerar kunskap genom erfarenheter, och man testar sina kunskaper genom nya 
upplevelser och erfarenheter.” Innebörden av teorin är att allt lärande är omlärning. 
 
Inlärningens tyngd kommer att ligga på att tidigare kunskap kompletteras eller byts ut mot ny 
kunskap. Inlärningen blir mer omlärning än nylärning. Pedagogens uppgift kommer inte 
enbart att röra sig om att stödja inlärningen av nya idéer, utan även också se till att förenklade 
idéer utvecklas till mer sofistikerade idéer. Pedagogens uppgift är även att leda eleverna till att 
överge felaktiga idéer. Under denna process är det viktigt att eleven får uttrycka sina tankar, 
idéer och diskutera dessa, fast de är felaktiga. 
 
På nästa sida kan man se en figur som representerar teorins olika steg. 
 
 
 
 
                                                 
2 David A. Kolb, psykolog, professor vid Harvard University i USA. Författare till ett flertal böcker inom 
organisationspsykologi. Kolb har bl.a. författat Experiential Learning som beskriver lärandet genom erfarenheter 
och upplevelser.  
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Teorins fyra olika steg: 
 

1. Upplevelser och erfarenheter 
2. Reflektion och observation 
3. Teori och begrepp 
4. Aktivt experimenterande kring de nya kunskaperna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Teorins fyra steg 
 
Resultatet av lärandet bestäms på vilket sätt samarbetet sker mellan de olika stegen. För att 
lärandet skall få den bästa möjliga effekten krävs att samtliga fyra steg integreras.  
 
Under denna process växer erfarenheten hos individen och resultatet blir en ökad kompetens 
till att lösa nya uppgifter och utforska nya områden. Detta betyder att eleven måste engagera 
sig helt och hållet till upplevelserna och kunna observera och reflektera över de erfarenheter 
hon då får. Hon måste sedan vidare med hjälp av läraren kunna omvandla dessa till logiska, 
förnuftiga teorier med vilkas hjälp hon kan fatta beslut och lösa problem.     
 
 
Känslornas betydelse för lärande 
 
Sylwester (1997) menar att det är känslan som styr uppmärksamheten som i sin tur styr 
inlärningen och minnet. Han menar att ifall vi lär oss att använda den makt som känsla och 
uppmärksamhet har för individen, har vi även goda möjligheter till att effektivisera 
undervisningen inom skolan. 
 
Syftet med att engagera elevernas känslor är att underlätta elevernas inlärning. Lösningen till 
detta menar han är att vi baserar undervisningen och skolmiljön efter elevernas behov av 
stimulans och känsla. Under själva inlärningsprocessen måste läraren kunna undervisa på ett 
roligt och intressant sätt, eftersom nyckeln till känslorna finns där. Om läraren lyckas, står 
elevens nyfikenhetsdörr öppen och inlärningen kan bli givande. 

Aktivt 
experimenterande 

Teorier och 
begrepp 

Reflektion och 
observation 

Upplevelser och 
erfarenheter 
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Sylvester menar även att det finns många teoretiker inom pedagogiken som föreslagit att flytta 
ut undervisningen från klassrummet till den naturliga värld som eleverna vistas i under 
fritiden för att effektivisera inlärningen. 
 

Om detta inte är möjligt, menar de att vi åtminstone borde organisera undervisningen i 
klassrumssimuleringar, rollspel, utflykter och andra aktiviteter som är närmare paralleller till 
erfarenheter och problemlösningsuppgifter i den naturliga världen. (Sylvester, 1997, s.152)  

    
De skolaktiviteter som idag anses ge mest stöd för känslor tenderar att inte anses vara så 
viktiga inom skolan och prioriteras i andra hand. Sådana aktiviteter är exempelvis lekar, 
diskussioner, utflykter, samarbetsprojekt och grupparbeten. Dessa aktiviteter engagerar hela 
hjärnan och kroppen. 
 

Trots att vi länge känt till att sådana aktiviteter ökar elevernas välbefinnande och inlärning, beaktar vi 
dem ändå som speciella, som belöningar, och ställer in dem när eleverna beter sig illa. Och otroligt 
nog brukar skolan ta bort dem när budgeten stramas åt, med motiveringen att det är krimskrams! 
(Sylvester, 1997, s.92)        

 
 
Motivation  
 
Motivation är en bidragande faktor för inlärning. Nedan sammanfattas begreppet: 
 
Nationalencyklopedin (1994) redogör för begreppet motivation: 
 

Sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar 
beteenden. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör saker 
snarare än andra. (Nationalencyklopedin, 1994, s.474) 

 
Imsen (1988) menar att det är motivation som framkallar aktivitet hos människan och det som 
håller aktiviteten vid liv och som ger den mål och mening. Motivation är även det centrala när 
det gäller att förstå mänskliga beteenden. Man skiljer dessutom på den yttre och inre 
motivationen. Den yttre motivationen betyder att eleven utför aktiviteten för att uppnå ett mål, 
exempelvis när eleverna blir lovade en belöning ifall de är duktiga. Den inre motivationen är 
när människan gör något utifrån inre drivkraft och intresse, exempelvis en aktivitet som är 
rolig och som även upplevs meningsfull för individen. 
 
Malmer och Adler (1996) menar att motivationen är starkt förbunden med såväl kognitiva 
färdigheter som med känslor. Genom lust och nyfikenhet motiveras eleven till inlärning. De 
redogör dessutom för den inre och yttre motivationen. Den inre motivationen uppkommer då 
eleven lyckats att lösa ett problem, detta menar han är en tillfredsställelse för individen. Den 
yttre motivationen används endast för att sätta igång inlärningsfasen. Därefter måste 
förstärkningen komma från eleven själv.     
 
Glasser (1996) redogör i en studie att motivationsteori bygger på en inre drift hos människan 
och inte på ett yttre stimuli. Han menar att teorins definition är att ingen utför någonting vare 
sig enkelt eller komplext på grund av att någon säger åt dem att göra det. Alla levande 
varelser gör endast det de anser är mest tillfredsställande för dem. Motivationsteorin handlar 
helt och hållet om belöning om vad vi som människor behöver för att bli tillfredsställda för 
tillfället.  
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Friluftsliv 
 
Nedan kan man läsa om vad friluftsliv är, dess historik och hur undervisning inom friluftsliv 
bedrivs i dagens skola. 
 
 
Vad är friluftsliv?  
 
Frohm, Rosén och Söderhorn (1975) försöker förklara vad begreppet friluftsliv står för: 
 

Friluftsliv är att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling. Sätten är många och varierar efter lust 
och fallenhet. Det kan ske genom att uppleva och studera flora, fauna och ekologiska sammanhang 
eller njuta av naturens skönhetsvärden. (Frohm, Rosén och Söderhorn, 1975, s.9)    

 
De anser även att friluftsliv kan ske genom primitiv livsföring, strapatser och äventyr. Även 
formerna bara vara i naturen, promenera, gå på tur, exkursioner, expeditioner och camping är 
friluftsliv enligt dem. 
 
Friluftsfrämjandet (1985) förklarar att friluftsliv och friluftsverksamhet innebär att vistas ute i 
skog och mark, på vatten och fjäll. De menar att regelbunden vistelse ute i naturen kommer att 
göra dig gott, både fysiskt och psykiskt. Efter ett tag kommer du även att känna dig som 
hemma i naturen och även finna trygghet där. Slutligen kommer du att uppleva vistelsen i 
naturen som en välbehövlig och nödvändig form av rekreation. 
 
 
Historik 
 
Friluftslivets historia är drygt hundra år gammal, skriver Sandel och Sörlin (2000). Den börjar 
på 1800-talets slut då ekonomiskt välbärgade personer börjar med alpinism och stärkande 
friluftsliv. Den kommande tiden växer antalet friluftsinriktade föreningar; Svenska 
Turistföreningen 1885, Skidlöpningens främjande i Sverige (nuvarande Friluftsfrämjandet) 
1892, Naturskyddsföreningen 1909 och Scoutförbundet 1912. Dessas framväxt beror på 
industrialismens dåliga folkhälsa enligt författarna. 
 
Även inom skolan fick friluftslivet en allt viktigare roll under 1900-talet. Friluftsliv ansågs 
kunna ge en ökad kroppslig och själslig hälsa. I början av 1900- talet bestod 
friluftsaktiviteterna framförallt av aktiviteter utomhus i form av t.ex. simning, skidlöpning, 
skridskoåkning och kälkåkning. Betoningen låg på idrottsaktiviteter utomhus.  
 
År 1942 infördes obligatoriska friluftsdagar inom folkskolan på grund av industrisamhällets 
ohälsosamma förhållanden. Friluftsdagarna för skolor i stadsliknande förhållanden skulle 
omfatta 8-12 heldagar per år, medan orter på landsbygden kunde klara sig med färre. Man 
rekommenderade skolorna att lägga dagarna på våren, eftersom barnen suttit stilla inomhus 
hela mörka vintern. Till friluftsverksamhet räknades alla aktiviteter som skedde utomhus.  
Idrottsrörelserna växte successivt och aktiviteterna flyttades inomhus. Resultatet av detta blev 
att man särskiljde idrott och friluftsliv i 1950- talets kursplan. Friluftsliv beskrevs inte enbart 
som idrott ute i det fria, utan aktiviteter som lägerliv och terrängvandring betonades också. 
Det var först nu friluftslivet blev något eget.  
 
Under de kommande 30 åren skedde inget speciellt, det var först i Lgr-80 som 
naturvårdsperspektivet kopplades samman med friluftsliv. Budskapet var att eleverna skulle 
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lära sig att uppskatta naturen det vill säga känna ansvar för naturen och dess värden. Här 
utvecklades även synen på människors hälsa genom att man lade till begreppet 
vällbefinnande. Under denna tid kom även fler aktiviteter av ren friluftskaraktär med i bilden 
som t.ex. utflykter, vandringar, cykelturer och kanotfärder.  
 
 
Friluftsliv i dagens skola 
 
Begreppet hälsa blir tydligare i Lpo 94 jämfört med de tidigare kursplanerna. I den står det att 
det är viktigt att eleverna får kunskap om hur man kan förbättra sitt såväl fysiska som 
psykiska välbefinnande. Livskvalitetsbegreppet förekommer här för första gången. I Lpo94 
står det även att friluftsliv ska väcka engagemang och medvetenhet om miljö och naturfrågor. 
 
I en rapport från Skolverket (2003) redogörs för i vilket omfång friluftsverksamhet genomförs 
i landets skolor. Variationen verkar vara stor, vissa skolor har inga friluftsdagar medan andra 
har över 10 dagar per läsår. Det genomsnittliga antalet friluftsdagar per läsår i grundskolan är 
3,75 heldagar och 2,34 halvdagar.   
Friluftsdagarnas innehåll är varierande. Den vanligaste aktiviteten under friluftsdagarna är 
friluftsliv inklusive naturvistelse, kanotfärder och gå på tur. Friidrott, orientering samt 
vinteraktiviteter som skidor och skridskor är andra vanliga förekommande aktiviteter. 
 
 
Kunskapsperspektiv  
 
Brugge, Glantz och Sandell (2002), skriver att friluftsliv definitivt inte bara är teknik, men att 
det krävs trots allt en hel del tekniska kunskaper för att man ska kunna trivas ute i skog och 
mark. Den som är våt, kall och hungrig struntar fullständigt i allt vackert som finns att se. Om 
man sedan gått vilse eller ifall olyckan varit framme på grund av yxan, kan friluftsliv tyvärr 
snabbt förvandlas till något negativt.  
 
Vikten av friluftstekniska kunskaper tas även upp av Friluftsfrämjandet (1985):  
 

För många ungdomar är det inte självklart hur man på ett bra sätt vistas i naturen, många skräms av 
en tät granskog. Hur klär man sig för att hålla sig lagom varm och för att hålla sig torr? Hur gör man 
upp en eld eller tänder ett spritkök? (Friluftsfrämjandet, 1985, s.2) 

 
De anser även att maten som man ska medföra är viktig och kunskapen att hitta hem. 
Friluftsfrämjandet redogör också att kunskap i allmänhet om naturen är viktig, möjligtvis en 
av de lärdomar som är viktigast att ta till vara. 
 
Riskerna med att man inte behärskar de elementära grunderna, tas upp av Källman och Sepp 
(1997). De skriver att det varje år inträffar ett flertal olyckor i samband med att det utövas 
någon form av friluftsliv. Vissa är av lindrig karaktär medan några fall slutar mycket 
olyckligt, trots att de drabbade ansetts ha mycket god friluftsvana och kunskap. Efteråt har det 
i så gott som samtliga fall visat sig bero på bristande kunskap. Ifall man haft riktig kunskap 
inom området hade olyckorna inte behövt inträffa.   
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Viktiga kunskaper, enligt ovannämnda författare är: 
  

• Hur ska jag klä mig? 
• Vad ska jag ha med mig?  
• Vad kan jag äta och dricka? 
• Hur gör jag eld? 
• Hur kan jag laga mat? 
• Kniv, yxa och såg. 
• Hur orienterar jag med eller utan karta och kompass?  
• Första hjälpen. 
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Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka om upplevelsebaserad undervisning inom friluftsliv 
leder till ökad motivation för att vistas i naturen. 
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Metod 
 
I mitt arbete har jag valt enkäter och observationer som undersökningsmetoder. 
 
 
Försökspersoner 
 
I projektet deltog 28 elever från två olika klasser i år 5. Försöksgruppen bestod sammanlagt 
av 17 flickor och 11 pojkar. 
 
 
Bortfall 
 
Det förekom att elever var borta vid flera tillfällen under projektet. Det medförde att dessa 
elever inte fick samma undervisning som de övriga eleverna. Tre elever deltog inte på 
friluftsdagarna, då vi gick igenom ”hur man gör eld fast det är blött och vad ska jag ha med 
mig till skogen?”. En elev var frånvarande från den sista enkäten. 
 
 
Undersökningsmetoder 
 
 
Enkätundersökning 
 
Trost (2001) säger att enkätformulär är bra instrument för att mäta människors beteenden, 
åsikter och känslor.  
 
Frågorna i enkäterna har både en kvantitativ och kvalitativ utformning, eftersom jag ville ha 
både fasta och öppna svar från eleverna. Trost (2001) menar att denna typ av kombination är 
bra att använda eftersom båda alternativen är lika mycket värda.  
 
Jag genomförde två enkätundersökningar, den första vid projektets start och en vid projektets 
slut (se bilaga 1 och 2). Samtliga elever deltog i första undersökningen, medan en elev var 
frånvarande vid den sista undersökningen.  
 
 
Observationer 
 
Anledningen till att jag valde att använda mig av observationer, var att undersöka om 
elevernas svar i den första enkäten överensstämde med det jag såg.  
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att observationer är ett bra sätt att inhämta information 
inom områden som berör beteenden och ageranden i naturliga situationer. Dessutom skriver 
de att denna typ av informationsinhämtning är ett bra sätt att komplettera annan information.   
 
Observationerna utfördes inom följande områden; Elevernas förkunskaper inom området; 
Reflektion; Spontana diskussioner; Elevernas nya kunskaper inom området (se observationer 
sid 19). Dessa områden involveras av de fyra olika stegen inom upplevelsebaserat lärande (se 
bakgrund sid 4). 
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Observationerna tecknades ned i en förutbestämd anteckningsmall (se bilaga 3). 
Observationerna genomfördes vid de olika praktiska passen; Jag kan göra eld ute i skogen 
när det är blött; Jag vet hur man tar hand om ett stort sår; Jag vet hur man klär sig efter olika 
årstider för friluftsliv; Vad är viktigt att ta med sig till skogen (se observationer sid 19).  
 
 
Det praktiska genomförandet 
 
I inledning av mitt arbete skickade jag ett brev till föräldrarna där jag presenterade vem jag 
var och vad jag skulle göra (se bilaga 4).  
 
Projektet delades in i fyra olika delmoment dessa följde den upplevelsebaserade lärandets fyra 
steg (se bakgrund sid 4), momenten var: 
 

• Hur gör man eld när det är blött, friluftsdag (se bilaga 5),  
• Vad ska jag ha med mig till skogen?, friluftsdag (se bilaga 6),  
• Klädkunskap för friluftsliv, innedag (se bilaga 7)  
• Hur tar jag hand om stora sår? innedag (se bilaga 8).  

 
 
Tidsplan för examensarbete 
 
Dec 2003   Inriktning valdes och ett PM utformades. 
 
Jan-feb 2004   Litteraturundersökningar. 
 
Mars-maj 2004   Arbete med utformning av bakgrund, syfte och metod. Kontakt togs 

även med handledaren på skolan och den vetenskaplige handledaren. 
 
Aug 2004   Två veckors praktik genomfördes under barmarkstiden. 
 
Nov-dec 2004    Slutpraktik och färdigställande av arbetet. 
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Resultat 
 
Här redovisas resultaten från: 
 

• Enkätundersökningarna 
• Observationerna   

 
 
Enkätundersökningarna 
 
Här redovisas resultaten från de två genomförda enkäterna. Först presenteras resultaten från 
enkät 1. Därefter presenteras resultaten på frågorna som jämfördes i enkät 1 och 2. Slutligen 
presenteras resultaten av enkät 2.  
 
Svarsalternativen nej och absolut ej har sammanförts och presenteras som ett nej i resultatet. 
Även alternativen kanske och vet ej har sammanförts och presenteras som osäkra i resultatet, 
dock har dom varsin kolumn i diagrammen. 
 
 
Frågor som endast finns i enkät 1 
 
 
Vad är friluftsliv för dig? 
  
Alternativ Antal 
Att vara i skogen 9 
Skoterutflykt 3 
Rida 3 
Fiska 1 
Roligt att elda i skogen 1 
Slalom 1 
Jogga 1 
Att ha roligt i skogen 1 
Fotboll 1 
Roligt  1 
Cross 1 
Judo 1 
Inte vet jag 5 
Blankt 3 
Totalt 32 
 
Tabell 1.             (n=28) 
 
Kommentar: Man ser att relativt många försökspersoner anser att friluftsliv är liktydigt med 
att vara i skogen. Man ser också att det är en stor spridning på vad försökspersonerna anser 
vara friluftsliv. Fem elever har ingen uppfattning om friluftsliv och tre elever har inte svarat 
på frågan. 
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Jag vistas i naturen  
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Figur 2.                 (n=28) 
 
Kommentar: Diagrammet visar att sjutton elever vistas i naturen ofta samt att elva elever 
sällan eller aldrig vistas i naturen. 
 

Vad gör du när du är ute i naturen?  

Alternativ Antal 
Plockar bär 5 
Fiskar 3 
Joggar 3 
Rider 3 
Åker skoter 3 
Bygger kojor 3 
Jagar 2 
Promenerar 2 
Olika saker 2 
Åka slalom 1 
Åker skidor 1 
Jagar fjärilar 1 
Jag har kul 1 
Inget 1 
Blankt 3 
Totalt 34 
 

Tabell 2.     (n=28) 

Kommentar: Tabellen visar på en stor spridning på aktiviteter. Intressant att notera är att 
alternativet plocka bär som fått flest svar, inte alls nämns i frågan Vad är friluftsliv för dig  
(se tabell 1) 
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Jag skulle vilja vara mer i naturen   
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Figur 3.                 (n=28) 

Kommentar: Man ser att sju elever vill vara mer i naturen, tretton elever är osäkra och åtta 
vill inte tillbringa mer tid i naturen.   
 
 
Vad skulle du vilja göra ute i naturen?  
 

 

 
Tabell 3.            (n=28) 
 
Kommentar: Man ser en stor spridning av aktiviteter som eleverna skulle vilja göra. 
Intressant att notera är att alternativet leka som fått näst flest röster, inte alls nämns, varken i 
frågan Vad är friluftsliv för dig (se tabell 1) eller frågan Vad gör du när du är ute i naturen (se 
tabell 2) 

Alternativ Antal 
Rida 5 
Leka 4 
Fiska 3 
Jogga 1 
Orientera 1 
Åka slalom 1 
Plocka bär 1 
Göra eld 1 
Jaga 1 
Tälta 1 
Fika 1 
Ha kul 1 
Köra cross 1 
Ha krig 1 
Har inte testat 1 
Vet inte 3 
Inget 2 
Blankt 1 
Totalt 30 
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Frågor gemensamma för enkät 1 och  2 
 
Tre elever deltog inte på friluftsdagarna, vilket medförde att de inte behövde svara på frågorna 
som presenteras i figur 5 och tabell 4.  Svaret från en av eleverna har ej medtagits eftersom 
eleven var borta vid andra enkättillfället, och dessutom av misstag skrev sitt namn på den 
första enkäten. 
 
  
Är friluftsliv viktigt för dig?   
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Figur 4.                       Enkät 1 (n=27) Enkät 2 (n=27) 
 
Kommentar: Diagrammet visar att många elever anser friluftsliv vara viktigt. I den andra 
enkätundersökningen ser man att antalet osäkra har minskat, ja har ökat med tre och nej – 
absolut ej har ökat med en elev.  
 
 
Jag kan göra eld ute i skogen när det är blött   
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Figur 5.                      Enkät 1 (n=27) Enkät 2 (n=24) 
 
Kommentar: Antalet elever som tror sig kunna göra upp eld har ökat, antalet osäkra har 
minskat, antalet som inte tror sig kunna göra upp eld är oförändrat.   



 17

Jag vet hur man tar hand om ett stort sår  
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Figur 6.                       Enkät 1 (n=27) Enkät 2 (n=27) 
 
Kommentar: Antalet som tror sig kunna ta hand om ett stort sår ökat med tio elever, antalet 
osäkra har minskat med fyra och de som inte alls tror sig kunna ta hand om ett stort sår har 
minskat med sex elever.  
 
 
Jag vet hur man klär sig efter olika årstider för friluftsliv  
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Figur 7.                   Enkät 1 (n=27) Enkät 2 (n=27) 
 
Kommentar: I de bägge enkäterna trodde majoriteten av eleverna kunna klä sig efter olika 
årstider. Förändringen som skett är att andelen osäkra ökat medan ja och nej- absolut ej 
minskat med varsin elev.  
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Vad är viktigt att ha med sig ute i skogen?  
 
Alternativ Enkät 1 Enkät 2 
Kniv 17 24 
Kompass 10 23 
Tändstickor 8 23 
Mat 11 1 
Plåster 2 1 
Kläder 18  
Stövlar 3  
Bra skor 2  
Dricka 2  
Karta 2  
Första hjälpen 2  
Yxa 1  
Telefon 1  
Totalt 79 72 
 
Tabell 4.          Enkät 1 (n=27) Enkät 2 (n=24) 
 
Kommentar: I den första enkäten ser man en stor spridning av de saker som eleverna anser 
sig behöva vid vistelse i skogen. Förändringen i den andra enkäten är att eleverna 
omprioriterat vilka saker de anser är nödvändiga. 
 
 
Frågor som endast finns i enkät 2 
 
 
Jag tycker friluftsdagarna har varit roliga   
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Figur 8.                       (n=24) 
 
Kommentar: Femton elever tycker att friluftsdagarna varit roliga, medan nio elever är 
osäkra. De tre elever som var frånvarande på friluftsdagarna behövde inte besvara frågan. 
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Jag skulle vilja lära mig mer om friluftsliv   

0

2

4

6

8

10

12

Ja Kanske Vet ej Nej-Absolut ej

An
ta

l e
le

ve
r

 
Figur 9.                                    (n=27) 
 
Kommentar: Man ser att tio elever vill lära sig mer, femton är osäkra och två vill inte lära sig 
mer om friluftsliv. 
 
 
Observationer  
 
Här redovisas resultaten från mina observationer inom fyra områden:  
 
A     Elevernas förkunskaper inom området (eleverna tillämpade sina tidigare kunskaper inom 
        området).                                                          
B Reflektion (eleverna gavs tid till reflektion).  
C  Spontana diskussioner (eleverna diskuterade vad de kommit fram till. Även instruktioner 

med tillrättavisningar av handledaren skedde här).  
D Elevernas nya kunskaper inom området (eleverna tillämpade sina nya kunskaper). 
 
 
Observationstillfällena var: 
  
1.  Jag kan göra eld ute i skogen när det är blött (friluftsdag)  
2.  Jag vet hur man tar hand om ett stort sår (inomhus) 
3.  Jag vet hur man klär sig efter olika årstider för friluftsliv (inomhus) 
4.  Vad är viktigt att ta med sig till skogen (friluftsdag) 
 
 
1. Jag kan göra eld ute i skogen när det är blött 
 
A. Elevernas förkunskaper inom området 
Samtliga grupper försökte hitta näver att göra upp eld med. För att nävret på bästa sätt skall 
underlätta när man gör eld skall det finfördelas. Flertalet av eleverna finfördelade inte de 
näver de hittat, pinnarna de använde för att försöka få igång elden var alldeles för stora och 
eleverna tänkte heller inte på att försöka tända på eldstadens läsida. Ingen av de olika 
grupperna lyckades göra eld.   
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B. Reflektion  
De flesta av eleverna var besvikna och vissa även sura efter misslyckandet. De började dock 
reflektera över varför de inte hade lyckats att göra upp eld.  
 
C. Spontana diskussioner 
Grupperna kom med bra förslag, exempelvis föreslog de att mindre pinnar skulle användas i 
början och att grövre pinnar skulle tillföras efter att elden tagit sig.  
 
D. Elevernas nya kunskaper inom området 
Samtliga grupper lyckades göra upp eld och de behövde endast en tändsticka per grupp för att 
lyckas. Glädjen var stor hos alla.  
 
 
2. Jag vet hur man tar hand om ett stort sår 
 
A. Elevernas förkunskaper inom området  
Eleverna ville först tvätta av såret innan första förband lades. De hade svårigheter att få ett bra 
tryck på förbandet samt insåg inte nödvändigheten av högläge av den skadade kroppsdelen. 
Dessutom uppträde de inte lugnande och tillmötesgående gentemot den skadade.  
 
B. Reflektion  
Alla grupper försökte, men många tyckte det verkade otäckt. 
 
C. Spontana diskussioner 
Många av eleverna tyckte att det var läskigt med stora sår.  
  
D. Elevernas nya kunskaper inom området 
Alla grupper lyckades väl med att ta hand om ett stort sår. Eleverna var stolta och glada. Det 
stora intresset yttrade sig bland annat genom att eleverna fortsatte att träna på att lägga om sår 
under rasten.  
 
 
3. Jag vet hur man klär sig efter olika årstider, inom friluftsliv? 
 
A. Elevernas förkunskaper inom området  
Alla elever i de olika grupperna valde att klä sig med få men tjocka plagg. Endast en av 
grupperna valde att använda sig av s.k. superunderställ. 
  
B. Reflektion  
Grupperna resonerade om hur de gjort sina klädval, men koncentrationen var inte på topp.  
 
C. Spontana diskussioner 
Grupperna tyckte att tjocka kläder är varma kläder. Eleverna verkade dock överge teorin efter 
att ha informerats om flerskiktsprincipen.  
 
D. Elevernas nya kunskaper inom området 
På grund av tidsbrist hann vi inte genomföra detta steg. 
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4. Vad är viktigt att ha med sig till skogen? Lista upp tre saker 
 
A. Elevernas förkunskaper inom området  
Gruppernas påsar innehöll exempelvis kniv, tändstickor, mobiltelefon, kläder, kompass, 
plåster, mat, yxa och regnkläder. Variationen var stor, dock förekom mobiltelefonen i de 
flesta av påsarna.  
 
B. Reflektion   
Grupperna resonerade om varför de valt att ta med de saker som de lagt i sina påsar.  
 
C. Spontana diskussioner 
Diskussionen av mobiltelefonens vara eller inte vara blev lång, ändå ansåg sig de flesta den 
vara viktig att ta med sig utöver kompass, tändstickor och kniv. 
 
D. Elevernas nya kunskaper inom området 
Detta steg tyckte eleverna var meningslöst, eftersom de inte såg någon utmaning i att plocka 
ihop en komplett påse för skogsturen nu när de visste vad den skulle innehålla.   
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Diskussion 
 
 
Inledning 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka om upplevelsebaserad undervisning inom friluftsliv 
leder till ökad motivation för att vistas i naturen. Som undersökningsmetoder använde jag 
enkäter och observationer. 
 
 
Undersökningens giltighet och tillförlitlighet  
 
 
Enkäterna 
 
Trost (2001) säger att enkätformulär är bra instrument för att mäta människors beteenden, 
åsikter och känslor.  
 
Frågorna i enkäterna hade både en kvantitativ och kvalitativ utformning, eftersom jag ville ha 
både fasta och öppna svar från eleverna. Trost (2001) menar att denna typ av kombination är 
bra att använda eftersom båda alternativen är lika mycket värda.  
 
Enkätundersökningarna gav en bild av elevernas attityder och kunskap, både före och efter 
perioden med praktiska arbetsmoment. Enkätundersökningarna hade kunnat vara lättare att 
jämföra och tolka om eleverna ombetts att skriva sina namn på dem. Om så varit fallet hade 
det varit lätt att plocka bort svaren från de elever som inte deltog vid alla 
undervisningstillfällen. Det finns dock negativa aspekter att ta hänsyn till om eleverna ombeds 
skriva sina namn på enkäter som skall lämnas in. Tillförlitligheten kan i sådana fall påverkas 
eftersom eleverna måste utge sina namn. 
    
Svarsalternativen på enkäterna hade kunnat vara bättre formulerade, framförallt alternativen 
nej och absolut ej. Dessa alternativ har jag valt att sammanföra i resultatet, eftersom ett nej är 
ett nej och aldrig något annat. 
 
Eleverna kan i viss mån ha svarat så som de trodde att jag ville att de skulle svara, vilket kan 
ha gett ett missvisande resultat. Flera av eleverna skulle möjligen ha visat ett större intresse 
om undervisningen pågått under en längre tid. Individer påverkas olika, och fler dagar 
utomhus hade möjligen gjort att fler elever känt sig hemma och uppskattat tiden ute i naturen. 
Självklart kunde även resultatet ha blivit det omvända. 
 
Undervisningen i klädkunskap blev lidande på grund av att tiden blev för knapp. Det 
medförde att jag inte hann slutföra det sista steg i undervisningen. Eleverna hann därmed inte 
tillämpa sina nyvunna kunskaper. Detta kan ha påverkat resultatet i enkätundersökningen när 
det gäller den frågan.  
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Observationer  
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att observationer är ett bra sätt att inhämta information 
inom områden som berör beteenden och ageranden i naturliga situationer. Dessutom skriver 
de att denna typ av informationsinhämtning är ett bra sätt att komplettera annan information.   
 
Anledningen till att jag valde att använda mig av observationer, var att undersöka om 
elevernas svar i den första enkäten överensstämde med det jag såg.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
 
Begreppet friluftsliv 
 
På frågan Vad friluftsliv är för dig, kan man se att relativt många anser alternativet att vara i 
skogen är friluftsliv. Men om man ser till frågan Vad gör du när du är ute i naturen kan man 
göra en intressant observation, nämligen att fem elever uppgett att de plockar bär i naturen, 
trots att ingen uppgett det som friluftslivsaktivitet. Även på frågan Vad skulle du vilja göra 
ute i naturen nämner fyra elever en aktivitet som inte nämns i frågan Vad är friluftsliv, 
nämligen att leka. Frohm, Rosén och Söderhorn (1975) menar att friluftsliv är att vistas i 
naturen, och att aktiviteterna styrs av individens lust och fallenhet. Enligt dem skulle alltså 
plocka bär och leka kunna definieras som friluftsliv. Utifrån detta resonemang kan man dra 
slutsatsen att eleverna är osäkra om vad begreppet friluftsliv står för, och att man bör 
diskutera begreppet i skolan. 
 
 
Kunskap och motivation 
 
Resultatet visar att flera elever har fått ökade kunskaper i friluftsliv och att antalet osäkra 
minskat (se sid 16-17, figur 5 och 6). Undantaget är kunskapen hur man klär sig efter olika 
årstider (se sid 17, figur 7). Orsaken till detta kan vara att det inte fanns tid till att följa alla 
fyra stegen i modellen för upplevelsebaserat lärande i just det momentet. 
 
En förklaring till det positiva resultatet när det gäller kunskap i friluftsliv kan vara den modell 
för upplevelsebaserat lärande som det praktiska arbetet baserades på. Enligt Kolb´s modell 
kommer resultatet av allt lärande från de föregående stegen att resultera i att eleverna lyckas 
lösa uppgiften i det slutliga steget. En annan förklaring kan vara att eleverna kunde använda 
flera av sina sinnen i det praktiska arbetet och att de upplevde dessa moment känslomässigt 
positivt. Detta kan ha medfört att elevernas inlärningsförmåga förbättrats, vilket även 
Hannaford (1998) påpekar. Även om motivationen påverkas positivt, kan det leda till att 
inlärningsförmågan förbättras hos eleverna menar Adler (1996).   
 
Resultatet visar att av 27 elever skulle 10 vilja lära sig mer om friluftsliv, 15 elever var osäkra 
och 2 vill inte lära sig mer (se sid 19, figur 9). Majoriteten av eleverna tyckte att 
friluftsdagarna var roliga (se sid 18, figur 8). Detta kan bero på att eleverna kände sig 
motiverade, och att de blev känslomässigt engagerade. Enligt Sylwester (1997) är det viktigt 
att engagera elevernas känslor för att underlätta elevernas inlärning. Man kan även se en 
markant ökning av elever som anser friluftsliv vara viktigt (se sid 16, figur 4). 
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På frågan Jag vistas i naturen svarade majoriteten av eleverna att de ofta är i naturen (se sid 
14, figur 2), men endast 1/4-del svarade att de skulle vilja vara mer i naturen, på frågan Jag 
skulle vilja vara mer i naturen (se sid 15, figur 3). En orsak kan vara att eleverna redan vistas 
ofta i naturen och inte vill omprioritera tid från andra aktiviteter. 
 
Eleverna ansåg friluftsdagarna vara roligare än inomhusmomenten. En förklaring till detta kan 
vara att friluftsliv inte är vanligt förekommande på schemat, och att eleverna upplever det 
positivt att byta den vanliga skolmiljön mot utomhusmiljön i skogen. För att elever ska få 
utvecklas menar Gardner att de måste erbjudas lämplig uppmuntran, berikande miljö och 
undervisning. Sylwester (1997) skriver om att flytta ut undervisningen utanför skolbyggnaden 
eftersom vi måste försöka basera undervisningen och skolmiljön efter elevernas behov av 
stimulans och känsla. Detta menar han leder till en effektivare inlärningsmiljö för eleverna.  
 
 
Observationerna i jämförelse med svaren i enkät 1  
 
Vid observationerna kring attityder om natur- och friluftsliv såg jag en tydlig koppling till 
enkätresultatet. Det som tydligast gick att observera var elevernas glädje och verksamhetslust 
under friluftsdagarna. Eleverna var mycket aktiva, nyfikna och kreativa både under 
undervisningen och rasterna. Inomhusaktiviteterna speglade inte riktigt av samma beteende, 
det som fattades var elevernas tydliga glädje.  
 
De kunskapsrelaterade frågorna (se sid 16-17, figur 5 och 6) visade en överensstämmelse 
mellan enkäten och observationerna. I momentet Jag vet hur man tar hand om ett stort sår 
visade enkätsvaren att eleverna kände sig osäkra (se sid 17, figur 6), och detta kunde jag även 
observera i momentet (ingen hade någonsin varit med om en sådan incident och tyckte att 
blod var läskigt). I momentet Jag kan göra eld i skogen fast det är blött observerade jag en 
osäkerhet, ingen grupp fick igång en eld. Även enkäten visade på osäkerhet inom detta 
område (se sid 16, figur 5).  
 
Svaren på frågan Jag vet hur man klär sig efter olika årstider för friluftsliv visade att en 
majoritet av eleverna trodde sig veta hur man klär sig (se sid 17, figur 7), medan 
observationerna visade på det motsatta. Det som observerades var att eleverna använde få 
men tjocka kläder istället för flersikts principen. Inom momentet vad är viktigt att ta med sig 
ut i skogen framkom en intressant observation, nämligen att mobiltelefonen ansågs vara viktig 
att medföra i skogen av de flesta grupper, fast endast en elev uppgett mobiltelefonen viktig i 
enkäten (se sid 18, tabell 4). 
  
 
Egna reflektioner 
 
Fler friluftsdagar skulle ha kunnat påverka resultatet, eftersom eleverna tydligt visade sin 
glädje av att få vara i naturen i min undersökning. Möjligtvis hade de elever som angett sig 
osäkra, kunnat uttala sig mer säkert om man utökat antalet friluftsdagar. En annan reflektion 
är att observationer är ett bra komplement till enkäter, eftersom man inom en sån här studie 
kan jämföra enkätsvaren med verkligheten och se att de inte alltid överensstämmer. 
 
Fördelen med undervisning utomhus är att elevernas inlärningsförmåga verkar förbättras och 
dessutom behöver de inte sitta still vid skolbänken, vilket våra elever redan gör i allt för stor 
skala på fritiden.  
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Sammanfattningsvis anser jag att mitt arbete med upplevelsebaserad undervisning inom 
friluftsliv leder till ökad motivation för att vistas i naturen, och är en modell som även bör 
prövas inom andra ämnen i skolan.  
 
 
Fortsatt forskning 
 
För att gå vidare med detta arbete skulle man kunna genomföra en friluftsvecka i skogen med 
integrering av alla ämnen i skolan. Undervisningsformen skulle kunna vara upplevelsebaserat 
lärande. På detta vis skulle eleverna få olika upplevelser från respektive ämne. 
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Bilaga 1 (1:2) 

Friluftsliv  Pojke Flicka  
 

1. Vad är friluftsliv för dig?   
 

…………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
 
2. Är friluftsliv viktigt för dig?  

 
 
 

 
 

3. Jag vistas i naturen?        Ofta  Sällan Aldrig 
 

    
4. Vad gör du när du är ute i naturen? 

. 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
5. Jag skulle vilja vara mer i naturen?    

 
 
 
 
 

6. Vad skulle du vilja göra ute i naturen? 
 

.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
7. Jag kan göra eld ute i skogen när det är blött?  

 
 
 
 
 

8. Jag vet hur man tar hand om ett stort sår?   
 
 

 
 
 



Bilaga 1 (2:2) 

9. Jag vet hur man klär sig efter olika årstider för friluftsliv? 
 
 
 

 
 

10. Vad är viktigt att ha med sig ute i skogen? Lista upp tre saker 
 
1………………………….  2…………………………. 
 
3…………………………. 
 
 
     

Ansiktenas betydelser! 
 
 
     
  
      Ja                 Kanske                Vet ej                 Nej                Absolut inte 
 
     
Tack ska ni ha! 



Bilaga 2 

 

 
Friluftsliv    Pojke Flicka 
 

1. Är friluftsliv viktigt för dig? 
 

 
 
 

2. Jag kan göra eld ute i skogen när det är blött? 
 

 
 
 

3. Jag vet hur man tar hand om ett stort sår? 
 

 
 
 

4. Jag vet hur man klär sig efter olika årstider för friluftsliv? 
 

 
 
 

5. Vad är viktigt att ha med sig ute i skogen? Lista upp tre saker 
 
1..........................................  2.......................................... 
 
3.......................................... 
 

6. Jag tycker att friluftsdagarna har varit roliga? 
 

 
 
 
 

7. Jag skulle vilja lär mig mer om friluftsliv? 
 
 
 
 
 
Ansiktenas betydelser! 
 
 
 
 
       Ja          Kanske                Vet ej                     Nej                 Absolut inte 
 
 
Tack ska ni ha !



Bilaga 3 

 

Observationsanteckningar 
 
 
Elevernas förkunskaper inom området: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Reflektion: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Spontana diskussioner: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Elevernas nya kunskaper: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 



Bilaga 4 

 

Hej föräldrar med barn i 5a & 5b 
 
Mitt namn är Ove Hallergren och jag kommer från Tärendö. Jag läser till natur och 
idrottslärare med friluftsprofil vid Luleå tekniska universitet och är på min sista termin. 
Eftersom slutet nalkas på min utbildning innebär det för mig att skriva ett examensarbete, 
området jag valt att forska och skriva kring är ”friluftsliv i skolundervisning”. Anledningen 
till att jag valt detta område är att jag själv brinner för skogs- och friluftsliv. Jag kommer att 
göra detta arbete under två olika perioder. Den första perioden har jag valt att lägga nu under 
barmarksperioden, närmare bestämt måndagen den 30 augusti och tisdagen den 31 augusti. På 
måndag kommer vi att bege oss till Riitakuusiko (ca 8 km mot Sattajärvi) med cykel och på 
tisdag beger vi oss en bit bortanför betongfabriken. 
 
Vad eleverna behöver ta med sig under dessa två dagar 
 

• Kläder för utevistelse 
• Gummistövlar 
• Regnkläder 
• Fika 
• Mugg 
• Någon typ av burk som fungerar som talrik 
• Bestick 
• Cykel 

 
Obs tisdag den 31 augusti 
 
Eleverna har fått i läxa att ta med sig 3 olika saker som de anser är viktiga att ta med sig ut på 
en skogstur (dessa saker ska dom ta med sig). Dom har även blivit tillfrågade om ni äger ett 
trangiakök, eftersom en uppgift för eleverna kommer att vara att tillaga sin egen lunch under 
kontrollerade former. Det vore tacksamt ifall ni som äger ett trangiakök lånade ut det till era 
barn. Spriten som behövs till köket står givetvis vi för.  
 
Om ni har frågor kring friluftsdagarna är det bara att höra av sig antingen till 
klassföreståndarna Ann och Christer eller till mig 
 
Mitt telefonnummer är 070-3260087 
 
Ifall ni har tid och lust är ni varmt välkomna att följa med på våra turer. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
/ Ove  
 



Bilaga 5 

 

Hur man gör eld fast det är blött! 
 
Uppgiften består i att tillverka en eld fast det är blött.  
 
Eleverna delas in i små grupper. Undervisningen följer sedan den upplevelsebaserade  
lärandets fyra steg: 
 

1. Grupperna får uppgiften att själva försöka göra upp eld. Instruktionerna är att göra 
eldstaden på vägen, inte ta levande grenar från träd, inte tända på förrän jag är på 
plats, endast använda fem tändstickor och tio minuter för hopsamlande av material  
 
samt uppbyggnad av eldstaden. 
 

2. Under detta steg ges utrymme för reflektion över det tidigare steget. Instruktionerna 
är att försöka komma fram till varför det lyckats/misslyckats och om man hade kunnat 
göra på ett annat sätt. 
 

3. I detta steg samlas alla grupper gemensamt. Grupperna får utbyta sina tankar och 
teorier kring de föregående stegen.  Efter diskussionerna visar jag strukturerat hur 
man ska gå till väga för att göra en eld.  
 

4. Den slutliga uppgiften för eleverna är att försöka bygga upp en eldstad efter de nya  
kunskaperna de erhållit från de tidigare stegen.   

 
  
Hur man gör eld fast det är blött 
 
Först börjar man samla rejält med torrt näver som man finnfördelar. Sedan hämtar man rejält 
med tunna/tjocka torra grenar från granens stam. När allt material är insamlat börjar man 
bygga upp elden. Först läggs några torra grenar på vägen, sedan det finnfördelade nävret 
ovanpå, därefter de tunna grenarna och slutligen de lite grövre. Under själva tändandet måste  
man tända nävret på eldstadens läsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 6 

 

Vad ska jag ha med mig till skogen! 
 
 
Uppgiften består i att tillverka en påse med tre saker som man ska medföra vid 
friluftsaktiviteter. Dagarna innan momentet ska genomföras ges eleverna i uppgift att ta med 
sig tre saker som de anser sig behöva för en skogstur. Dessa saker ska de sedan medföra inför 
momentet. 
 
Eleverna delas in i små grupper. Undervisningen följer sedan den upplevelsebaserade 
lärandets fyra steg: 
 

1. Grupperna får i uppgift att försöka gemensamt konstruera en påse med tre saker som 
de anser viktiga. Grupperna får tio minuter på sig att konstruera påsen, innan de 
uppvisar den för mig. 
 

2. Under detta steg ges utrymme för reflektion över det tidigare steget. Instruktionerna är 
att försöka komma fram till varför det just valt dessa saker, samt om det finns någon 
annan variant av påse. 
 

3. I detta steg samlas alla grupper gemensamt. Grupperna får utbyta sina tankar och 
teorier kring de föregående stegen.  Efter diskussionerna visar jag hur en riktig påse 
ska se ut.  
 

4. Den slutliga uppgiften för grupperna är att tillverka en påse efter de nya kunskaper de 
erhållit från de tidigare stegen. 
 
 

De tre viktigaste sakerna att medföra vid friluftsaktiviteter 
 
Min påse innehåller kniv, kompass och tändstickor. Motivationen är att ifall man har 
tändstickor slipper man frysa, med kompassen kan man hålla en rak riktning ifall man gått 
vilse och med kniven kan man tillverka olika redskap som kan behövas.  
 



Bilaga 7 (1:2) 

 

Hur klär jag mig efter olika årstider? 
 
Uppgiften består i att klä sig rätt inför olika friluftsaktiviteter beroende på årstid och väderlek.  
 
Eleverna delas in i små grupper. Undervisningen följer sedan den upplevelsebaserade 
lärandets fyra steg: 
 

1. Grupperna får själva välja kläder. Till deras hjälp får de en stencil, där det finns olika 
typer av friluftsaktiviteter med variation av årstid och väderlek. Grupperna får ange 
nummer som finns på kläderna i stencilen. Klädgarderoben representeras av kläder i 
olika material och tjocklek. 
 

2. Under detta steg ges utrymme för reflektion över det tidigare steget. Instruktionerna är 
att försöka komma fram till varför det valt just dessa kläder. 
 

3. I detta steg samlas alla grupper gemensamt. Grupperna får utbyta sina tankar och 
teorier kring de föregående stegen.  Efter diskussionerna visar jag hur man ska klä sig 
för friluftsaktiviteter.     
 

4. Den slutliga uppgiften för grupperna är att klä sig rätt efter de nya kunskaper de 
erhållit från de tidigare stegen. 

 
 
 
Hur jag ska klä mig för friluftsaktiviteter 
 
Det viktigaste är att hålla sig torr och varm. Det gör man ifall man känner till flerskikts 
principen, vilket innebär att man använder kläder som transporterar bort vattnet istället för 
kläder som absorberar vatten. Exempel på kläder som absorberar vatten är kläder gjorda av 
bommull. Flerskikts principen innebär även att man klär sig med flera lager istället för få och 
tjocka. På detta vis är det lätt att antingen ta bort ett lager ifall man blir för varm eller påföra 
ett extra lager om man fryser. Kläder som är bra på att transportera bort vatten är gjorda i ylle 
eller polyester. Det yttersta lagret ska vara vindtätt och vattenavstötande. 



Bilaga 7 (2:2) 

 

Hur klär jag mig efter olika årstider, inom frilufts aktiviteter? 
 
Skriv in de nummer ni anser vara de bästa alternativen att ha på er och med er på 
turen, obs tänk på att inte bära med onödig packning. 
 
 
Våren (En skidtur till en sjö där man rastar och vänder därefter hemåt.               
– 5 grader) 
 
….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….     ….    ….    …. 
 
….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….     ….    ….    …. 
 
Sommaren (En vandring med rast och fortsatt vandring. + 10 grader) 
 
….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….     ….    ….    …. 
 
….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….     ….    ….    …. 
 
Hösten  (En vandring med rast och fortsatt vandring. + 1 grader) 
 
….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….     ….    ….    …. 
 
 
….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….     ….    ….    …. 
 
Vintern (En skidtur till ett berg där man rastar och vänder därefter hemåt.          
– 11 grader) 
 
….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….     ….    ….    …. 
 
 
….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….     ….    ….    …. 
 
 
Tack ! 



Bilaga 8 

 

Hur tar jag hand om stora sår !  
 
Uppgiften består i att ta hand om en skadad kompis, som erhållit ett stort sår på armen.  
 
Eleverna delas in i små grupper. Undervisningen följer sedan den upplevelsebaserade 
lärandets fyra steg: 
 

1. Grupperna får i uppgift att försöka ta hand om en kompis som erhållit ett stort sår på 
armen. 
 

2. Under detta steg ges utrymme för reflektion över det tidigare steget. Instruktionerna är 
att försöka komma fram till varför de handlat som de gjort. 
 

3. I detta steg samlas alla grupper gemensamt. Grupperna får utbyta sina tankar och 
teorier kring de föregående stegen.  Efter diskussionerna visar jag hur man ska ta hand 
om en person som skadat sig allvarligt på armen. 
  

4. Den slutliga uppgiften för grupperna är att ta hand om en skadad person på rätt sätt, 
efter de nya kunskaper de erhållit från de tidigare stegen. 

 
 
Hur jag tar hand om ett stort sår 
 
Händelseförloppet är att först nypa åt runt armen för att minska blodcirkulationen, höja upp 
den skadade armen ovanför hjärtat, bete sig lugnt gentemot den skadade, lägga ned 
vederbörande, veckla ut första förbandet i sårets storlek, lägga på förbandet och få ett bra 
tryck på hela förbandet för att minska blodförlusten, och slutligen ringa efter hjälp eller ta 
vederbörande till sjukhuset.  
 
 
 




