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Abstrakt 
Denna studie syftar till att undersöka om det råder någon skillnad mellan pojkars och 
flickors uppfattning om friluftsliv inom skolans senare år. I studien har vi använt oss av 
enkäter, en kvantitativ insamlings metod. Undersökningsgruppen bestod av 154 elever 
från ett högstadium och ett gymnasium i Luleå kommun varav 87 av dem var pojkar och 
67 var flickor. Resultatet av vår studie pekar på att det endast finns en fråga där vi 
statistisk kan säkerställa att en skillnad mellan könen råder, pojkar tycker att det är för lite 
friluftsliv i skolan men inte flickor, pojkar vill ha mer friluftsliv i skolan. I övrigt kan vi 
endast se tendenser till skillnader mellan pojkar, flickor och deras uppfattning om 
friluftsliv. 
 
 
Nyckelord: Friluftsliv, Skola, Genus.  
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Inledning 
 

Fjällvärlden fascinerar och lockar alltfler människor till härliga upplevelser under alla 
årstider. Fjällvistelsen, till fots eller på skidor, ger spänning, motion, skönhetsupplevelser, 
upptäckarlust, ro och stillhet (Grundsten 1994, s. 7). 

 
Citatet är hämtat ur Fjällboken skriven av Claes Grundsten och Göran Palmgren (1994). 
När vi läser detta känner vi igen oss, härliga upplevelser har vi alla upplevt av fjällvärden 
både till fots och på skidor, men även i den närbelägna naturen. Vidare beskrivningar av 
fjällvistelsen som står i citatet strävar vi som många andra mot att få erfara. För oss är det 
viktigt att fler ska få uppleva de känslor som vi haft, känna sig trygga vid vistelse i skog 
och mark och därför vill vi i vår kommande lärarroll förmedla friluftsliv till våra elever så 
att de tidigt får positiva erfarenheter och därmed en bra grund för fortsatt vistelse i 
naturen. 
 
Vi har alltid varit mycket intresserade av friluftsliv sedan barnsben. Genom inriktningen, 
Idrott och hälsa med friluftsprofil som vi studerat på lärarutbildningen vid Luleå tekniska 
universitet har vi kommit i kontakt med friluftsliv inom skolan. Av våra egna erfarenheter 
har vi lärt oss mer om hur friluftsliv kan påverka en människa både fysiskt och psykiskt. 
Därför anser vi att det är ett intressant perspektiv att studera skillnaden mellan flickors 
och pojkars intresse för friluftsliv. Under hela utbildningstiden har vi praktiskt fått delta 
och studera olika delar som friluftslivet har att erbjuda. Det är något som alla kan utöva 
hela livet, det blir en livsstil för att främja en god hälsa, kamratskap och närhet till 
naturen. 
 
I dagens samhälle med ökad ohälsa, större krav och mer stress anser vi att friluftslivet kan 
bidra till en mer harmonisk tillvaro och ett sundare liv för fler människor. För att hålla 
kroppen i god kondition kan friluftsliv vara ett alternativ till de mer traditionella 
idrottsaktiviteterna, människan kan hålla sig i bra form genom att vistas i naturen. Med 
friluftsliv hoppas vi att fler människor får del av vad friluftsliv kan erbjuda. Vi menar att 
det finns något för alla inom friluftslivets breda spektrum. Alltifrån att samlas utomhus 
vid en brasa och njuta, till att bestiga något berg. Vi antar att genom friluftslivets form 
har vår roll som lärare en möjlighet att nå elever och skapa en inkörsport till fortsatt 
intresse för friluftsliv. 
 
När vi har en god relation till naturen värnar vi om den på ett bra sätt. När vi får 
möjlighet att vistas i naturen och ta del av vad den erbjuder, inte bara i form av växter 
och djur, utan även av lugnet och rekreationen, så kommer vi att uppskatta vår vistelse 
där. 
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1. BAKGRUND 
 

1.1 Definition av friluftsliv 
Friluftsliv definieras på olika sätt av olika institutioner, föreningar och personer. I dessa 
definitioner av friluftsliv är det i dag många drag som är gemensamma, det är nästan bara 
ordvalen som skiljer dem åt. 
 
Enligt Erik Backman (2003) ansåg den statliga idrottsutredningen från 1969 att friluftsliv 
och idrott skulle lyda under en gemensam definition. De menade helt enkelt att dessa två 
inte gick att skilja åt. Att ta med friluftsrörelsen i definitionen av idrott hade både 
ekonomiska och prestige fyllda motiv. Enligt Backman (2003) valde därför utredningen 
”att definiera idrott och friluftsliv som; ’fysisk aktivitet som människor utför för att få 
motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat’”(s.4-5). Det kom reaktioner om 
tävlingsmomentet från samhället, friluftsrörelsen hade nämligen starka invändningar mot 
att förknippas med idrottsrörelsen och den främsta orsaken var att tävlingsverksamheten 
fanns med. Vidare enligt Backman (2003) utformade därför Friluftsfrämjandet en egen 
syn på friluftsliv för att sluta förknippas med idrottsrörelsen, de hade sedan drygt två 
decennier lämnat tävlingen bakom sig. Friluftsfrämjandets definition har ändrats flera 
gånger under historien men ser idag ut så här: 
 

Friluftsliv är att vistas i naturen på ett sådant sätt att det ger naturupplevelser, rekreation och 
motion. Friluftsliv bedrivs i samklang med naturen och andra människor enligt 
allemansrättens grundprincip Inte störa - Inte förstöra, och skapar livskvalitet för utövaren 
(www.frilufts.se). 

 
I Sverige har Friluftsgruppen (1999) gjort en utredning där Sveriges officiella definition 
av friluftsliv finns med; ”vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte 
och naturupplevelse utan krav på prestation och tävling” (s.9). 
 
I Kerstin Stenbergs (2005) C-uppsats finns Norges officiella definition av friluftsliv med: 
”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus under fritid för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse”(s.6). 
 
För att kunna genomföra detta examensarbete har vi gjort denna definition av friluftsliv. 
 

Med friluftsliv anser vi fysisk utomhusvistelse och naturupplevelse såväl med som utan krav 
på prestation. Friluftsliv ska kunna utövas av alla människor för att öka livskvalitén oavsett 
social och ekonomisk bakgrund. 

 

1.2 Friluftslivets betydelse 
Varför är det så viktigt med friluftsliv och vad har friluftsliv för betydelse för människors 
hälsa? Friluftsliv påverkar människans hälsa positivt. Lars-Magnus Engström (1999) 
skriver; ”att friluftsliv ger möjligheter till social samvaro, avkoppling och livsglädje och 
är därmed av stor betydelse för många människors livskvalité” (s.14). I dagens moderna 

http://www.frilufts.se
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västerländska samhälle har våra liv blivit mindre fysiskt krävande. I och med all ny och 
modern teknik som finns behöver vi knappt anstränga oss fysiskt överhuvudtaget. Detta 
blir ett stort problem enligt Engström (1999) eftersom människokroppen är ett verktyg 
som behöver rörelse för att fungera optimalt. Men vad är egentligen hälsa? Hälsa kan 
vara svårt att definiera, men de flesta människor har en uppfattning om vad hälsa är. 
Världshälsoorganisationen (WHO) har en mycket vid definition av hälsa; ”ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom 
och handikapp” ( www.fhi.se). 
 
Statens folkhälsoinstitut (2003) har 11 mål som speciellt ska uppfyllas i och med den nya 
folkhälsopolitiken. Ett av dessa delmål är en ökad fysisk aktivitet bland Sveriges 
befolkning. ”Friluftsliv bör stimuleras både genom stöd till folkrörelser och bättre 
samhällsplanering, där tillgång till grönområden är viktig”(s.14). Det står även att: 
”Hälsa ses som ett mycket eftersträvansvärt mål av de flesta människor” (s.9). 
 
Enligt grundskolans läroplan från 1994 (Lpo-94) skrivs friluftslivet fram som en viktig 
del i undervisningen; 
 

 idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. 
Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur 
vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och 
sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan 
(www.skolverket.se) 

 

1.3 Friluftslivets historia i Sverige 
Under denna rubrik beskrivs friluftslivets framväxt. Från den franske filosofen Jean- 
Jacques Rousseau som levde under 1700- talet och redan då förstod friluftslivets 
betydelse för barnets fostran och den fortsatta utvecklingen till nutid.  
 
Roger Isberg (1998) skriver om det tidiga friluftslivets inträde i litteraturen. Den första 
gången som ordet friluftsliv förekommer i litteratur är i dikten Paa vidderna av Henrik 
Ibsen från år 1859. Vidare skriver Isberg (1998) att det sedan tar 30 år innan ordet 
friluftsliv dyker upp i svensk litteratur i boken Endymion av Verner von Heidenstam. 
Isberg (1998) menar vidare att ordet friluftsliv endast stod för en tanke, en idé som även 
dåtidens målare uttryckte genom friluftsmåleriet. Friluftsmåleriet förekom tidigare än 
ordet friluftsliv genom att friluftslandskap målades. Enligt Isberg (1998) var det 
mångsysslaren Fridtjof Nansen som skulle ge friluftslivet en mening och innebörd. Han 
var seglare, polarfarare och en stor äventyrare. ”Nansen personifierade ett friluftsliv som 
hade högre syften än att bara vara förströelse och rekreation”(s.108). ”Friluftslivet 
uppstår när människan har blivit avskild från naturen. Det är ett uttryck för att kropp, 
känsla och tanke inte kan få fritt utlopp i vårt dagliga liv (s.109). Men redan långt innan 
detta nämligen under 1700-talet levde Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Klas Sandell 
och Sverker Sörlin (2000) beskriver Rousseau som en stor filosof under romantiken och 
han förmedlade tanken om att människan är en del av naturen. Rousseau kan ses som en 
föregångare till idén om att friluftsliv har stor betydelse för barns uppfostran. Lekar, 

http://www.fhi.se
http://www.skolverket.se
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kroppsövningar och friluftsliv bör dominera över stillasittande teoretiska studier. 
Rousseau tyckte även att människan skulle återgå till de ursprungliga och enkla 
livsformerna, leva ett enkelt och okomplicerat liv i nära kontakt med naturen, eftersom ett 
tillgjort stadsliv kunde leda till ohälsa. 
 
Sandell, Sörlin (2000) beskriver hur olika organisationer började växa fram vid 1900 – 
talets sekelskift för att främja friluftslivet. De organisationer som har varit mest 
betydande för utvecklingen är Friluftsfrämjandet som bildades 1892 och Svenska 
turistföreningen från 1885, men även Svenska Scoutförbundet från 1907 har bidragit. Det 
utvecklades en ny natursyn i och med framväxten av det organiserade friluftslivet. Den 
grundläggande orsaken till friluftslivets framväxt var att det skedde en urbanisering. I och 
med att de flesta människor bosatte sig i större städer ökade också behovet av att vistas 
ute i naturen. Detta var ett behov från allmänhetens och myndigheternas sida. Naturen var 
en källa till rekreation. 
 
Sandell, Sörlin (2000) skriver vidare att den första friluftsutredningen tillsattes 1937. 
Syftet var bland annat att friluftsliv på vanliga människors semester skulle belysas och 
underlättas. Någonting gott kom uppenbarligen ut av utredningen eftersom det 1938 kom 
en lag om 12 dagars semester. I och med detta tillkom ett viktigt beslut från 
myndigheternas sida, även de som inte ägde egen mark fick tillgång till friluftsområden. 
 

1.3.1 Friluftsfrämjandet 
Sandell, Sörlin (2000) skriver att Friluftsfrämjandet (FF) bildades 1892 men hette då 
Riksföreningen för skidlöpningens främjande i Sverige. Deras motto var på den tiden 
Manlig idrott fädernes arv och var inriktad på manlig tävling inom skidlöpning. Redan 
1908 lämnar föreningen tävlingsmomentet och när kriget slutade 1945 skriver FF 
ytterligare ny historia. Nu satsades mer på barnen och hemmen. Det ledde till att 
kvinnorna blev engagerade i FF. Det rekreationsartade friluftslivet utan tävlingsinslag, 
vilket föreningen nu propagerade för, ansågs vara särskilt passande för kvinnor. År 1957 
startade FF officiellt en friluftsskola för barn i åldrarna 5-7 år som kallades 
skogsmulleskolan. Syftet var att med sagor och lek i skogsmiljö stimulera barns intresse 
för vistelser i skog och mark. I det långa loppet ansågs detta kunna leda till ett livslångt 
engagemang för friluftsliv och naturfrågorna. Skogsmulleskolan riktade speciellt en 
uppmaning till att kvinnorna skulle engagera sig som ledare eftersom de ansågs bäst 
lämpade med barn i denna åldersgrupp. På 70-talet började även FF en satsning på att få 
in sin verksamhet i den kommunala barnverksamheten. Dels genom att erbjuda 
förskollärarna utbildning till skogsmulleledare så att de kunde hålla i verksamheten själv, 
alternativt att förskollärare med barn erbjöds att delta i skogsmulleskolor anordnade av 
FF. Intresset var dock svagt från kommunernas sida, men FF gav inte upp konceptet med 
friluftsskolorna. 1985 startade föreningen en alternativ barnverksamhet, I Ur och Skur 
och denna kan bedrivas som föräldrakooperativ eller personalkooperativ. 
Friluftsfrämjandet har bytt namn några gånger och 1975 skedde det senaste namnbytet till 
Friluftsfrämjandet med det nya mottot friluftsliv åt alla året om, där tävlingsinriktningen 
varit avskaffad sedan länge. 
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1.4 Tidigare forskning 
Här presenterar vi två undersökningar. Den första undersöker om vardaglig vistelse i ett 
naturområde har någon inverkan på barns motorik, den andra undersöker om ungdomar 
utövar friluftsliv. Forskning som tar upp skillnader mellan pojkar och flickor är mycket 
sällsynta, därför presenterar vi forskning som handlar om barn/ungdomar och friluftsliv. 
 
I Friluftsfrämjandets konferensrapport (1997) finns en undersökning av Fjørtoft (1995). I 
undersökningen ingick bland annat styrke - och koordinationstest. Undersökningen 
pågick under nio månader och undersökningsgruppen var liten och bestod av flest pojkar. 
Det fanns också en kontrollgrupp som även den var liten och bestod till största del av 
flickor. Undersökningsgruppen fick varje dag under nio månader oavsett väderlek leka i 
en skog utanför förskoleområdet. Utomhusvistelsen varade 1-2 timmar per dag. 
Kontrollgruppen deltog i vanlig förskoleverksamhet och besökte endast naturområden 
sporadiskt. Resultatet av förtestet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 
Eftertestet visar däremot en signifikant skillnad på tre av övningarna där 
undersökningsgruppen som regelbundet hade vistats utomhus i ett naturområde fick 
bättre resultat. Kontrollgruppen som hade vistats på förskolan visade endast bättre 
resultat på en övning. När det gäller de resterande fem övningarna visade 
undersökningsgruppen bättre resultat i fyra av övningarna, men skillnaden var ej 
signifikant och kan därför ej statistiskt säkerställas. 
 
Erik Backman vid lärarhögskolan i Stockholm (2003) har gjort en studie om 
friluftsaktiviteter bland ungdomar. Backman har valt att bara studera elever från årskurs 
nio och de skolor som eleverna går på är placerade över hela landet. Studien handlar om 
ungdomars utövande av friluftsaktiviteter och heter Är det inne att vara ute? Med 
undersökningen vill han kartlägga i vilken utsträckning friluftsliv förekommer bland 
ungdomar i dag, men även se om det finns någon skillnad i vad de utövar och vilken 
ekonomisk bakgrund dessa ungdomar och deras föräldrar har. De aktiviteter som 
Backman undersökt utövandet av är: 
 
Klättra i berg; paddla; cykla i skogen; vandra i naturen; sova i tält; åka skridsko utomhus; 
åka skidor; rida utomhus. 
 
Backman kom fram till att ju mindre utrustning som krävs för en aktivitet desto mer 
populär var den. Att vandra i naturen var den aktiviteten som de flesta hade utövat någon 
gång det senaste året. Av dem som provat på dessa aktiviteter var det ingen större 
skillnad mellan könen med ett undantag, att rida i skogen var det betydligt fler flickor än 
pojkar som hade provat (84,4 % av samtliga). 
 

1.5 Genus 
I detta avsnitt beskrivs vad som menas med begreppet genus. Dessutom kommer vi att 
försöka sammanställa tidigare forskning inom detta område och kopplingar till idrottsliga 
verksamheter. Vi kommer att presentera olika aspekter på vad som anses som kvinnligt 
och manligt och ge en historisk överblick av vad som skett kring genus Eftersom det 
finns mycket skrivet inom detta område kommer endast valda delar som berör vårt syfte 
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kring genus att behandlas. Vi har också valt att ta 1970-talet som avstamp, eftersom det 
därifrån är relevant för vårt arbete. Vi börjar med att definiera genus, sedan blir det 
naturligt att fortsätta med jämställdhetslagen som trädde i kraft i juli 1980. 
 
Nationalencyklopedin menar att ordet genus kommer från det latinska språket och 
betyder härkomst, stam, kön, släkt, art eller slag. Under 1970-talet började amerikanska 
forskare att använda begreppet genus i stället för begreppet kön, anledningen var att skilja 
på biologiskt kön (amerikanska ordet sex) och socialt kön (amerikanska ordet gender). 
När det gäller socialt kön, skapas könsmönster utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska 
möjligheter, maktstrukturer och politisk ideologi. I den amerikanska kulturen benämns 
hädanefter socialt kön som gender. Eftersom det i modern svenska bara finns ett ord för 
kön började ordet genus att användas vid studier om vad som är manligt och kvinnligt, 
men forskningen är dock inte helt konsekvent i användandet av begreppet.  
 
Birgitta Fagrell (2000) skriver i sin avhandling att genus är ett begrepp som används på 
en mängd olika sätt. Det vi idag kallar genus kan anta en rad betydelser. Det är viktigt att 
uppmärksamma vilken betydelse av genus som används eftersom begreppet är beroende 
av sammanhanget.  
 
I vår undersökning använder vi oss av Fagrells (2000) definition av begreppet genus. 
Genus som term och begrepp får följande betydelse eftersom det är eventuella skillnader 
mellan könen som skall studeras: 
 

Utgångspunkten är att biologiskt kön inte kan determinera sociala normer eller vara något 
essentiellt. Sambandet mellan biologiskt kön och vad kvinnan och mannen socialt kan bli, är 
inte kausalt. Genus betecknar socialt och kulturellt konstruerade skillnader mellan könen 
(s.70). 
 

1.5.1 Jämställdhetslagen  
Frågan om jämställdhetslagen i arbetslivet aktualiserades i riksdagen 1970. De som 
propagerade för jämställdhet möttes i början av motstånd, men efterhand ökade 
förståelsen för de problem som låg bakom motionskraven. Den jämställdhetskommitté 
som tillsattes 1976, föreslog 1978 lagregler om förbud mot könsdiskriminering. 
Lagreglerna omfattade också förbud mot lönediskriminering. Jämställdhetslagen 
(1979:1118), trädde i kraft I juli 1980. Internationella arbetsorganisationens (ILOs) 
likalönekonventionsbestämmelser införlivades härmed i svensk nationell rätt. Sverige 
fick som näst sista land i Norden en lag om kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. De 
förväntningar som fanns när lagen kom till infriades bara i viss utsträckning och det 
visade sig senare att det fanns behov av att skärpa kraven. Det fanns också en vilja att 
anpassa sig till EU-rätten. Därför fick vi en ny Jämställdhetslag, SFS 1991:433. 
Jämställdhetslagens syfte är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, 
arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Syftet är att förbättra villkoren i arbetslivet för 
det kön som har det sämst. Lagen reglerar två huvudfrågor, förbud mot 
könsdiskriminering och aktiva åtgärder för jämställdhet. Detta leder resonemanget in på 
kvinnlighet och manlighet.  
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1.5.2 Föreställningar om manligt och kvinnligt 
Fagrell (2002) har gjort en studie som presenteras i boken Pedagogiska perspektiv på 
idrott, i den beskriver hon sitt synsätt på ordet genus. Mer än vi kanske tror eller vill 
erkänna styr de kollektiva föreställningarna om kvinnligt och manligt vardagen för 
kvinnor och män. Det är inte bara i huvudet som dessa föreställningar finns utan i varje 
cell i hela kroppen och är djupt förankrat i hela kroppen. När ett beteende blivit djupt 
förankrat handlar vi automatiskt utan att reflektera över vad vi gör och vi uppfattar dessa 
handlingar som något ”helt naturligt” (s.166). De mentala bilder som vi har av hur män 
och kvinnor skall bete sig formas av de kollektiva föreställningarna som finns. Dessa 
föreställningar har vi sedan med oss när vi bedömer och uppfattar vad som är normalt 
eller inte. 
 
Fagrell skriver vidare att det finns flera anledningar till att kollektiva föreställningar 
mellan kvinnligt och manligt fortlever. Dels för att vi genom tal och skrift ständigt håller 
detta vid liv som om det vore generella sanningar. Alltså ”så här är män och så här är 
kvinnor” (s.174). Våra tankar och handlingar styrs sedan av dessa föreställningar och alla 
föreställningar bildar tillsammans en helhet för hur vi ser på världen. 
 
Inom idrotten finns det olika föreställningar. Håkan Larsson (2003) 
(www.idrottforum.org) skriver om relationen mellan synen på könen och synen på 
kroppsövningar. Som mycket annat här i världen har de olika idrottsliknande aktiviteterna 
som forskarna kunnat identifiera genom historien varit knutna till specifika sätt att se på 
kvinnligt och manligt. Man har helt enkelt gjort skillnad på kvinnor och män, pojkar och 
flickor i samband med fysisk aktivitet. 
 

1.5.3 Tidig idrottsforskning 
Vidare skriver Larsson (2003) att den moderna samhällsvetenskapliga och humanistiska 
idrottsforskningen tog fart vid 1960-talets slut. I den tidiga forskningen var det de 
idrottsliga effekterna som stod i fokus medan könsproblematiken ofta utelämnades. När 
kön diskuterades, så uppfattades könen som ganska naturliga och neutrala variabler. 
Under 1960-talets slut och under 1970-talet uppfattades inte relationen mellan flickor och 
pojkar, kvinnor och män inom idrottsrörelsen som speciellt problematisk. Larsson (2003) 
skriver att historiskt sett har intresset inom den tidiga idrottsforskningen huvudsakligen 
riktats mot idrottsrörelsens genombrott i Sverige. Detta verkar ha haft att göra med 
idrottens karaktär av folkrörelse under 1970-talet och decennierna däromkring. Här kan 
snarare sägas att könsproblematiken är osynlig, eller till och med osynliggjord. Ett 
exempel på detta belyses i den kritik som pedagogen Eva Olofsson (1989) riktade mot 
historikern Jan Lindroths (1975) avhandling Idrottens väg till folkrörelse. Här pekar 
Olofsson (1989) på det faktum att Lindroth (1975) kunde påstå att idrottsrörelsen 
utvecklades till folkrörelse respektive en massrörelse trots att i princip hälften av den 
svenska befolkningen, nämligen kvinnorna, inte i någon större omfattning berördes av 
denna rörelse. 
 
Sammanfattningsvis menar Larsson (2003) att 1970- och 1980-talens idrottsforskning 
kan karakteriseras som könsneutral eller könsblind eftersom relationen mellan manlighet 

http://www.idrottforum.org
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och kvinnlighet inte har problematiserats. När det inte uppfattats som ett problem kan det 
frågas om kvinnor idrottar på samma villkor som män, har kvinnor en sportslig chans? 
 
Eva Olofsson (1989) publicerade den första samhällsvetenskapliga doktorsavhandlingen 
om idrott ur ett feministiskt perspektiv - Har kvinnorna en sportslig chans? Detta var 
första gången som idrottsrörelsens verksamhet kom att problematiseras ur ett 
könsperspektiv, det vill säga genom att speciellt titta närmare på kvinnoidrottens 
framväxt och vilka villkor som gällde för kvinnor inom idrotten. Olofsson (1989) 
kartlade den organiserade kvinnoidrotten i stort och dess relation till Riksidrottsförbundet 
(RF). Den slutsats hon kom fram till var: Kvinnor bedrev idrott, såväl i tävlings- som i 
motionsform, lika tidigt som män, men i mindre omfattning. RF ville inte stötta och 
marknadsföra kvinnoidrotten under 1900-talets första hälft. Skälet till detta var att ledarna 
inom RF, med stöd av dåtidens vetenskapliga expertis, ansåg att tävlingsidrotten var 
skadlig för kvinnor, men varför detta var skadligt framkommer inte. Motionsidrott ansågs 
dock vara hälsosamt för kvinnorna, men detta för att de genom motionsidrotten, blev 
fysisk sett bättre rustade mödrar. 
 
Larsson (2003) skriver i sin artikel att under mitten av 1970-talet ökade andelen kvinnliga 
idrottsutövare inom ramen för RF-organiserad verksamhet. Att RF:s intresse för 
kvinnoidrotten nu började öka kan ses som ett led i den jämställdhetsstävan som 
karakteriserat både idrottsrörelsen som samhället i stort de senaste decennierna. 
Begreppet jämställdhet började dock inte användas i samband med idrott förrän under 
1980-talet. 
 

1.5.4 Genus och maskulinitet 
Håkan Larsson (2003) skriver att vid slutet av 1900-talet började man rent allmänt 
problematisera begreppet manlighet i Sverige. Det går att se en förskjutning från 
problematiseringen av kvinnlighet i den tidiga feministiska forskningen, till en 
problematisering av manligheten i senare forskning. Denna problematisering är dock helt 
frånvarande inom idrottsrörelsen. Första gången detta görs är i Per Nilssons (1993) 
avhandling. Denna studie behandlar moralen inom fotbollen och hur spelreglerna följs. I 
några senare avhandlingar, Tore Brännbergs (1998) Bakom kulisserna och Jesper 
Fundbergs (2003) Kom igen gubbar, står manlighetsdiskussionen tydligare i centrum. 
 
Gemensamt för nämnda studier är införandet av ett konstruktivistiskt perspektiv. Med 
detta menas i samband med kön, att manligt och kvinnligt inte är något givet, utan något 
som skapas i olika sociala sammanhang. Både Brännberg (1998) och Fundberg (2003) 
behandlar handboll respektive fotboll. Båda dessa studier visar tydligt på att idrott kan 
vara en sorts frizon för manlighet. En manlighet som på många andra ställen i samhället 
inte kan accepteras, på grund av att den ses vara alltför vulgär. Spelarna i lagen, vare sig 
det är pojkar som i Fundbergs (2003) studie eller unga män som i Brännbergs (1998) 
studie, uppfattar de det snarare som något naturligt eller något skämtsamt. 
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1.5.5 Senare forskning 
I två stora avhandlingar, dels av Fagrell (2000) De små konstruktörerna och dels Larsson 
(2001) Iscensättningen av kön i idrott belyses och problematiseras genus inom 
barnidrotten respektive inom ungdomsidrotten. Fagrells (2000) avhandling visar att redan 
vid sju års ålder har flickor och pojkar kunskap om vad som uppfattas som kvinnligt och 
manligt, hur kvinnor och män kan eller får bete sig. Framför allt gäller detta med 
avseende på idrotten och hur män och kvinnor kan eller får se ut, både vad gäller kropp 
och klädsel med mera. 
 
I Fagrells (2000) avhandling framgår det att det är en skillnad mellan könen angående 
valen av idrottsaktiviter, den syns när flickor och pojkar själva får välja vilka 
idrottsaktiviteter de vill utöva. För pojkar dominerar fotboll, hockey, bordtennis medan 
det hos flickor var ridning, konståkning och simning som dominerade svaren. Däremot 
visar Fagrell (2000) inte på någon skillnad inom friluftslivet och kön. 
 
I Håkan Larssons (2001) avhandling Iscensättningen av kön i idrott, försöker han 
diskutera tonårsflickors och pojkars syn på tävlingsidrotten i ljuset av idrottsrörelsens 
jämställdhetsarbete under de senaste decennierna. Larsson skriver att allt fler flickor och 
kvinnor har under 1900-talets senare hälft sökt sig till tävlingsidrotten och i motsvarande 
takt har idrottsrörelsen ökat sitt jämställdhetsarbete. Trots detta uttrycker många av de 
tonåriga friidrottsflickorna som han intervjuade ett motstridigt förhållningssätt till hård 
träning och tävling. Denna motstridighet finns endast hos ett fåtal av de intervjuade 
pojkarna. 
 
Enligt Larsson (2003) framställer Sally Helgesen idrottstjejer och idrottskillar så här: 
 

För tjejerna räcker det inte bara med att tävla och bli bäst. Vi är människor först, sen 
idrottsutövare. Våra kvinnliga spelare vill prestera, och de är bra, men de fokuserar helt på 
andra saker än killarna. För dem handlar det också om att hitta sin egen personlighet, ett 
djupare motiv för sitt idrottande. Framgångarna får man på köpet så att säga (s.9). 

 
Larsson (2003) ”översätter” detta till männens värld och då blir bilden av mannen 
följande: 
 

För killarna är att tävla och bli bäst det primära. Vi är idrottsutövare först, sen människor. 
Våra manliga spelare presterar, och de blir bra, och dom fokuserar helt och hållet på denna 
uppgift. För dem handlar det inte så mycket om att hitta sin egen personlighet, de har redan 
en som idrottsutövare (s.9). 

 
Denna syn på idrottstjejer och idrottskillar bör enligt Larsson (2001) anknytas till 
tävlingsidrottens logik. Enligt denna logik syftar idrottsdeltagande till att träna hårt och 
seriöst, vilja bli bättre och prestera resultat på tävlingar.  
 

1.6 Styrdokumentens historia 
Vi har valt att studera styrdokumenten från år 1962 då grundskolan inrättades i Sverige 
och fram till idag. Vi tittar specifikt på genusperspektivets och friluftslivets förändring 
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och utveckling samt friluftsdagarnas sjunkande antal genom läroplanerna. Vi jämför även 
grundskolans läroplaner med gymnasiets läroplaner för att se om det finns någon skillnad 
angående friluftsliv och genus. 
 

1.6.1 Läroplan grundskolan 1962, gymnasiet 1960 
I den allmänna delen står det väldigt begränsat angående kön och jämställdhet. Det som 
behandlas i läroplanen är att skolans sociala fostran skall grundlägga och vidareutveckla 
sådana egenskaper hos eleverna som bidrar till samverkan och likaberättigande mellan 
könen. I den allmänna delen av läroplanen står det att;  
 

syftet med friluftsdagarna är att bereda rekreation och omväxling i det dagliga skolarbetet och ge 
en möjlighet till vistelse ute i naturen. Eleverna bör genom denna verksamhet lära sig inse värdet 
av friluftsliv och bli förtrogna med motionsformer och idrottsgrenar, som de även kan ägna sig åt 
under sin fritid. Genom friluftsverksamheten kan de lära sig att uppskatta och känna ansvar för 
naturen och dess skönhetsvärden (s.42-43). 

 
Läroplanen betonar även samvaron under friare former mellan lärare och elever men även 
mellan eleverna inbördes. Friluftsverksamheten kan också utveckla kamratkänsla, 
hjälpsamhet, ledarförmåga och samhörighet med skolan. Skolöverstyrelsen (SÖ) skrev i 
samband med läroplanerna Lgr-62 och Lgr-69 två separata skrivelser med 
friluftverksamhetens innehåll. I Friluftsverksamheten i skolan Lgr-64 finns det 
bestämmelser om hur många friluftsdagar eleverna ska ha under ett läsår, 6-12 heldagar 
eller 12-24 halvdagar. 
 
I den allmänna delen från gymnasiet Lgy-60 hittar vi varken något om könsperspektiv 
eller friluftsliv. Däremot behandlas skillnaden mellan könen i kursplanen. Flickor och 
pojkar delas upp i några av de olika idrottsgrenarna. Det passar till exempel bättre att 
flickor utövar gymnastik till musik än för pojkar. Friluftsliv finns inte med som ett 
huvudmoment i kursplanen. Det närmaste friluftsliv som finns med är naturvård. 
 

1.6.2 Läroplan för grundskolan 1969, gymnasiet 1965 
I den allmänna läroplanen av Lgr-69 behandlas kön och jämställdhet mer ingående än 
tidigare. Här har begreppet jämställdhet blivit påtagligare än tidigare men det står bara att 
skolan bör verka för jämställdhet, inte skall verka för jämställdhet. I läroplanen står det 
att; 
 

skolan bör verka för jämställdhet mellan könen - i familjen, på arbetsmarknaden och inom 
samhällslivet i övrigt. Detta bör ske dels genom att pojkar och flickor behandlas lika, dels genom 
att skola i sitt arbete motverkar traditionella könsrollsattityder och stimulerar eleverna att 
debattera och ifrågasätta de skillnader mellan män och kvinnor i inflytande, arbetsuppgifter och 
löner som finns på många områden i samhället (s.49-50). 

 
Även i den allmänna delen kan vi läsa om rekreation och omväxling från det dagliga 
skolarbetet som en viktig aspekt för friluftsliv. ”Att skapa förståelse för och kunskap om 
de miljövårdande åtgärder, som enskilda och samhället måste åta sig, är vidare ett 
angeläget syfte med friluftsverksamheten"(s.68). Det nya som tillkommer är 
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friluftsverksamhetens möjlighet till att vistas i naturen och det kan öka elevernas estetiska 
utveckling. I den kompletterande skrivelsen Friluftsverksamheten i skolan Lgr-70 står det 
att det ska vara 4-8 friluftsdagar varje läsår eller 8-16 halvdagar. En friluftstimme är 50 
minuter. 
 
I den allmänna delen från gymnasiets läroplan, Lgy-65 behandlas kön på samma sätt som 
i grundskolans läroplan från 1962 nämligen att skolans sociala fostran skall grundlägga 
och vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna som bidrar till samverkan och 
likaberättigande mellan könen. Friluftsliv behandlas inte i den allmänna delen och inte 
heller i kursplanen finns friluftsliv med som en egen verksamhet. Däremot finns det 
fortfarande naturvård och nytt är teori om fjällkunskap. 
 

1.6.3 Läroplan för grundskolan 1980, gymnasiet 1970 
Genusperspektivet har ungefär lika mycket plats i denna läroplan som den förra, men 
med lite annan formulering. Här tar man även upp att könsskillnader följer med i tiden 
om man inte gör någonting medvetet. I läroplanen står att skolan skall verka för 
jämställdhet mellan kvinnor och män och att; ”skolledningen har ett speciellt ansvar för 
att material om könsrollsfrågor tillförs skolan” (s.36). Vidare står det att ”skolan bör på 
olika sätt stimulera eleverna att välja yrke och vuxenroll oberoende av traditionella 
könsrollföreställningar och den bild av könsrollerna som massmedia ofta förser oss 
med” (s.37) och skolan ” bör därvid också uppmärksamma de faktiska skillnader i löne- 
och arbetsvillkor som ännu bidrar till att konservera könsbundna val i skolan (s.37). 
 
Ämnet byter namn från gymnastik till idrott. Läroplanen från 1980 menar fortfarande på 
att eleverna ska lära sig att ta vara på naturen och därigenom kunna utnyttja den rätt för 
rekreation och friluftsliv. Ett nytt begrepp i denna läroplan är att eleverna ska få 
förståelse för den ekologiska balansen och eleverna ska även under vistelse i naturen 
skaffa sig kunskaper om friluftsliv. Friluftslivet får en betydelse för skolans hela 
verksamhet. Friluftsdagarna har blivit reducerade till 4-8 heldagar. 
 
Skolöverstyrelsen ger ut en ny skrift, Friluftsverksamhet för alla. Förändring är att den 
här läroplanen lyfter fram friluftslivets betydelse för den totala verksamheten i skolan. 
Här används begreppet friluftsverksamhet och inte enbart friluftsliv. Inom 
friluftsverksamheten särskiljer man på friluftsliv och friluftsverksamhet. Friluftsliv anses 
vara en mängd aktiviteter som bedrivs i skog och mark. Friluftsverksamhet är att byta ut 
skolarbete som utförs inomhus till aktiviteter utomhus. Här trycker de även på 
integration, att samundervisning och integration mellan andra ämnen och friluftsliv bör 
genomföras så mycket som möjligt. 
 
I gymnasiets allmänna del från Lgy-70 står det likadant som i Lgr-69 nämligen att; 
”skolan bör verka för jämställdhet mellan könen - i familjen, på arbetsmarknaden och 
inom samhällslivet i övrigt”. Det tillkommer också att; ”skolan bör orientera om 
könsrollsfrågan och stimulera eleverna att debattera och ifrågasätta rådande 
förhållanden” (s.24). 
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I den allmänna delen står det att undervisningen måste stimulera till sådana former av 
fritidsverksamhet som bland annat friluftsliv. I ämnet idrotts kursplan från Lgy-70 finns 
friluftsliv fortfarande inte med överhuvudtaget. Ämnet är indelat i olika huvudmoment 
där finns orientering och skidåkning men friluftsliv som begrepp finns inte alls med. 
Däremot kom det en ny kursplan för ämnet idrott 1987 och här får friluftsliv en 
framträdande roll på gymnasiet med rekreation, motion och naturupplevelser som syfte. 
Genusperspektivet får en betydande del i undervisningen. Samundervisning för manliga 
och kvinnliga elever ska förekomma delvis eftersom det infördes i grundskolan genom 
Lgr-80 och det ses som ett steg i utvecklingen till jämställdhet. ”Alla elever ska vänja sig 
vid att delta i sådana idrottsaktiviteter som av tradition förekommit övervägande för 
manliga respektive kvinnliga elever” (s.15). 
 

1.6.4 Läroplan för grundskolan 1994, läroplan gymnasiet 1994 
I den allmänna delen från Lpo-94 behandlas genus på ett mer ingående sätt, nu är det inte 
fråga om att skolan bör utan nu är det tydligt att skolan skall och även att skolan har ett 
ansvar för jämställdhet mellan kvinnor och män.  
 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter det sätt 
på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla 
förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet (s.20). 

 
Det väsentliga under idrott och hälsas kursplan från 1994 är att genusbegreppet för första 
gången behandlas.  
 

Undervisningen skall ta hänsyn till elevernas skilda förutsättningar och bidra till jämställdhet 
genom att beakta de könsskillnader som finns mellan flickor och pojkar när det gäller t.ex. 
fysisk förmåga, skaderisker, kroppsuppfattning och förutsättningar i övrigt (s.12). 

 
I den allmänna delen från Lpo-94 finns inte begreppen friluftsliv eller friluftsverksamhet 
med. Ämnet byter namn till idrott och hälsa i och med kursplanen från Lpo-94. I den 
betonas att det är viktigt att eleverna får möjlighet att ägna sig åt friluftsliv, natur och 
miljö och utveckla ett bestående intresse för friluftsliv. De ska ske en regelbunden 
vistelse i naturen och kulturella traditioner i och med friluftsliv ska behandlas. I den 
senaste upplagan av idrott och hälsas kursplan från 2000 står det betydligt mer ingående 
vad friluftsliv handlar om. Målen som skolan stävar efter är att eleven fördjupar sina 
kunskaper om och i idrott och friluftsliv samt lär sig att ta ansvar för och utnyttja naturen 
för rekreation och friluftsliv. Väsentligt för ämnet är också att anknyta till de starka 
kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. I de senaste 
hänvisningarna från skolverket 2000 står det att mål att sträva mot är att eleverna får 
inblick i friluftslivets historia. Här finns det inte med några angivelser alls angående 
friluftsdagarnas antal, däremot skall tiden till friluftsdagarna tas från alla ämnen. Enligt 
skolverkets utvärdering av ”Friluftsverksamheten i skolan” har denna frihet inneburit att 
friluftsdagarna har blivit fler i vissa skolor och för andra skolor har de minskat. 
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I den allmänna delen för de frivilliga skolformerna, Lpf-94 står delvis likadant som i 
grundskolans läroplan från 1994, förutom att skolan nu har ett ansvar att motverka 
jämställdhet. Däremot har det tillkommit att ”eleverna skall uppmuntras att utveckla sina 
intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (s.38). När det gäller 
friluftsverksamheten har det skett en parallell utveckling med Lpo-94. Det vill säga att 
den allmänna delen inte heller har med friluftsbegreppet. Men i övrigt följer kursplanerna 
samma mönster angående friluftsliv.  
 

1.7 Uppfattning 
Eftersom ordet uppfattning är ett centralt begrepp i vårt syfte anser vi att det är av största 
vikt att detta begrepp förklaras närmare eftersom det på intet sätt kan ses som något 
självklart. 
 
Inom kvalitativt inriktad forskning är begreppet uppfattning ett centralt och komplext 
begrepp. Uljens (1989) beskriver begreppet när det gäller uppfattningar om eller av olika 
företeelser enligt följande: 
 

Med uppfattningar av något avser man människans grundläggande förståelse av något. Med 
uppfattningar om något avser man att människan gör något till medveten reflektion och 
förenar en värdering till denna tanke (s.10). 

 
I denna studie har vi valt att använda oss utav en något reviderad version av Uljens 
(1989) ”definition” av uttrycket uppfattningar om något och då betrakta begreppet i dess 
fulla betydelse. En viktig aspekt blir för oss att betrakta begreppet som elevernas 
personliga sätt se på företeelsen. Utifrån denna tolkning så anser vi att vi får en djupare 
förståelseinriktad innebörd av uppfattningsbegreppet. Vi menar att elevernas åsikter, 
inställningar, synsätt, tyckande och värderingar sammanflätas genom egna reflektionerna 
och således bildar elevernas uppfattningar angående friluftsliv.   
 
 

2. SYFTE 
Att undersöka om det finns någon skillnad mellan pojkars och flickors uppfattningar av 
friluftsliv inom skolans senare år.  
 
 

3. METOD 
Detta kapitel kommer att bestå av en kort genomgång av enkät som metod. Jan Trost 
(2001) skriver att enkäter är ett utav de redskap som kan används vid vetenskapliga 
undersökningar. När en undersökning skall genomföras är det många frågor som ska tas 
ställning till. Vilken eller vilka metoder ska vi använda? Det är frågor som dyker upp 
ganska tidigt i ett projekt, men självklart är projektets syfte avgörande för vilken slags 
metod som skall användas. 
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3.1 Enkät som metod 
För att ta reda på åsikter och uppfattningar, används enligt Trost (2001) enkäter och 
intervjuer. Vi har valt att använda oss enbart av enkäter som metod för att vi vill nå ut till 
så många som möjligt. Med en enkätundersökning är det dessutom enklare att 
sammanställa resultaten. Trost (2001) skiljer även mellan postenkäter och gruppenkäter. 
Av namnet framgår att postenkäterna sänds med post. Vi har valt att använda oss av 
gruppenkäter, alltså vi har lämnat ut enkäterna i större grupper (klasser) men de är 
besvarade enskilt. Vi valde dessa enkäter eftersom att bortfallet blir mindre än vid andra 
enkäter. Om postenkäter skickas ut får vi räkna med ett ganska stort bortfall. En annan 
fördel med gruppenkäter är att den som sköter distributionen och insamlandet av svaren 
samtidigt har en möjlighet att förklara och svara på frågor angående enkäten. 
 
Vi vill även undvika svarsalternativ där eleverna kan besvara påståendena ”vet ej”, för att 
vi skall erhålla så tydliga och analysvänliga svar som möjligt. Vår enkät har en hög grad 
av standardisering vilket är önskvärt vid de flesta typer av enkätundersökningar. Enligt 
Trost (2001) kan sägas att standard betyder avsaknad av variation, det vill säga att allt är 
likadant för alla. Standardisering hänger samman med enkäter som är tänkta att användas 
i kvantitativa sammanhang och som ska besvaras av många. Med låg grad av 
standardisering blir möjligheterna att göra jämförelser små. 
 
Patel och Davidson (1994) skriver att Likert-skalan är ett bra och kanske det mest 
lättillgängliga instrumentet när det gäller att mäta människors inställningar/synsätt i olika 
sammanhang. Vi har valt att använda en femgradig Likert-skala i enkäten som går från 
Instämmer helt till Instämmer inte alls. Detta har vi gjort eftersom vi vill att eleverna ska 
ta ställning till de olika påståendena. På grund av att det är just elevernas 
ställningstagande/uppfattning som är vårt huvudsyfte med undersökningen. 
 
Enkäten finns i sin helhet som bilaga 1. 
 

3.2 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
Patel & Davidson (1994) skriver att frågeställningen om det ska göras en kvalitativ eller 
kvantitativ undersökning alltid är viktig vid ett forskningsprojekt. Något förenklat går det 
att säga att om undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ beror på hur vi väljer att 
bearbeta och analysera den information som har samlats in. Med kvantitativt inriktad 
forskning menas sådan forskning där det används statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder. Med kvalitativt inriktad forskning menas istället forskning som använder 
sig utav verbala analysmetoder.  
 
Vidare menar Patel och Davidsson (1994) att de båda inriktningarna ofta är helt 
oförenliga vilket knappast är fallet i praktiken. En kvantitativ undersökning har ofta 
inslag av kvalitativa verbala analyser. Det som är avgörande för om undersökningen i 
huvudsak är kvantitativt eller kvalitativt inriktad forskning beror på hur syftet eller 
problemformuleringen ser ut. Något förenklat säger de att man bör använda sig av 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder när en undersökning i första hand är 
intresserad av svar på frågor som; var, hur och vilka är skillnaderna? Detta leder till att 
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undersökningar med sådant syfte/frågeställning är i huvudsak av kvantitativt slag. Vår 
undersökning är huvudsakligen att betrakta som en kvantitativ undersökning eftersom 
syftet är av typen: Är det några skillnader? Vi kommer dessutom att bearbeta och 
analysera vårt insamlade material statistiskt, vilket alltså ytterligare förstärker det 
kvantitativa i undersökningen. 
 

3.3 Försökspersoner 
Den datainsamling som studien grundar sig på är enkäter. I undersökningen deltar flickor 
och pojkar som går på högstadium årskurs sju och åtta respektive gymnasium år ett och 
två i Luleå kommun. Sammanlagt har 154 enkäter delats ut. Det är 87 pojkar och 67 
flickor som besvarat enkäten. Det vill säga att 56 % av deltagarna är pojkar och 44 % är 
flickor. 
 

3.4 Urval 
Hartman (1998) skriver att bekvämlighetsurval är att man helt enkelt väljer de 
försökspersoner som finns tillgängliga. Fördelarna med detta sätt att selektera är att 
kostnaderna inte blir så höga samt att det är tidsbesparande. Vi gjorde ett så kallat 
bekvämlighetsurval på de skolor där vi genomförde vår verksamhetsförlaga utbildning, 
ett gymnasium respektive ett högstadium. Gymnasieskolan är belägen i stadsmiljö och 
högstadieskolan är belägen på landsbygden. 
 

3.5 Genomförande 
Först gjorde vi en pilotstudie av enkäten. Pilotstudien utfördes eftersom vi skulle se om 
det var några oklarheter i frågornas utformning och utfördes i en klass bestående av 23 
elever och det gick bra så enkäten inte behövde revideras. Enkäterna delades sedan ut 
under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen på två olika skolor inom Luleå 
Kommun. Vi delade personligen ut enkäterna i början av olika teoretiska lektioner, 
eftersom vi anser att eleverna då är mer uppmärksamma och mottagliga för information. 
Innan eleverna fick börja med enkäten presenterade vi syftet med enkäten och berättade 
även att individerna inte kommer att kunna kopplas till svaren då enkäten är anonym. Vi 
var närvarande när eleverna fyllde i enkäterna och svarade på eventuella frågor. När 
eleverna blev klara samlade vi in enkäterna och frågade eleverna om de var intresserade 
av att vi kom tillbaka och redovisar resultaten av undersökningen, när den är färdig. Detta 
eftersom vi av erfarenhet vet att undersökningar där olika skolklasser deltar, endast 
tenderar att bli ett pappersark som bara flyger förbi utan att deltagarna någonsin får ta del 
av resultatet. Till sist tackade vi för deras medverkan. 
 

3.6 Sammanställning och bearbetning av information 
I den här undersökningen arbetar vi enligt Birgitta Rudberg (1993) med nominaldata, 
variablerna går alltså inte att normalfördela och det finns ingen möjlighet att räkna fram 
ett aritmetiskt medelvärde. Rudberg (1993) skriver att ett bra sätt att analysera data blir 
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att använda sig av chi-två-metoden. Metoden kommer att användas som analysverktyg i 
resultatdelen för att säkerhetsställa om det är någon skillnad mellan pojkarnas och 
flickorna svar. 
 
Vi kommer att studera diagrammen för att se tendenser till skillnader mellan könen. 
Sedan kommer vi att använda oss av chi-två-metoden (X2) enligt ett av dess två 
användningsområden. Användningsområdet för oss blir en oberoende undersökning, 
vilken man gör för att pröva om en skillnad mellan två (eller flera) samspel är att betrakta 
som verklig, oberoende av slumpen eller orsakad av slumpen.  
 
Vid X2-analysen har vi valt signifikansgränsen på 5 % nivån, det innebär att vi med 95 % 
säkerhet kan fastställa resultatet när vi analyserar data. 
 

3.7 Tidsplan 
Vecka 35 Information om examensarbete 
Vecka 37 Färdigställande av PM 
Vecka 38 Inlämning av PM 
Vecka 39 Kontakt med handledare 
Vecka 45 Genomförande av enkät 
Vecka 47 Diskussions träff med handledare, bakgrund 
Vecka 48 Diskussions träff med handledare, metod 
Vecka 50 Diskussions träff med handledare, resultat 
Vecka 02 Slutseminarium 
 
 

4. Resultat 
Under den här rubriken redovisas resultatet av enkätundersökningen. Först kommer vi att 
använda oss av diagram eftersom det enligt Patel & Davidsson (1994) är ett överskådligt 
sätt att redovisa resultatet på. De exakta svarsfrekvenserna är omräknade procentuellt för 
att lättare kunna göra jämförelser mellan könen trots att det inte har deltagit lika många 
flickor som pojkar i undersökningen. Detta på grund av att den jämförelse som skall 
utföras skall bli så rättvisande som möjligt. Korsjämförelser kommer att göras under 
rubriken resultat diskussion. Detta eftersom Backman (1998) anser att resultatet ska 
presenteras som det är och utan omskrivningar. Vi anser också att dessa jämförelser 
passar bättre in på nämnt ställe. Till sist kommer vi att ge en skriftlig beskrivning av de 
största skillnaderna mellan könen.  
 
Här nedanför följer tabeller och diagram där procenttalen är avrundade till hela 
procentenheter. Diagrammen är ritade exakt utan avrundade värden. Den totala 
svarsfördelningen finns presenterad och sammanställd i sin helhet i bilaga 2. Totalt antal 
svarande pojkar (N) samt bortfallet pojkar (B) redovisas separat för varje fråga. 
Detsamma gäller för flickorna fast då med beteckningarna (n) och (b). Totalt sett deltog 
154 elever i enkäten, 87 av dessa var pojkar och resterande 67 var flickor. 
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4.1 Vad är friluftsliv? 
Här redovisas två öppna frågor som beskriver vad friluftsliv är för eleverna. 
 
Fråga 3. Vad innebär friluftsliv för dig? N=87 B=0 n=67 b=0  
De vanligast förekommande svaren för; 
 
Pojkar      Flickor 
• Skidåkning längd/tur, utförsåkning 

alpint/snowboard (68 markeringar) 
• Skidåkning längd/tur, utförsåkning 

alpint/snowboard (60 markeringar) 
• Fiske (48 markeringar) • Fiske (24 markeringar) 
• Skoter (25 markeringar) • Fjällvandring (21 markeringar) 
• Fjällvandring (22 markeringar) • Skogsvandring (21 markeringar) 
• Jakt (22 markeringar) • Naturvistelse (20 markeringar) 

 
Övriga svar från pojkarna som dök upp var (i fallande ordning) naturvistelse, klättra, 
skogsvandring, cykla, tälta/campa, plocka bär/svamp, paddling kanot/kajak, springa i 
skog och mark, orientera, långfärdsskridskor/skridskor, bobåkning, fotboll, hockey, 
promenera, simma utomhus, bandy, flyga, rida och åka vattenskidor. 
 
Övriga svar från flickorna som dök upp var (i fallande ordning) tälta/campa, skoter, 
klättra, springa i skogen, plocka bär/svamp, cykla, promenera, ridning i skogen, 
orientering, paddling kanot/kajak, skridsko, fotboll, basket, simning utomhus, dans, 
utflykter med båt, åka spark, bowling, jakt, skytte, långfärdskridsko och fågelskådning. 
 
Fråga 4. Vanligaste utövade friluftsaktivitet för pojkar/flickor? N=87 B=0 n=67 b=0  
De vanligast förekommande svaren för; 
 
Pojkar      Flickor 
• Skidåkning längd/tur, utförsåkning 

alpint/snowboard (28 markeringar) 
• Skidåkning längd/tur, utförsåkning 

alpint/snowboard (20 markeringar) 
• Fiske (15 markeringar) • Ridning (6 markeringar) 
• Naturvistelse (6 markeringar) • Vandra i skog/mark (6 markeringar) 
• Cykla (5 markeringar) • Skoter (5 markeringar) 
• Vandra i skog/mark (5 markeringar) • Promenad (4 markeringar) 

 
Övriga svar som dök upp från pojkarna var (i fallande ordning) skoter (4), fotboll (3), jakt 
(2), fjällvandra (2), tälta/campa (1), paddla kanot/kajak (1) och åka bob (1). 
 
Övriga svar som dök upp från flickorna var (i fallande ordning) tälta/campa, klättra, 
springa i skogen, plocka bär/svamp, cykla, ridning i skogen, orientering, paddling 
kanot/kajak, skridsko, fotboll, basket, simning utomhus, dans, utflykter med båt, åka 
spark, bowling, jakt, skytte, långfärdskridsko och fågelskådning. 
 
I denna fråga ser vi att valet av aktivitet är könsbunden, flickorna väljer till exempel 
ridning i ganska stor grad. Hos pojkarna är det dock ingen som väljer denna aktivitet. 
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4.2 Uppfattning av friluftsliv 
Här nedan följer figurer som visar hur eleverna uppfattar friluftsliv.  
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Figur 1. Visar hur stor andel pojkar respektive flickor som tycker det är trendigt med friluftsliv. 
(N=84 B=3 n=62 b=5) 
 
I figuren ser vi att det endast är en marginell skillnad mellan könen när det gäller 
trendighet. 
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Figur 2. Visar hur stor andel pojkar respektive flickor som tycker det är roligt med friluftsliv.  
(N=75 B=12 n=61 b=6) 
 
I figur två ser vi att de flesta har svarat att de tycker att friluftsliv är roligt. Någon 
könsskillnad går inte att påvisa statistiskt sett, men vi kan se att det är fler flickor än 
pojkar som svarat på alternativet instämmer inte alls. 
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Figur 3. Visar hur stor andel pojkar respektive flickor som tycker det är spännande med friluftsliv.  
(N=75 B=12 n=61 b=6) 
 
I figur tre ser vi att svaren är mer fördelade mot instämmer helt. De flesta har svarat att de 
tycker att friluftsliv är spännande. Någon könsskillnad går inte att påvisa rent statistiskt 
sett. 
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Figur 4. Visar hur stor andel pojkar respektive flickor som tycker det är avkopplande/avstressande 
med friluftsliv. (N=75 B=12 n=61 b=6) 
 
Figur fyra visar att de allra flesta eleverna anser att friluftsliv har en avkopplande och 
avstressande effekt. Någon könsskillnad när det gäller svarsfördelningen går inte att 
påvisa rent statistiskt sett. 
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4.3 Utövandet av friluftsliv 
Här följer tre figurer som visar hur eleverna utövar friluftsliv. 
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Figur 5. Visar frekvensfördelningen i procent med avseende på hur eleverna utövar friluftsliv.  
(N=131 B=0 n=120 b=0) 
 
Figur fem visar att föreningslivet inom friluftsliv inte är populärt i regionen. Dessutom 
kan vi se att de flesta som utövar friluftsliv gör det med kompisar eller familjen. Någon 
könsskillnad när det gäller svarsfördelningen går inte att påvisa rent statistiskt sett. 
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Figur 6. Visar hur ofta eleverna utövar friluftsliv. (N=83 B=4 n=66 b=1) 
 
I figur sex kan vi utläsa att en stor del har svarat att de utövar friluftsliv minst en gång per 
vecka. Vidare ser vi en fallande svarsfördelning från minst en gång per månad till minst 
en gång per år. Någon könsskillnad när det gäller svarsfördelningen går inte att påvisa 
rent statistiskt sett. 
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Figur 7. Visar hur ofta eleverna har varit ute i naturen med sina föräldrar under sin uppväxt.  
(N=85 B=2 n=67 b=0) 
 
Figur sju visar att en stor majoritet av eleverna ofta har varit ute i naturen med sina 
föräldrar. I övrigt kan vi se en tendens till att det är något fler flickor som svarat att de 
aldrig har varit ute i naturen med sina föräldrar Någon könsskillnad när det gäller 
svarsfördelningen går inte att påvisa rent statistiskt sett. 
 

4.4 Friluftsliv i skolan 
Här nedan följer fyra diagram som visar hur eleverna upplever friluftsliv i skolan.  
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Figur 8. Visar hur eleverna anser sig ha användning för det de lär sig på friluftsundervisningen i 
skolan.  (N=84 B=3 n=67 b=0) 
 
Ur figur åtta kan vi konstatera att flertalet av eleverna anser att de inte har någon 
användning för det som lärs ut på friluftsundervisningen. Någon könsskillnad när det 
gäller svarsfördelningen går inte att påvisa rent statistiskt sett. 
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Figur 9. Visar om eleverna anser att friluftsundervisningen i skolan bidrar till ett ökat 
friluftsutövande på fritiden. (N=84 B=3 n=67 b=0) 
 
I figur nio kan vi se att de flesta elever har svarat att de inte tycker att 
friluftsundervisningen i skolan bidrar till att de oftare på sin fritid utövar friluftsliv. 
Någon könsskillnad när det gäller svarsfördelningen går inte att påvisa rent statistiskt sett. 
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Figur 10. Visar om eleverna anser att friluftsundervisningen i skolan bidrar till ett ökat miljöansvar.  
(N=83 B=4 n=67 b=0) 
 
Ur figur tio kan vi utläsa att majoriteten av eleverna anser att friluftsundervisningen i 
skolan inte bidrar till ett ökat ansvar för miljön. Vi kan även se att det är fler pojkar än 
flickor som instämmer helt i detta påstående och faktiskt anser att undervisningen har 
betydelse. Någon könsskillnad när det gäller svarsfördelningen går dock inte att påvisa 
rent statistiskt sett. 
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Figur 11. Visar om  pojkar och flickor tycker att det är för lite friluftsliv som bedrivs i skolan.  
(N=86 B=1 n=66 b=1) 
 
I figur elva kan vi se att det är betydligt fler pojkar än flickor som har svarat att de tycker 
att det är för lite friluftsliv i skolan. Vi kan även konstatera att det är fler flickor som 
svarat att de inte tycker att det är för lite. Den statistiska uträkningen enligt X2-metoden 
styrker att det råder en skillnad i svarsfördelningen mellan de olika könen i detta 
påstående. Detta är också det enda påstående där vi rent statistiskt sett kan påvisa denna 
skillnad.  
 

4.5 Hur eleverna känner inför friluftsliv 
Här följer tre figurer som visar möjliga skäl till vad som kan förhindra utövandet av 
friluftsliv. 
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Figur 12. Visar hur stor andel pojkar respektive flickor som tycker det besvärligt med utrustningen 
som friluftsliv kräver. (N=75 B=12 n=60 b=7) 
 
I figur tolv kan vi se vissa tendenser till skillnader mellan könen. Vi ser att det är något 
fler flickor än pojkar som tycker det är besvärligt med all utrustning friluftsaktiviteter 
kräver. Någon könsskillnad när det gäller svarsfördelningen går dock inte att påvisa rent 
statistiskt sett. 
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Figur 13. Visar om flickor och pojkar inte tycker om friluftsaktiviteter för att de alltid fryser då. 
(N=75 B=12 n=61 b=6) 
 
I figur tretton kan vi se vissa tendenser till skillnader mellan könen. Vi ser att det är något 
fler flickor än pojkar som instämmer i påståendet att de inte tycker om friluftsaktiviteter 
för att de alltid fryser vid utövandet av dessa. Någon könsskillnad när det gäller 
svarsfördelningen går dock inte att påvisa rent statistiskt sett. 
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Figur 14.  Visar hur stor andel pojkar respektive flickor som inte tycker om friluftsliv när det är 
långt till en riktig toalett.  (N=75 B=12 n=61 b=6) 
 
Figur fjorton visar också på att det finns vissa tendenser till skillnader mellan könen. Vi 
ser att det är något fler flickor än pojkar som inte tycker om friluftsliv när det är långt till 
en riktig toalett. Vi ser även att det är fler pojkar som inte alls instämmer i påståendet. 
Någon könsskillnad när det gäller svarsfördelningen går dock inte att påvisa rent 
statistiskt sett. 
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4.6 Avslutning 
Den avslutande figuren visar att majoriteten av eleverna har positiva erfarenheter av 
friluftsliv. 
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Figur 15. Visar om eleverna har positiva erfarenheter av friluftsliv.  (N=86 B=1 n=63 b=4) 
 
I figur femton kan vi utläsa att de allra flesta ungdomarna i vår studie har positiva 
erfarenheter av friluftsliv. Någon könsskillnad när det gäller svarsfördelningen går dock 
inte att påvisa rent statistiskt sett. 

4.7 Summering 
Syfte med den här undersökningen är som tidigare nämnts att se om det finns någon 
skillnad mellan pojkars och flickors uppfattning av friluftsliv. Det är bara i ett påstående 
samt i en fråga som vi rent statistiskt har kunnat säkerhetsställa att en skillnad finns och 
denna skillnad återfinns i påståendet angående om eleverna tycker att det är för lite 
friluftsundervisning i skolan eller inte. Pojkarna har i större utsträckning än flickorna, 
svarat att de tycker att det är för lite tid för friluftsundervisning, pojkar vill ha mer 
friluftsundervisning i skolan. Den andra skillnaden gäller frågan: Vilken friluftsaktivitet 
utövar du oftast? Här ser vi att valet av aktivitet är könsbunden, flickorna väljer till 
exempel ridning i ganska stor grad. Hos pojkarna är det dock ingen som väljer denna 
aktivitet. Förutom dessa något större skillnader kan vi även se vissa tendenser till 
skillnader mellan könen. Här är det främst frågan om påståendena som har att göra med; 
hur besvärligt de tycker att det är med den utrustning som krävs vid friluftsaktiviteter, hur 
kyla påverkar deras inställning till friluftsliv och vad frånvaron av en riktig toalett 
betyder vid utövandet av friluftsaktiviteter. Här ser vi en generell skillnad i det att det är 
fler flickor som upplever alla dessa tre faktorer som ”jobbigare” än pojkarna. Det är 
nämligen så att det är fler flickor än pojkar som tycker att det är besvärligt med 
utrustningen som krävs. När vi studerar påståendet angående om eleverna inte tycker om 
friluftsliv för de alltid fryser då, så är det även här fler flickor som säger att de inte tycker 
om friluftsliv på grund av detta. Detsamma gäller påståendet gällande att eleverna inte 
tycker om friluftsliv när det är långt till en riktig toalett. 
 
När vi tittar på hela gruppen rent allmänt, alltså inte ur ett genus perspektiv, kan vi se att 
ungdomarna har en relativt positiv syn på friluftsliv. De allra flesta svarar att de tycker att 
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friluftsliv är roligt, spännande, avkopplande och att friluftslivet bidrar till att de känner 
sig mindre stressade. Vidare kan vi även konstatera att flertalet av eleverna anser att de 
inte har någon användning för det som lärs ut på friluftsundervisningen på fritiden. De 
tycker heller inte att friluftsundervisningen i skolan bidrar till att de oftare på sin fritid 
utövar friluftsliv eller att undervisningen bidrar till ett ökat miljöansvar. Slutligen ser vi 
även att de allra flesta har positiva erfarenheter av sitt tidigare friluftsutövande. 
 
 

5. DISKUSSION 

5.1 Validitet och reliabilitet 
Under den här rubriken kommer vi att redogöra vad som menas med begreppen validitet 
och reliabilitet. Vi kommer också att kritiskt granska vår undersökning för att kunna tala 
om huruvida vi har hög eller låg validitet och reliabilitet. 
 
Med en undersöknings validitet menas enligt Trost (2001) vilken giltighet det är frågan 
om, alltså om frågorna i studien ger relevanta svar utifrån syftet. Mäter undersökning 
verkligen det den har för avsikt att mäta och ingenting annat? I vår undersökning har det 
varit svårt att avgränsa vad friluftsliv är. Med reliabilitet menas traditionell tillförlitlighet 
hos en studie. Alltså om studien har genomförts på ett korrekt och vetenskapligt sätt. En 
mätning ska också vara stabil, inte utsatt för slumpen och att situationen är likadan för 
alla som deltar i studien då ger detta en hög tillförlitlighet. Med reliabilitet menas att en 
mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad undersökning vid ett 
senare tillfälle. 
 
Enkät som metod ger som regel en hög reliabilitet genom att graden av strukturering är 
hög. För att ytterligare öka tillförlitligheten hade enkäten kunnat genomföras i fler 
regioner och annat urval än vad som nu gjorts. Då hade vi kunnat säkerhetsställa om det 
endast är lokala företeelser som gett oss vårt resultat eller om det verkligen gäller i hela 
landet. En sak som eventuellt kan ha viss inverkan på tillförlitligheten är att eleverna 
kanske påverkar varandra eftersom enkätundersökningen gjordes i helklass. Vi menar att 
eleverna många gånger tänker högt, tillsammans, tittar på kompisen bredvid eller kanske 
inte vågar svara som de själva tycker alla gånger eftersom just kompisen sitter bredvid 
och ser vad som skrivs. En svaghet i vår undersökning är att vi enbart har använt oss av 
enkäter. Vi hade även kunnat använda intervjuer för att få ett större djup. 
 
När det gäller validitet så anser vi den vara hög eftersom syftet var väl preciserat och hela 
tiden fanns i vår åtanke när enkätfrågorna utformades. En annan sak som också borde öka 
giltigheten i studien är det faktum att en pilotstudie genomfördes innan den skarpa 
enkäten delades ut så att eventuellt svårtolkade frågor kunde rättas till. Att vi bara har 
använt enkät som metod är inte bara en nackdel när det gäller tillförlitligheten utan även 
en nackdel när det gäller validiteten. Eftersom vårt syfte var att försöka se om det fanns 
någon skillnad i uppfattning av friluftsliv hos pojkar och flickor tillsammans med det 
faktum att begreppet uppfattning är av kvalitativ natur, gör att det även hade varit bra att 
genomföra intervjuer med några utvalda elever. Detta eftersom vi anser att det är bättre 
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att ställa öppna frågor i en intervjusituation istället för i en enkät. Genom att intervjua 
några elever tror vi att vi hade kunnat få en djupare inblick i deras uppfattning av 
friluftsliv. 

5.2 Resultat diskussion 
En skillnad som framkom i vår undersökning var på frågan ”vad är friluftsliv för dig”. 
Här framgår en tydlig skillnad angående aktiviteten jakt mellan pojkars och flickors svar. 
En stor del av pojkarna svarar att friluftsliv innebär jakt, medan endast en flicka 
förknippat jakt med friluftsliv. Vi tror att samhällets föreställningar är att mannen utövar 
jakt men inte kvinnan. Samhället har socialt och kulturellt konstruerade föreställningar 
om manligt och kvinnligt. Mannen som jägare är en typisk mental bild, vilken vi menar 
härstammar långt bak i tiden. Vi tror även att skolornas lokala placering har inverkan på 
resultatet då man vid den ena skolan kan välja att genomföra jägarexamen. 
 
Vid aktiviteten ridning finns det också en skillnad mellan könen, både när det gäller den 
öppna frågan om vad friluftsliv innebär för dig och frågan om vilken friluftsaktivitet de 
oftast väljer att utöva. Enligt svaren är flickor mer intresserade av att rida än vad pojkar 
är och de anser även i större utsträckning än pojkarna att ridning är en form av 
friluftsaktivitet. Här ser vi ett tydligt samband mellan vår undersökning och Fagrells 
(2000) avhandling. Enligt Fagrell (2000) finns det en skillnad mellan könen när det gäller 
valet av idrottsaktiviteter och på samma sätt kan vi se skillnader i valet av 
friluftsaktivitet. I hennes undersökning var det likadant som i vår, nämligen att flickor i 
större utsträckning utövade ridning än pojkar. Denna skillnad framkommer även i 
Backmans (2003) studie, Är det inne att vara ute?  
 
Enligt skolverkets utvärdering av ämnet Idrott och hälsa i grundskolan (2003) 
framkommer att pojkar oftare är mer aktiva än flickor under idrottslektionerna. Att vara 
med men inte röra sig särskilt mycket är tre gånger vanligare bland flickor än pojkar. 
Studien visar även ”att flickor är oftare negativt inställda till att undervisningen skall 
innehålla tävlande än vad pojkar är, och denna attityd har blivit mer utbredd sedan år 
1992” (s.153). Det verkar helt enkelt vara trendigare med tävlingsmoment bland pojkar 
än flickor i vissa avseenden. Larsson (2001) anser att pojkar är betydligt mer 
tävlingsinriktade än flickor. Vi ser att detta mönster går att spåra inom friluftslivet där 
pojkar verkar vara mer inriktade på just tävlingsmomentet. Här kan vi se en tydlig 
tendens till att det är betydligt fler pojkar än flickor som deltar i olika typer av 
friluftstävlingar där fjällorienteringstävlingar får stå som exempel. 
 
Enligt Fagrell (2000) finns det flera anledningar till att kollektiva föreställningar mellan 
kvinnligt och manligt fortlever. Detta är alltså en socialt och kulturellt konstruerad 
skillnad men någonstans har detta blivit omvänt då ridning var något männen utövade i 
forntiden och inte kvinnorna. Vad detta beror på eller när denna vändning har skett har vi 
ingen vetskap om. 
 
Majoriteten av de tillfrågade tycker att det är för lite friluftsliv i skolan och dessutom 
tycker de inte att de har någon användning av den kunskapen på fritiden. Enligt 
skolverket utvärdering av ämnet Idrott och hälsa anser 36 % av eleverna att de inte lärt 
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sig tillräckligt om friluftsliv i förhållande till kursplanens innehåll. När det gäller 
undervisningstiden för friluftsliv i skolan så är detta den enda frågan som vi kan fastställa 
att en skillnad föreligger mellan könen enligt X2-metoden. Här ser vi tydligt att pojkar 
vill ha mer tid för undervisning i friluftsliv än vad flickor vill. Enligt skolverkets 
utvärdering av ämnet Idrott och hälsa (2003) är ämnet det enda där pojkars betyg är högre 
än flickors i genomsnitt. Friluftsliv är ett ämne som till stor del utförs praktiskt, pojkar 
kanske gillar praktiska ämnen mer än teoretiska och det framkommer på pojkars betyg. 
Ett annat alternativt kan också vara att flickor helt enkelt inte är lika intresserade som 
pojkar. Här kan vi även dra paralleller till frågan om de tycker att friluftsliv är trendigt. 
Om vi ser på svaren för hela gruppen utan att dela upp könen är det ungefär hälften av 
eleverna som tycker friluftsliv är trendigt. Erik Backman (2003) skriver i sin artikel att 
utövandet av friluftsliv har minskat i åldrarna 16-24 år ända sedan 70-talet. Detta ska då 
ha att göra med ungdomarnas uppväxtvillkor och att det i dag inte går att imponera med 
att man sovit ute ett par dagar, risken är snarare att man framstås som fånig och lite 
töntig. Men vi ser här att det finns en skillnad mellan könen, en större del av pojkarna 
tycker att friluftsliv är trendigt jämfört med flickorna. Detta kan bidra till att de vill ha 
mer friluftsliv i skolan. En annan orsak till att en stor del av de tillfrågade tycker att 
friluftsliv är trendigt är att själva modet och livsstilen kring friluftsliv är inne i dagens 
samhälle. Bland annat friluftskläder säljer bra och lanseras som en hel livsstil till 
målgrupperna. Ungdomar är en stor konsumentgrupp som oftast är mode fixerade. Det 
behöver inte alltid vara så att man utövar friluftsaktiviteter bara för att man går klädd i de 
bästa kläderna och de dyraste jackorna. Det finns helt enkelt ingen ”verkstad” bakom alla 
kläder och prylar. Vi tror precis om enligt Backmans studie att det är många som 
konsumerar modet kring friluftslivsstilen utan att i själva verket utöva friluftsliv. 
 
Vi kan även se tendenser till att flickor i större utsträckning fryser mer än vad pojkar gör 
och vill kanske därför inte vara ute, dessutom är det fler flickor som tycker det är 
besvärligt när det är långt till en toalett vid utövande av friluftsaktiviteter. De här svaren 
kan kopplas samman med varför färre flickor än pojkar vill ha mer friluftsliv i skolan. 
 
Vi anser att det finns flera orsaker till att friluftsliv inte prioriteras i dagens skola. Enligt 
Karlefors (2002) kan en av de grundläggande orsakerna vara att Lgr-80 innebar större 
möjligheter att förlägga undervisningen utanför skolan än vad som nu finns i och med 
Lpo-94. Under Lgr-80 hade friluftsliv betydelse för skolans hela verksamhet, i den 
användes begreppet friluftsverksamhet och inte enbart friluftsliv. Friluftsliv ansågs vara 
en mängd olika aktiviteter som skedde i skog och mark och vid friluftsverksamhet byttes 
det vanliga skolarbetet som utförts inomhus ut till skolaktiviteter utomhus. Det viktiga 
var att det skedde en integration mellan andra ämnen och friluftsliv. När sedan den nya 
läroplanen Lpo-94 kom innehöll den inte lika tydliga direktiv angående friluftsliv som 
Lgr-80 gjorde. I Lpo-94 står det att det ska ske en regelbunden vistelse i naturen och 
kulturella traditioner ska behandlas. Men det finns inte några angivelser alls angående 
friluftsdagarnas antas alls, däremot skall tiden för friluftsdagarna tas från alla ämnen. 
Detta har inneburit skillnader mellan skolor i friluftsundervisningens omfattning. Enligt 
skolverkets rapport om friluftsverksamheten i skolan 2001 finns andra studier som visar 
detta. ”Moström och Möller (2000) visar att friluftsundervisningen minskat i omfattning 
sedan den nya läroplanen togs i bruk 1994” (s.7). Medan andra studier visar motsatsen, 
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nämligen att det finns möjligheter att utveckla friluftsliv på skolor. ”Har skolorna 
däremot någon form av tillval eller profil med friluftsinriktning kan det bedrivas ett 
omfattande friluftsliv menar Berglund, Kroon och Strandlin (1994) liksom Brännström 
(1995)” (s.7). Men även skolornas geografiska placering inverkar och kan försvåra 
undervisningen. Ekonomiska resurser gör att skolor inte anser sig ha råd med friluftsliv. 
På grund av ekonomiska nedskärningar som skett i skolvärlden under 90–talet och början 
av 2000–talet anses det inte finnas ekonomi för eventuella transporter, utrustning och 
annat som krävs för att bedriva undervisning i friluftsliv. Lärarresurser kan också vara ett 
problem. Det kan vara svårt om det bara finns en lärare på skolan som vill utveckla och 
förmedla friluftsliv. Ett annat problem är att se ett konkret mål med friluftsundervisning 
och det kanske är få skolor som har mål uppsatta för friluftsliv. Om det inte ens finns mål 
är det omöjligt att motivera friluftsundervisningen för lärare och rektorer. Enligt Lpo-94 
och Lpf-94 står det att genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får 
eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse 
för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för 
betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. Enligt vår studie kan vi se att en stor 
del av eleverna inte tycker att friluftsundervisningen bidrar till något ökat ansvarstagande 
för miljön. Friluftsliv framhävs tydligt i kursplanerna för grundskolan och gymnasiet men 
enligt vår studie uppfylls inte kursplanernas mål. Här ser vi en utmärkt anledning till 
varför vi anser att det behövs mer friluftsliv i skolan. 
 
Majoriteten av eleverna i vår undersökning har svarat att de inte har någon användning 
för det dem lärt sig under friluftsundervisningen i skolan. I grundskolans läroplan Lpo-94 
står att regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv bidrar till fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. I den betonas att det ska ske en regelbunden vistelse i naturen och 
kulturella traditioner i och med friluftsliv ska behandlas. I den senaste upplagan av idrott 
och hälsas kursplan från 2000 står det betydligt mer ingående vad friluftsliv handlar om. 
Målen som skolan stävar efter är att eleven fördjupar sina kunskaper om och i idrott och 
friluftsliv samt lär sig att ta ansvar för och utnyttja naturen för rekreation och friluftsliv. 
Väsentligt för ämnet är också att anknyta till de starka kulturella traditioner som finns i 
Sverige när det gäller att vistas i naturen. I de senaste hänvisningarna från skolverket 
2000 står det att mål att sträva mot är att eleverna får inblick i friluftslivets historia. Vi 
tror att det finns en mängd olika orsaker till att friluftsliv inte uppfattas som traditionell 
undervisning bland eleverna. En möjlig förklaring kan vara att eleverna inte anser sig ha 
någon direkt friluftsundervisning och därmed heller inte lär sig någonting. En förklaring 
till detta kan tänkas vara att friluftsundervisningen ingår i ämnet idrott och hälsa och 
eleverna ser det helt enkelt som traditionell i idrottsundervisning och inte friluftsliv. Här 
hävdar vi ändå att en lärande situation har förekommit inom friluftsliv. Enligt Engström 
(1999) har friluftslivet en betydelse för den sociala samvaron, avkoppling och livsglädje 
och är därmed av stor betydelse för många människors livskvalité. I överlag hade 
majoriteten av de tillfrågade i vår studie varit ute i naturen med sina föräldrar och de hade 
även positiva erfarenheter av friluftsliv. Vi tror att många elever som vistas ute i naturen 
med sina föräldrar har med sig erfarenheter och ett ”dolt lärande” som de kanske inte 
reflekterar över. De lär sig alltid något av att vara ute.  
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På frågan om eleverna tycker det är besvärligt med all utrustning tyckte närmare 40 
stycken av de tillfrågade att det var besvärligt. Detta är närmare en fjärdedel och kan 
tyckas vara mycket, men vi måste då komma ihåg att de flesta som tycker att utrustningen 
är besvärlig även kan ha en tendens till att vara negativt inställd till friluftsliv. Vi kan 
även tänka oss att de som är intresserade av friluftsaktiviteter inte heller ser utrustning 
som något besvärligt. I Backmans undersökning (2003) framkom att en aktivitet var 
populärare desto mindre utrusning som krävdes. Vi vill förmedla det enkla och breda 
friluftslivet som så många som möjligt kan utöva där utrustning inte är det primära utan 
friluftsliv i sig.  
 
Resultatet av vår undersökning innebär att vi som pedagoger får en uppfattning att det 
finns en skillnad mellan pojkars och flickors uppfattning av friluftsliv, samt vilka 
möjligheter det finns att stimulera pojkar och flickors val. Skolan måste kunna erbjuda 
alla elever friluftsliv, speciellt de som inte fått med sig det från hemmet. Majoriteten av 
de tillfrågade tycker att friluftsliv är roligt och spännande samt att det gör att de kopplar 
av. Vi tror att motiverade elever är en bra förutsättning till att få en bra undervisning i 
friluftsliv. Vi vet att det finns oerhört mycket möjligheter i och med friluftsliv inte bara 
för den friska luftens skull utan även den sociala stimulansen, upplevelsen och 
livsglädjen som uppstår i människans möte med naturen, vilket vi tror ger vinster för 
samhället i framtiden. 
 

5.3 Fortsatt forskning 
Under tiden som vi skrivit detta arbete har vi funnit några intressanta områden för fortsatt 
forskning. Varför vill pojkar ha mer friluftsliv i skolan än flickor? Beror det bara på att 
ämnet är mestadels praktiskt eller finns det andra orsaker? Hur inne är egentligen 
friluftsliv utövande, eller är det mest modet kring friluftsliv som är inne? 
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Bilaga 1 
 
Enkät om friluftsliv 
 
Vi är tre idrottslärarstudenter från Luleå och vi ska göra en undersökning om friluftsliv i 

vårt examensarbete. Vi skulle vara mycket tacksamma om Du ville medverka i denna 

undersökning och fylla i enkäten. Det är helt frivilligt att medverka, men vi hoppas att Du 

vill ställa upp, eftersom dina svar är viktiga för oss. Vi behandlar naturligtvis dina svar 

utan att lämna dessa vidare till utomstående. Du kommer inte att kunna kopplas till dina 

svar då enkäten är anonym. 

 

Enkäten består av 17 påståenden/frågor där du väljer vilket alternativ som bäst stämmer 

överens med din åsikt. Försök att svara så uppriktigt som möjligt och ta ställning till 

samtliga påståenden. Det är viktigt att du läser igenom påståendet ordentligt innan du 

svarar. Fråga gärna om det är något du inte förstår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand Richard, Anna och Karina. 
 
 
 



 

  

Kön     Årskurs 
□ Pojke    □ 7-9 
□ Flicka    □ Gymnasium  
 
 
1. Tycker du att det är trendigt med friluftsliv? 
□ Ja  □ Nej 
 
 
2.  Vad innebär friluftsliv för dig? Ge fem exempel på olika friluftsaktiviteter. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
3.  Hur utövar du friluftsliv? Du kan välja flera alternativ. 
□ Ensam □ Med familjen □ Med kompisar  □ Med en förening 
 
 
4.  Hur ofta utövar du friluftsliv? 
Minst 1 gång per vecka      Minst 1 gång per månad        Minst 1 gång per halvår     Minst 1 gång per år 

  □     □       □         □ 
 
5. Vilken av de fem friluftsaktiviteter från fråga 2 utövar du oftast?   OBS! Endast ett 
exempel 
 
…………………………………………………………□ Jag utövar inte friluftsliv alls  
 
 
När du nu svarar på resterande frågor ska du huvudsakligen tänka på friluftsliv 
som den aktiviteten du valde i fråga 5. 
 
 
6.  Friluftsliv är roligt.  
 Instämmer helt      Instämmer inte alls 

 □  □  □  □  □ 
  
7.  Friluftsliv är spännande. 
 Instämmer helt      Instämmer inte alls 

 □  □  □  □  □  
 
8.  Friluftsliv gör att jag kan koppla av och att jag känner mig mindre stressad. 
 Instämmer helt      Instämmer inte alls 

 □  □  □  □  □  



 

  

9.  Jag tycker det är besvärligt med all utrustning friluftsaktiviteter kräver. 
 Instämmer helt      Instämmer inte alls 

 □  □  □  □  □  
 
 
10.  Jag tycker inte om friluftsliv för jag fryser alltid då. 
 Instämmer helt      Instämmer inte alls 

 □  □  □  □  □  
 
 
11.  Jag tycker inte om friluftsliv när det är långt till en riktig toalett. 
 Instämmer helt      Instämmer inte alls 

 □  □  □  □  □ 
 
 
12.  På fritiden har jag användning för det jag lärt mig på friluftsundervisningen på 
skolan. 
 Instämmer helt      Instämmer inte alls 
  □  □  □  □  □  
 
 
13.  Friluftslivet i skolan bidrar till att jag oftare på fritiden utövar friluftsliv. 
 Instämmer helt      Instämmer inte alls 

 □  □  □  □  □  
 
 
14.  Genom friluftsliv i skolan lär jag mig ta ansvar för miljön. 
 Instämmer helt      Instämmer inte alls 

 □  □  □  □  □   
 
 
15.  Jag tycker att det är för lite friluftsliv i skolan. 
 Instämmer helt      Instämmer inte alls 

 □  □  □  □  □  
 
 
16.  Under min uppväxt har jag varit ute i naturen med mina föräldrar.  
      Ofta                   Aldrig 

 □  □  □  □  □  
 
 
17.  Jag har positiva erfarenheter av friluftsliv.  
  Ja  Nej 

□  □     
 Tack för din medverkan Anna, Karina och Richard. 



 

  

     Bilaga 2.  sid 1 (2) 
 

Frekvensfördelning enkät 
I enkäten deltog 154 elever, 87 stycken av dem var pojkar och 67 var flickor. 
 
Fråga 1. Tycker du att det är trendigt med friluftsliv? 
Pojkar som svarade ja 47st, Pojkar som svarade nej 37st, Bortfall pojkar 3st 
Flickor som svarade ja 27st, Flickor som svarade nej 35st, Bortfall flickor 5 
 
Fråga 2. Vad innebär friluftsliv för dig?  
Skidåkning längd/tur, utförsåkning alpint/snowboard: 68, fiske: 48, skoter: 25, 
fjällvandring: 22, jakt: 22, naturvistelse: 22, klättra: 19, skogsvandring: 18, cykla: 17, 
tälta/campa: 17, plocka bär: 14, paddling kanot/kajak: 12, springa i skog: 10, orientera: 9, 
fotboll: 3, långfärdsskridsko: 3, skridskor: 3, bobåkning i skog: 3, hockey: 2, promenad: 
2, simma utomhus: 2, vattenskidor: 1, bandy: 1, flyga: 1, rida:1 
 
Flickor 
Skidåkning längd/tur, utförsåkning alpint/snowboard: 60, fiske: 24, skogsvandring: 21, 
fjällvandring: 21, naturvistelse: 20, tälta/campa: 16, skoter: 15, klättra: 15, springa i 
skogen: 14, plocka bär/svamp: 12, cykling: 12, promenad: 11, ridning i skogen: 11 
orientering: 10, paddling kanot/kajak: 9, skridsko: 8, fotboll: 6, basket: 3, simning 
utomhus: 3, dans: 2, båt: 2, sparka: 2, bowling: 2, jakt: 1, skytte:1, långfärdsskridsko: 1, 
fågelskådning: 1 
 
Fråga 3. Hur utövar du friluftsliv? Du kan välja flera alternativ. 
Pojkar: Ensam: 18, Med familjen: 40, Med kompisar: 66, Med en förening: 7 
Flickor: Ensam: 25, Med familjen: 36, Med kompisar: 51, Med en förening: 8 
 
Fråga 4. Hur ofta utövar du friluftsliv? 
Pojkar: Minst 1 gång per vecka: 37, Minst 1 gång per månad: 26, Minst 1 gång per 
halvår: 11, Minst 1 gång per år: 9, Bortfall: 4 
Flickor: Minst 1 gång per vecka: 35, Minst 1 gång per månad: 13, Minst 1 gång per 
halvår: 12, Minst 1 gång per år: 6, Bortfall: 1 
 
Fråga 5. Vilken av de fem friluftsaktiviteterna från fråga 2 utövar du oftast? OBS! 
Endast ett exempel 
Pojkar 
Skidåkning längd/tur, utförsåkning alpint/snowboard: 28, Fiske: 15, Naturvistelse: 6, 
Cykla: 5, Vandra i skog och mark: 5, Skoter: 4, Fotboll: 3, Jakt: 2, Fjällvandra: 2, 
Tälta/campa: 1, Klättra: 1, Åka bob: 1, Paddla kanot/kajak: 1, Utövar inte friluftsliv: 13 
 
Flickor 
Skidåkning längd/tur, utförsåkning alpint/snowboard: 20, Ridning: 6, Vandra i skog och 
mark: 6, Skoter: 5, Promenad: 4, Springa: 3, Tälta/campa: 2, Fiske: 2, Åka spark: 2 
Fotboll: 1, Plocka bär: 1, Naturvistelse: 1, Skridskor: 1, Utövar inte friluftsliv: 13 

 



 

  

Bilaga 2.  sid 2 (2) 
 
 
Fråga/Påstående Kön Instämmer 

helt 
   Instämmer 

inte alls 
Bortfall 

Pojkar 35 20 13 7 0 12 Nr 6 Friluftsliv är roligt. 
Flickor 30 13 10 3 5 6 
Pojkar 28 16 19 8 4 12 Nr 7 Friluftsliv är spännande 
Flickor 18 20 8 10 5 6 
Pojkar 35 17 14 3 6 12 Nr 8 Friluftsliv gör att jag kan 

koppla av och att jag känner 
mig mindre stressad. 

Flickor 20 20 11 4 6 6 

Pojkar 12 10 17 19 17 12 Nr 9 Jag tycker det är 
besvärligt med all utrustning 
som friluftsaktiviteter kräver Flickor 8 15 15 9 13 6 

Pojkar 2 4 12 18 39 6 Nr 10 Jag tycker inte om 
friluftsliv för jag fryser alltid 
då. 

Flickor 6 7 10 13 25 6 

Pojkar 10 5 13 14 33 12 Nr 11 Jag tycker inte om 
friluftsliv när det är långt till en 
riktig toalett. 

Flickor 10 7 14 14 16 6 

Pojkar 8 8 21 11 36 3 Nr 12 På fritiden har jag 
användning för det jag lärt mig 
på friluftsundervisning. 

Flickor 4 5 20 12 26 0 

Pojkar 4 5 18 13 44 3 Nr 13 Friluftslivet i skolan 
bidrar till att jag oftare på 
fritiden utövar friluftsliv. 

Flickor 3 2 12 12 38 0 

Pojkar 14 11 15 14 29 4 Nr 14  Genom friluftsliv i 
skolan lär jag mig ta ansvar för 
miljön. Flickor 3 5 19 15 25 0 

Pojkar 49 13 12 4 8 1 Nr 15 Jag tycker det är för lite 
friluftsliv i skolan. Flickor 18 13 16 3 16 1 
 
 
Fråga/Påstående Kön Ofta    Aldrig Bortfall 

Pojkar 29 26 17 10 3 2 Nr 16 Under min uppväxt har jag varit 
ute i naturen med mina föräldrar. Flickor 26 23 7 6 5 0 
 
 
 
Fråga 17. Jag har positiva erfarenheter av friluftsliv. 
 
Pojkar som svarade ja: 73 
Pojkar som svarade nej: 13 
Pojkar bortfall: 1 
Flickor som svarade ja: 49 
Flickor som svarade nej: 14 
Flickor bortfall: 4 




