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Syftet med denna enkätstudie är att undersöka 

vilka kunskaper om allemansrätten elever i 

mellanstadiet besitter. Studien undersöker 

även vilka faktorer som kan påverka 

kunskapen om allemansrätten och hur 

inställningen till naturen påverkar kunskapen.  

I studien har 206 elever på 7 skolor 

deltagit. Skolorna är från olika områden i 

en region i södra Sverige och har 

grupperats i fyra grupper: storstadsskolor, 

förortsskola, kommundelsskolor och 

landsbygdsskolor. Resultatet visar på att 

elever anser att det är roligt att vara ute i 

naturen. De anser att natur är skogar, sjöar, 

ängar och hagar. Elevernas bild av vad 

natur är överensstämmer med tidigare 

forskning. De utövade oftast någon av 

följande aktiviteter bada, cykla 

jogga/springa eller gå promenader. 

Eleverna visade goda kunskaper om 

allemansrätten, de delar som de hade 

mindre kunskap om är fiskeregler i 

Sveriges 5 största sjöar och nyttjande av 

annans brygga. Det visade sig även att 

landsbygdsskolorna hade en aning bättre 

kunskap om allemansrätten än eleverna på 

resterande skolor. 

 

 

____________________________ 

Sökord:  Allemansrätten, utomhusvistelse, 

natur, elever 

____________________________ 

The aim with this survey study is to 

investigate what knowledge 11-12-year olds 

have regarding the Swedish right of public 

access. The study also investigates what can 

affect the student’s knowledge of the right to 

public access and if their interest in nature 

affect their knowledge. 

206 students participated in this study 

from 7 different schools, all of them are 

from the southern parts of Sweden. The 

schools are from different areas of the 

region represented by big city schools, a 

suburban school, schools close to a big 

city and countryside schools. The results 

show that the pupils enjoy spending time 

in nature. Nature according to the pupils 

are forests, lakes and fields. The pupils 

like to bicycle, hiking and jogging. The 

pupils had good knowledge of the 

Swedish right to public access, the parts 

that the students had least knowledge was 

about the fishing rights in Sweden’s five 

largest lakes and if you can use 

somebody else’s bridge.  The results also 

show that pupils from the countryside 

schools have some more knowledge of 

the Swedish right of public access than 

pupils from the other schools. 
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1. Inledning 

I Sverige har vi det stora privilegiet att ha tillgång till skog och mark trots att vi inte är 

markägare. År 1994 fick allemansrätten stöd i svensk grundlag. I miljöbalken nämns att 

de individer som nyttjar allemansrätten eller vistas i naturen ska visa hänsyn och 

varsamhet till omgivningen (7 kap. 1 § Miljöbalken). Trots att allemansrätten är 

inskriven i svensk lagstiftning är osäkerheten kring vad allemansrätten egentligen innebär 

stor. Det kan bero på den otydliga benämningen i lagstiftningen. Allemansrätten tryggar 

allmänhetens rätt till vistelse i skog och mark i Sverige. Det är av stor vikt att informera 

och tillämpa den med omtanke (Bengtsson, 2004). 

Fredman, Karlsson, Romild och Sandell (2008b) belyser att naturintresset hos många 

studiens deltagare skapades och blev starkare under barndomen. Deltagarna minns lov 

och studiedagar i naturen. Sandberg (2012) påpekar att barns attityd till naturmiljöer 

påverkas av deras närmiljö. Barn som växer upp med naturrika närmiljöer visar större 

intresse och positivitet mot naturmiljöer. Har barns närmiljö och inställning till natur 

någon inverkan på kunskapen om allemansrätten? 

De positiva effekterna på människans mentala och fysiska hälsa kan enligt forskning bero 

på att människan hör hemma i naturen (Lisberg & Jensen, 2011). Trots de positiva 

effekterna visar en studie från USA att barns utomhusvistelse har minskat (Clements, 

2004). Detta kan bero på att tv och datorspel konkurrerar med utomhusvistelsens tid 

(Clements, 2004, Hofferth, 2009). Det kan också bero på faktorer som mindre 

rörelsefrihet, tidsbrist, rädsla och ointresse för att vistas i naturen (Sandberg, 2012)  

Tidigare studier av Fredman och Hedblom (2015) visar på en minskad kunskap om 

allemansrätten hos yngre generationer. Studien visade även på olika kunskaper mellan 

män och kvinnor, samt en ökad kunskap hos dem som bor på landsbygden. Återfinns 

dessa tendenser bland mellanstadieelever? 

Det saknas aktuell forskning kring kunskapen om allemansrätten i yngre åldrar, däremot 

finns det stoff av kunskap i tidigare studier. I Hallberg och Svahns (2017) litteraturstudie 

drogs slutsatsen att elever i förskolan och grundskolan har viss kunskap gällande 

allemansrätten, de delar eleverna hade kunskap om är att bryta grenar inte är tillåtet eller 

skräpa ner. Dock är detta endast en liten del av allemansrätten.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer allemansrättens skyldigheter och rättigheter tydliggöras. Tidigare 

enkätstudier gällande Sveriges befolknings kunskap om allemansrätten kommer att 

presenteras. Teorier gällande barns behov av utomhusvistelse och barns minskade 

utomhusvistelse kommer att beskrivas.  

2.1. Allemansrätten 

Allemansrätten innebär att privatpersoner har rätt att färdas över annans mark och vistas 

på denna under kortare tid. Däremot är det inte tillåtet att orsaka skada på marken eller 

inkräkta på annans tomt (Bengtsson, 2004). Om dessa övertramp sker ses det som ett 

hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket) eller nyttjande av olovlig väg (12 kap. 4 § 

brottsbalken). Vid cykling och skidåkning gäller samma rättigheter och skyldigheter som 

vid gångtrafik. Vid ridning gäller samma rättighet men skyldigheterna är större då hästar 

kan orsaka mer skada (Bengtsson, 2004).  

Privatpersoner får enligt allemansrätten nyttja annans brygga om den ligger utanför 

tomtområdet och det ej hindrar ägaren av bryggan att nyttja den. Tillfällig förtöjning av 

båt vid annans brygga är tillåtet (Bengtsson, 2004). De rättigheter fiskare har i 

allemansrätten är få och det som är nämnvärt är att fiske med handredskap i Sveriges fem 

stora insjöar är tillåtet. Allt annat fiske är förbjudet utan tillstånd (Bengtsson, 2004). 

Individen har rätt till att tälta upp till ett par dagar på annans mark om detta inte utgör ett 

hemfridsbrott och sker långt från bostadshus. Om tältningen sker i närheten av 

bostadshus har markägaren rätt att flytta på tältet om ägaren av tältet inte gör detta 

frivilligt (Bengtsson, 2004). 

Privatpersoner får inte passera över odlingsmark då denna mark ses som känsligt område 

och ej får beträdas. På betes- och skogsmark får däremot privatpersoner passera 

(Bengtsson, 2004). Privatpersoner får sätta upp staket runt sin tomt, men om staketet 

bryter mot allemansrätten kan personen tvingas sätta upp grindar eller övergångar 

(Bengtsson, 2004).  
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Individen har en skyldighet att ta hänsyn till sin omgivning såsom växtlighet, djurliv och 

andra människor (Bengtsson, 2004). Den som utnyttjar allemansrätten ska visa varsamhet 

och hänsyn i sitt umgänge med naturen (7 kap. 1§ Miljöbalken). En annan skyldighet är 

att ingen skadegörelse eller nedskräpning får ske i naturen eller i bebyggt område (5 kap. 

30 § miljöbalken).  

I lagen står det inskrivet att individer inte får ta med sig naturprodukter hem från naturen. 

De naturprodukter som omnämns är växande träd eller gräs, ris, bark, löv, näver, gren, 

bast (12 kap. 2§ brottsbalken). Sten, grus eller torv får heller inte tas med hem (12 kap. 

2§ brottsbalken). Bengtsson (2004) betonar att lagen är strikt, individer får inte ta hem 

större stenar för att till exempel använda till trädgårdsgångar eller samla mossa och lavar 

i stor skala då naturen läker sakta vid dessa typer av ingrepp. Bengtsson (2004) menar att 

det är tillåtet att ta med enstaka löv, små stenar, nerfallna grenar. Individen har även rätt 

att plocka vilda bär, blommor, svampar och örter om dessa inte är fridlysta (Bengtsson, 

2004). 

Eldning får ske på annans mark om det sker under stor försiktighet och om det uppstår en 

stor skada på marken kan individen straffas för åverkan enligt brottsbalken. Individen 

kan även bli ersättningsskyldig om hen eldar på sådan plats att berghällar spricker eller 

vegetationen eller marken skadas (Bengtsson, 2004). Jakt ingår inte i allemansrätten, att 

ta fåglars bo och ägg räknas som jakt. Bestämmelser för jakt finns i jaktlagen och 

jaktförordningen. Nämnvärt är att hundägare har skyldighet enligt jaktlagen (6§) att 

hindra hunden från att driva eller följa vilt. Hundar ska även vara kopplade i naturen 

under våren och sommaren för att inte orsaka viltskada.  

2.2. Tidigare forskning gällande kunskap om 

allemansrätten. 

Allemansrätten kan ses som en grundförutsättning för svenskt friluftsliv (Fredman & 

Hedblom, 2015). Majoriteten av den svenska befolkningen har kunskap om 

allemansrättens regler gällande tältning, eldning, svamp och bärplockning, dock är 

kunskapen sämre kring fiske (Fredman, Karlsson, Omild & Sande, 2008a). Fredman och 

Hedbloms studie (2015) styrker att kunskap saknas kring fiske med handredskap i 

Sveriges fem största sjöar. Studien uppvisar även att kunskapen om dessa delar av 
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allemansrätten sjönk i varje av de 4 ålderskategorierna. De äldsta deltagarna på 65-84år 

hade således mycket bättre kunskap än de yngsta deltagarna på 16–24 år. Studien 

åskådliggör även att de deltagare som är bosatta på landsbygden har bättre kunskap om 

allemansrätten än de deltagare som är bosatta i större städer. Resultatet från en studie 

gjord 2008 åskådliggör att män har mer kunskap än kvinnor om fiskeregler i 

allemansrätten (Fredman Karlsson, Romild & Sandell, 2008a). Den visade även att 

majoriteten av Sveriges befolkning vill bevara allemansrätten och ser vikten av 

allemansrätten vid sin friluftsvistelse. 

En undersökning av Fredman et al. (2008b) visar att naturintresset i Sverige överlag är 

stort, mer än 50% vistas ute i naturen på vardagar och 89% ofta under helger. Begreppet 

natur står för deltagarnas tolkning. Studien nämner även att naturintresset hos många av 

deltagarna grundlades och fördjupades under barndomen, deltagarna minns sina lov och 

studiedagar i naturen (Fredman et al., 2008b). Hallberg och Svahn (2017) tolkade detta 

resultat som att vuxnas attityd till naturen och utomhusmiljöer grundläggs i ung ålder.  

Sandberg (2012) jämförde i sin studie två skolor i olika närområden. Resultatet i Kista 

blev att elever i 10 års ålder bär på en kunskap om allemansrätten, eftersom de 

diskuterade punkter såsom att förstöra skog, nedskräpning och vikten av att värna om sin 

närmiljö. Elevernas kunskap visade sig även under leken då de valde att använda ruttna 

eller nedfallna grenar istället för att bryta grenar samt att de visade missnöje över brutna 

grenar i skogen. Liknande tankesätt finns även i Alerbys (1998) studie som handlade om 

barn mellan 7–16 år tankar om miljö, studien menar att de yngre barnen påpekar att 

nedskräpning ej får förekomma medan äldre barn nyttjar allemansrätten och uppskattar 

att tälta, campa och grilla i naturen. De 85 deltagande 13–15 åringarna i Fägerstams och 

Bloms (2012) studie uppskattade den friska luften som utomhusmiljön erbjuder. 

2.3. Skolan skyldighet gällande allemansrätten 

Skolan har en skyldighet att undervisa elever gällande allemansrätten och allemansrättens 

principer är omnämnda i två ämnesområden. Ett av dessa områden är biologi, där det i 

kursplanens centrala innehåll nämns att lärarna ska förmedla upplevelsen naturen har och 

även informera om elevens ansvar vid nyttjande (Skolverket, 2011). Det andra området 

är idrott och hälsa där det i kursplanens centrala innehåll nämns att läraren ska förmedla 
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kunskap om allemansrättens skyldigheter och rättigheter och även vilka hänsynstagande 

elever ska ta vid utomhusvistelse. Läraren ska i idrott och hälsa även bedöma elevens 

kunskap kring hur eleven anpassat aktiviteter utifrån allemansrättens regler (Skolverket, 

2011).  

2.4. Unga elever och barns uppfattning om 

Naturmiljö. 

Eleverna i Sandbergs (2012) studie, där två skolor jämfördes, var gärna i närheten av 

skog vid rastaktiviteter. Även i Norðdahl & Einarsdóttir (2015) studie, som handlar om 

vad förskolebarn ville göra ute och vad de föredrog för utemiljö, var förskolebarnen 

positiva till naturen och uppskattade miljöer där de fick uppleva direktkontakt med 

naturen. Studien visar även att barn som vistas i naturen och närmiljön blir engagerade 

och vill att den ska vara vacker. Den positiva attityden till naturen och skogen återfinns 

även bland alla barn och ungdomar som deltog i Alerbys (1998) studie samt ungdomarna 

i Fägerstam & Bloms (2012) undersökning. Dock påpekar Sandberg (2012) att 

deltagarnas favoritmiljö var inomhusmiljöer, en del deltagare tyckte skogsmiljöer var 

tråkiga att vistas i. Trots detta lockar utomhusmiljöer enligt Sandberg (2012 till 

fascination och lek när deltagarna är på plats. 

Enligt Sandberg (2012) påverkar barns närhet till naturmiljö deras attityd gällande 

naturmiljöer. De barn som växt upp med närhet till naturmiljöer såsom skog är mer 

positiva till dessa miljöer medan barn som är uppväxta i stora städer är mer skeptiska. 

Däremot kan de barnen med positiv inställning påverka barn i sin närhet. Eftersom inte 

alla barn får uppleva naturmiljöer under sin fritid är det desto viktigare att skolan ger dem 

denna möjlighet (Hallberg & Svahn, 2017). 

2.5. Naturvistelsens påverkan på 

människan 

Kunskap om hur naturvistelse påverkar barn kan bara anas. Mårtensson, Lisberg Jensen, 

Söderström och Öhman (2011) belyser att forskare inte vet exakt varför barn behöver 

naturkontakt eller om det är något de behöver. Forskarna kan inte heller se att det är 

skadligt för barn men forskare är rädda för vad som händer om barn nekas naturkontakt 
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(Mårtensson et al., 2011). De positiva effekterna kommer inte bara av att barn vistas i 

den friska luften utan de uppstår dessutom när barn får en positiv naturupplevelse. Barn 

skapar emotionella, estetiska och existentiella upplevelser vid positiv utomhusvistelse, 

vilket är bra för barns välmående och lärande. Den positiva naturvistelsen kan också 

lägga grunden till en livslång relation till naturen. De naturupplevelser barn får beror 

mycket på de vuxna i barnets liv (Mårtensson et al., 2011). Mårtensson et al. (2011) 

nämner att barn från familjer i förorten med närhet till natur har de förutsättningar som 

krävs för att skapa en relation till naturen. Detta eftersom de har närheten och 

rörelsefriheten, medan barn på landsbygden omgiven av skog kan leva ganska avskuret 

från naturen då odlingslandskap och skjutsningar till aktiviteter finns i vägen. Andra 

positiva aspekter av utomhusvistelse är att barns balans, kondition och styrka blir bättre 

vid utomhuslek (Lisberg Jensen, 2011).  

Forskare inom det humanekologiska forskningsområdet påvisar att de positiva effekterna 

naturen har på människans mentala och fysiska hälsa beror på att människan hör hemma i 

naturen (Lisberg Jensen, 2011). Naturvistelse kan ses som avstressande för hjärnan då 

spontan koncentration sker. Spontan koncentration är inte ansträngande eller krävande 

och kommer naturligt till oss och kan även kallas fascination (Lisberg Jensen, 2011). 

Vidare nämner Lisberg Jensen (2011) att människan är anpassad för att leva i naturen och 

därför känner vi trygghet och tillit i naturliga miljöer.  

Teorin om att människan har en medfödd känsla för fascination och kärlek till naturen 

kallas biofilihypotesen. Hypotesens grundtanke är att människan är en del av naturen, 

människans handlande kan förklaras genom den naturgivna roll människan har (Lisberg 

Jensen, 2011). 

Mårtensson (2011) belyser att naturkontakt ses som en möjlighet och nödvändighet för 

skapandet av ett hållbart samhälle. Vidare nämns att barns naturkontakt ses som nyckeln 

till framtida generationers ekologiska medvetenhet och kunskap som gör att generationen 

kan handha planeten hållbart. Mårtensson (2011) påtalar även att olika platsers konkreta 

naturkvalité kan ha påverkan på barns socio-emotionella utveckling om den 

sociokulturella omgivningen stödjer detta. Den mjuka fascination som naturen ger 

underlättar återhämtning och ger förnyad koncentrationskapacitet (Mårtensson, 2011). 

Naturen påverkar hjärnan genom att vissa nervtrådar återhämtar sig i naturmiljö för att 
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sedan kunna vara mer effektiva. Detta kan beskrivas som att ”tankarna klarnar” vid 

vistelse i naturmiljö. Barn som tänker klarare har större möjlighet att hitta utvägar och 

egna resurser för att kunna klara av situationer de befinner sig i. Naturen kan minska 

människans stressnivå men också öka människans uppmärksamhet och skapa lätthet att 

fokusera (Söderström, 2011). Hyperaktiva barn med koncentrationssvårigheter visar i en 

studie att efter lek i naturliga miljöer blir koncentrationssvårigheterna lindrigare. 

Slutsatsen är att hyperaktiva barn blir lugnare av aktiviteter i naturen (Söderström, 2011). 

Barn behöver vägledning för att kunna dra nytta av friluftsaktiviteter i de olika 

naturmiljöerna. Barn med annan etnisk härkomst saknar i vissa fall kunskap om de 

fritidsaktiviteter de olika naturmiljöerna har att erbjuda, kunskap om vad som är tillåtet 

och innebörden av allemansrätten (Mårtensson et al., 2011).  

2.6. Minskade utomhusvistelse? 

Flera forskare nämner att barn idag spenderar mindre tid ute i naturen än vad barn gjorde 

för några år sedan. Detta styrks av mödrarna i Clements (2004) studie där 85 % av 

mödrarna ansåg att barn spenderar mindre tid ute idag än vad de gjorde för några år 

sedan. Clements (2004) studie är från USA och 830 mödrar tillfrågades om deras egna 

utomhusvistelse som barn och deras barns utomhusvistelse. Studien visade att när 

mödrarna och deras barns utomhusvistelse jämfördes så syntes det en markant skillnad, 

barn idag är ute mindre än sina föräldrar. Föräldrarna beskrev att de själva var ute oftare 

och längre stunder än deras barn är idag. En svensk enkätstudie visade att äldre 

generationer är ute oftare än yngre generationer på både vardagar och helger (Fredman, 

2015). Även Hofferths (2009) studie visade på minskad utomhusvistelse, när man 

jämförde barn i åldrarna 6–12 års aktiviteter år 1997 mot år 2003. 

Var barnen bodde tycktes inte spela någon roll i Clements (2004) studie då deltagarna 

bosatta på landsbygden och de bosatta i städer svarade liknande. Däremot visade en 

svensk enkätstudie att de deltagare som bor på landsbygden är ute oftare än de som är 

bosatta i storstäder (Fredmans, 2015).  

Det finns flera teorier om vad denna minskade naturkontakt kan bero på. Mödrarna i 

Clemens (2004) studie nämner att största orsaken till att utomhusvistelse uteblir beror på 

deras barns tv-tittande och datoranvändning. Denna faktor syns även i Hofferth (2009) 
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studie där barnens minskade utomhusvistelse och tiden vid TVn ökade. Sandberg (2012) 

påvisar 5 faktorer till, dessa är begränsad rörlighet för barn, närhet och tillgänglighet till 

naturmiljöer, tidsbrist och konkurrerande aktiviteter, otrygghet och rädsla för faror från 

både föräldrar och deras barn och till sist barns (o)intresse och vilja gällande 

naturvistelse. Många faktorer talar för att barn idag är inomhus oftare och mer än förr, 

vilket beror både på mer vistelse i hemmet och att idrottsträningar ofta sker inomhus. 

Dock nämner Sandberg (2012) att det är svårt att bevisa att barn idag är ute mindre än 

vad barn var förr. Han menar att barn idag kommer i kontakt med naturen genom styrda 

fritidsaktiviteter. Däremot påtalar han att barn idag inte alltid tar möjligheten att vistas 

utomhus trots att de får den (Sandberg, 2012). 

2.7. Vad är natur? 

Här kommer begreppet natur i betydelsen naturmiljö diskuteras utifrån olika källor. 

Enligt Nationalencyklopedin (2018) kan natur ses som den mark som är opåverkad från 

människan, detta innebär att människan inte har kommit att påverka platsens växtliv, 

djurliv och landskap. Fredman, Wall Reinius och Lundberg (2009) definierar natur som 

skogar sjöar, kust, skärgårdar, myrar, mossor, åkrar, hagmarker och fjäll.  

Enligt Länsstyrelsens hemsida kan begreppet naturmiljö innefatta mycket, bland annat 

berggrund, jordlagren, yt- och grundvatten, luften, både naturmiljöer på land och i 

vattenväxter samt djur. Naturmiljöer kan även finnas i tätortsnära områden 

(Länsstyrelsen, 2018). Naturvårdsverkets hemsida definierar ordet natur genom att ange 

några naturtyper dessa är berg och sumpmarker, dyner, gräsmarker, kust och hav, myrar, 

skog och sötvatten (Naturvårdsverket, 2017). Naturvårdsverket definition av natur 

omfattar berggrund, jordlager och dess ytformer, yt- och grundvatten, skilda naturmiljöer 

både på land och i vatten och växter samt djur. Det omfattar både mänskligt påverkad 

och opåverkad natur, och inkluderar naturmiljöer i tätortsnära områden, dock inte 

anlagda och bearbetade områden tillexempel tomt -och gårdsmarker och anlagda parker. 

Beroende på hur stor en anlagd park är och hur förhållandet är mellan det skapade och 

naturliga i parken, så kan det finnas parker som delvis kan ses som natur (Personlig 

kommunikation, 24 maj 2018). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studie är att undersöka vilka kunskaper elever i mellanstadiet har om 

allemansrätten. Studien undersöker även vilka faktorer som kan påverka kunskapen om 

allemansrätten och hur inställningen till naturen och fritidsaktiviteter påverkar 

kunskapen. 

• Vilken inställning har elever i årskurs 5 till naturvistelse? 

• Vad föredrar de för naturtyper och aktiviteter i naturen? 

• Vilken kunskap om allemansrätten har elever i årskurs 5? 

• Hur påverkar skolans läge och elevernas fritidsintressen deras kunskap om 

allemansrätten? 
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4. Metod  

I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt och metodval att motiveras och 

beskrivas. Information gällande studiens reliabilitet och validitet kommer även 

presenteras samt studiens etiska aspekter. De deltagande skolorna presenteras. Dessutom 

beskrivs hur kontakten med skolorna skapats. 

4.1. Kvantitativ metod 

Bryman (2011) menar att kvantitativ forskning handlar om insamling av numeriska data. 

Kvantitativ metod ger ”hårddata” med detta menas siffror, svar och fakta som går att 

räkna och bearbeta statistiskt (Harboe, 2013). Kvalitativ forskning använder ord så som 

fler, mer och längre (Trost & Hultåker, 2016). Mätning är en viktig del i kvantitativ 

forskning och är målet inte att mäta, är kvantitativ forskning inget bra alternativ 

(Bryman, 2011). Mätningen gör att relationer mellan fenomen kan hittas och det är även 

mätningen som gör att små skillnader mellan människor kan hittas och sättas i relation 

till fenomen. Bryman (2011) nämner att kausalitet är en viktig faktor i kvantitativa 

studier, detta innebär att forskaren vill kunna förklara varför och vad som är orsaken inte 

bara hur saker är. 

Styrkan i kvantitativ undersökning är möjligheten att säga hur utbrett fenomenet är både 

geografiskt och i olika befolkningsgrupper (Tufte, 2011). Tufte (2011) nämner dock att 

för att detta ska kunna ske behöver urvalet vara representativt för populationen. En styrka 

Harboe (2013) påtalar är metodens generaliserbarhet och prövbarhet, detta eftersom 

kvantitativa undersökningar bygger på standardiserade mätningar. För att forskningen 

ska kunna vara generaliserbar behöver dock urvalet vara representativt, vilket innebär att 

deltagarna ska representera befolkningen (Bryman, 2011). 

4.2. Datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens syfte användes en gruppenkät. Gruppenkäter används då de är 

lättare att samla in när respondenterna är på samma plats. Gruppenkäter innebär inte att 

respondenterna gjorde enkäten i grupp utan endast var på samma geografiska plats vid 

utförandet (Nilsson, 2014). Vid utformningen av enkäten togs syftet och respondenternas 
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ålder in i beaktande, detta för att frågorna ska besvara syftet men även vara formulerade 

så de kan förstås av respondenterna (Harboe, 2013). 

De typer av frågor som användes i enkäten var faktafrågor och kognitiva frågor. 

Faktafrågor innebär frågor som är personliga och frågar om kön och bostad. Kognitiva 

frågor är frågor som mäter kunskap hos respondenterna (Harboe, 2013). Frågornas 

utformning är kort då Harboe (2013) nämner att frågan inte ska vara längre än 20 ord och 

att de ska vara formulerad med enkel meningsbyggnad. Bryman (2011) påtalar även att 

respondenterna vid långa frågor kan tappa tråden, skumma igenom frågan eller hoppa 

över frågan. Detta är extra viktigt då studiens respondenter är så unga.  

Enkäten använder slutna frågor då detta ökar jämförbarheten mellan svaren och det är 

lättare att besvara för respondenten. Det är även lättare att sammanställa och bearbeta 

slutna frågor (Bryman, 2011). Sex stycken av de sluta frågorna har även ett öppet 

svarsalternativ där respondenterna kan fylla i ett eget alternativ. Bryman (2011) nämner 

att detta kan vara viktigt då respondenterna kan förmedla intressanta svar som inte täcks 

av de fasta frågorna och även för att slippa ha en orimligt lång lista svarsalternativ. De 

nackdelarna Bryman (2011) nämner med slutna frågor är att svarsalternativen kan tolkas 

olika av respondenterna och att respondenterna kan känna irritation ifall inget alternativ 

passar enligt dem. 

4.3. Urval 

Till denna studie ville jag komma i kontakt med skolor som har årskurs 5. Valet av 

årskurs gjordes då målet var att så gamla elever som möjligt och årskurs 6 har nationella 

prov som tar tid från årskurs 6. Eftersom tiden var begränsad och snäv valdes ett 

bekvämlighetsurval. Med ett bekvämlighetsurval menas att de respondenter som finns 

tillgängliga används (Bryman, 2011). Urvalet är även ett konsekutivt urval. Detta menas 

att urvalet bygger på att en utvald kategori med människor blir tillfrågade att delta, sedan 

väljer de tillfrågade själva om de vill delta eller inte (Harboe, 2013). Konsekutivt urval 

kan jämföras med Brymans (2011) kvoturval där deltagarna väljs ut efter olika kategorier 

(kvoter). Dessa kvoter väljs ut så de kan ge en bild som kan spegla delar av populationen. 

Urvalet skedde genom att 9 skolor i ett större län i Sydsverige tillfrågades om deltagande. 

Av dessa 9 skolor ville två inte delta. Dessa skolor var utvalda för deras geografiska läge 
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och årskurs. Rektorerna på 8 av dessa skolor tillfrågades via mejl. En kontakt skedde 

direkt genom klassläraren i årskurs 5 då detta var en bekant. Tre skolor har jag besökt 

tidigare och alla var villiga att delta. Efter samtal till tre av rektorerna blev jag 

vidarebefordrad till klasslärarna i årskurs 5 på vardera skolan. Samtliga klasslärare fick 

ett informationsmejl där studiens syfte och tillvägagångssätt presenterades, en 

samtyckesblankett för utdelning till elevers vårdnadshavare var även bifogat i detta mejl 

(Bilaga 1). 

Skola 1 och 2 ligger mitt i en stor stad med ca 94 000 invånare. Närheten till skog är 

därför begränsad. Skola 1 ligger i statdsmiljö och läraren nämnde tillgång till något som 

hon benämnde skolskog, läraren beskrev inte ingående hur denna skolskog ser ut. Inom 

en radie på 1 km från skolan finns det två större sjöar, lövskog och två olika parker. 

Skolan ligger ca 2 km från stadskärnan. Skolan har en förberedelseklass som så tidigt 

som möjligt försöker slussa ut eleverna i klasser. Etniciteten i klasserna var mixad och 

det deltog 36 elever. Skola 2 ligger även denna i stadsmiljö. Inom en radie på 500m från 

skolan finns det två sjöar, ena sjön är omgiven av en park där träd och naturmiljöer finns. 

Dock är det endast lövskog inom denna radie. Skolan ligger ca 1 km från stadskärnan. 

Läraren nämnde här att läromedel har behandlat allemansrätten frekvent. Det deltog 17 

elever från skolan. Dessa skolor kommer att redovisas tillsammans under benämningen 

storstadsskolor. 

Skola 3 ligger i en av storstadens yttersta stadsdelar, i stadsdelen bor många människor 

med utländsk bakgrund. I skolans närmiljö finns det lövskog, enstaka barrträd, bäckar, en 

park och en fotbollsplan. Skolan har ca 5 km in till stadskärnan som tidigare nämnts. Av 

skolans elever är det många som har annat modersmål än svenska. Det deltog 36 elever 

från skolan. Denna skola kommer benämnas som förortsskolan. 

Skola 4 och 5 ligger i en kommundel till storstaden och ligger geografiskt 9 km sydväst 

om den. Här är tillgången till naturmiljöer större men närheten till en större stad finns. I 

närmiljön till skola 4 finns det mycket skog, det finns mestadels lövskog men även 

enstaka barrträd, det finns även en större bäck. På skola 4 deltog 31 elever. Skola 5 ligger 

i närheten av skola 4 och har därför likande närmiljö. Dock har skola 5 skog i anknytning 

till skolgården och har således kortare avstånd till skog. På skola 5 deltog 31 elever. 

Dessa skolor kommer att redovisas tillsammans under namnet kommundelsskolorna. 
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Skola 6 ligger i en tätort med 5 000 invånare ca 15 km från den stora staden. Tätorten är 

omgiven av mark som kan kännetecknas som naturmiljöer exempelvis skog, äng, sjö, 

hage och odlingsmark. Längsta avståndet från skolan till natur är ca 1 km. Det deltog 37 

elever från skolan. Skola 7 ligger i en tätort som är sin egen kommun. I tätorten bor ca 

3 000 invånare och ligger ca 45 km från storstaden. Även här är tätorten omgiven av 

naturmiljöer. Baksidan av skola 7 gränsar ut till en lövskog. I skolans närmiljö finns det 

ängar, hagar och en å som rinner genom samhället. På skola 7 deltog 23 elever. Dessa två 

skolor kommer att redovisas tillsammans under benämningen landsbygdsskolorna.  

I figurerna nedan kan den procentuella fördelningen mellan skolorna och 

gruppindelningen urskiljas (figur 1). Det deltog sammanlagt 206 elever och 51% av 

eleverna var av kvinnligt kön, 48% av manligt och 1% angav båda eller inget. 

 

Figur 1: Elevfördelning  

 

4.4. Tillvägagångssätt 

När skolorna var fastställda delades den färdiga samtyckesblanketten ut bland de 

deltagande skolornas elever (Bilaga 1). Utdelningen ägde rum ca en vecka innan enkäten 

genomfördes, så vårdnadshavare kunde få information och samtycka att deras barn 

deltog. Enkäterna genomfördes under april och maj månad och tog ca 30 minuter för 

deltagarna att genomföra. Vid genomförandet av enkäterna valde jag att åka ut till de 
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deltagande skolorna. Genom att jag valde att åka ut kunde jag fastställa att alla elever 

fick samma information gällande deltagandet och fastställa att eleverna ville delta. Efter 

informationen delades enkäterna ut till eleverna, eleverna hade bänkdelare mellan sig så 

de ej skulle påverkas av varandras svar. Enkäten genomfördes av eleverna som var 

närvarande denna dag och visst bortfall på grund utav sjukdomar skedde. Läraren ingick 

ett muntligt avtal att inte läsa enkäterna så insamlingen skulle ske så etiskt som möjligt. 

4.5. Dataanalys 

Efter besöken på skolorna där eleverna fick svara på enkäten bearbetades materialet i 

programmet SPSS. Detta är ett statistikprogram som hjälper till vid resultatbildning. För 

att kunna analysera och föra in materialet i SPSS skapas variabler och variabelvärden. 

Varje fråga är en variabel i bearbetningen, varje variabel kan sedan anta olika värden så 

kallade variabelvärden (Trost & Hultåker, 2016). Svarsalternativen varje fråga har får ett 

variabelvärde, finns det fyra alternativ får de värdena 1,2,3 och 4. Första svarsalternativet 

får värde 1 och sista får värde 4 (Trost & Hultåker, 2016). Om någon fråga lämnats 

obesvarad blir det ett så kallat bortfall. Dessa får i kodningen ett värde 0 då detta står för 

obesvarad fråga (Trost & Hultåker, 2016).  

Variabelvärdena kan kategoriseras i olika skalor, det finns fyra typer ordinalskala, 

intervallskala, kvotskala och nominalskala. Denna studie har använt ordinalskala och 

nominalskala. Ordinalskala innebär att rangordning av värdena kan ske, att något är 

bättre eller större än något annat och denna skala återfinns i fråga 2 (Bilaga 2) där 

deltagarna ska svara på hur de tycker det är att vara i naturen (Hjerm, 2015). 

Nominalskala innebär att variabelvärdena finns för att kunna skilja alternativen åt 

(Hjerm, 2015). Fråga 23 (Bilaga 2) där deltagarna frågas vilket kön de tillhör är ett 

exempel på en nominalskala. 

Enkätens olika frågor blev därför en egen variabel med olika antal många variabelvärden. 

Skolans nummer blev även en egen variabel detta för att kunna jämföra skolornas svar. 

Dessa värden skrevs sedan in i programmet SPSS för sammanställning. 
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4.6. Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig och följdriktig studien är (Bryman, 2011). Tufte 

(2011) beskriver att reliabilitet är när undersökningens dataanalys har gått till på ett 

sådant sätt att felregistrering av data undviks. Slutna frågor gör så svaren blir mer reliabla 

då avkodningen inte kan variera och kriterierna ändras (Bryman, 2011, s.245). En annan 

fördel med slutna frågor som Nilsson (2014) påpekar är att då alla respondenter har 

samma fasta alternativ, minskar slumpvis inflytande från andra och studien blir mer 

reliabel. Låg reliabilitet kan uppkomma om olika lärare presenterar enkäten på olika sätt 

detta kan påverka eleverna vid utförandet (Nilsson, 2014). För att förhindra enkäten 

presenteras olika valde jag att åka ut till skolorna vid genomförandet. Låg reliabilitet kan 

även förekomma om frågeformulär har satts ihop på ett slarvigt sätt (Tufte, 2011). 

Validitet handlar om hurvida studien mäter sitt syfte (Bryman, 2011). Tufte (2011) 

instämmer på detta och belyser att validitet handlar om i vilken grad man mäter det man 

avsätt sig mäta. Då denna studie är en enkätstudie nämner Nilsson (2014) att det är av 

stor vikt för studiens validitet att utforma frågorna så det verkligen mäter vad man vill 

mäta, eftersom det inte går att ändra frågorna i efterhand. Därför är det av stor vikt att 

variablerna är utformade innan. Låg validitet kan uppkomma om frågorna är dåligt 

formulerade (Nilsson, 2014). 

4.7. Etiska principer 

Bryman (2011) belyser fyra etiska principer dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet bygger 

på att respondenterna ska vara informerade om syftet med studien och vilka delar studien 

bygger på. Det ingår även att meddela respondenterna att medverkan är helt frivillig. 

Samtyckeskravet bygger på att respondenten själv har rätt att välja om hen vill medverka 

eller inte. Konfidentialitetsskravet innebär att personuppgifter och information gällande 

respondenterna ska förvaras så ingen utomstående kan komma åt dem. Med 

nyttjandekravet menas att den insamlade informationen endast får användas i 

forskningssyfte (Bryman, 2011).  
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Då respondenterna i denna studie är så unga gavs en samtyckesblankett ut där 

vårdnadshavare fick information om studien (Bilaga 2). Blankett inkluderade dessa fyra 

etiska principer, i blanketten kan vårdnadshavare läsa om studiens syfte, hur 

tillvägagångssättet var och hur dom skulle kontakta mig om de inte ville att deras barn 

skulle delta. Eleverna blev åter igen informerade om alla etiska principer vid 

genomförandet av enkäten. 
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5. Resultat  

Resultatet redovisas i två kategorier: naturupplevelse och allemansrätten. I varje kategori 

ingår flera frågor som redovisas i olika tabeller och diagram. Avslutningsvis presenteras 

en kort sammanfattning av resultatet. Resultatet presenteras skolvis i tabeller och figurer, 

i löpande text hänvisas till de namngivna grupperingarna: storstadsskolorna (Skola 1 och 

2), förortsskolan (Skola 3), kommundelsskolorna (Skola 4 och 5) och 

landsbygdsskolorna (Skola 6 och 7). 

5.1. Naturupplevelse 

Eleverna fick svara på frågor gällande deras utomhus- och naturvistelse. Första frågan 

eleverna fick svara på var vad de anser vara natur. Här fick flera alternativ kryssas. I 

tabellen nedan framgår att majoriteten av eleverna ansåg att skog är natur (Figur 2). 

Totalt tyckte de flesta av eleverna att natur är skogar, sjöar, ängar och hagar. Av de 

deltagande eleverna ansåg 7% att skolgårdar är natur. 73% (22st) av de som uppgav att 

fotbollsplaner är natur är pojkar medan 65% (17st) av de som uppgav att lekparker är 

natur är flickor. 

 

Figur 2: Vad tycker du är natur? Resultatfördelning för skolorna (S:1–7). Vid denna fråga fick 

deltagarna ange flera svarsalternativ. 
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S:2 1 17 12 10 2 12 1 6 1

S:3 3 35 26 13 4 28 4 15 4

S:4 10 32 29 22 10 27 3 21 16

S:5 4 23 22 20 2 20 4 14 7

S:6 5 36 29 12 5 30 1 17 15

S:7 3 22 20 9 0 13 1 5 3
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Eleverna fick även svara på hur de tycker det är att vara i naturen. Majoriteten av 

eleverna ansåg att det är roligt eller mycket roligt att vara i naturen, endast sex pojkar 

ansåg att det är mycket tråkigt (Figur 3).  

 

Figur 3: Hur tycker du det är att vara ute i naturen? Resultatfördelning för skolorna (S:1–7). 

Eleverna fick sedan svara på vem de oftast är ute i naturen med, här fick de återigen ange 

flera alternativ. I figur 4 framgår att de flesta elever var ute med en kompis eller med en 

vuxen. Det framgår att på skola 4 och 6 ansåg sig större andel elever att vara ute i naturen 

själva jämfört med de andra skolorna. Av de elever som angav att de aldrig är ute, gick 

flest elever på förortsskolan. 

Figur 4: Vem eller vilka eleverna anser sig vara ute i naturen med. Resultatfördelning för 

skolorna (S:1–7). Vid denna fråga fick deltagarna ange flera svarsalternativ. 
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S:1 0 8 25 1 2

S:2 0 3 13 0 1

S:3 0 10 22 4 1

S:4 1 13 15 3 0

S:5 0 3 15 6 0

S:6 0 16 18 1 2

S:7 0 12 10 1 0

Totalt 1 65 118 16 6

0

20

40

60

80

100

120

140

A
n

ta
l 

el
ev

er

Själv Kompis
Äldre

syskon

Yngre

syskon
Vuxen

Är

aldrig

ute i

naturen

Släkting Husdjur Kusin Skolan Familj Olika Scouter Annat

S:1 3 28 9 5 16 2 0 0 0 4 2 0 2 1

S:2 1 10 4 2 10 0 0 0 1 1 2 0 1 0

S:3 5 25 11 7 14 6 2 0 3 2 6 1 0 0

S:4 14 29 7 11 13 0 0 1 2 0 0 0 0 0

S:5 9 20 9 7 13 3 0 0 1 1 0 0 0 1

S:6 17 30 9 19 19 1 2 2 1 1 0 0 0 1

S:7 7 16 5 9 14 0 0 2 0 0 1 0 0 1

Totalt 56 158 54 60 99 12 4 5 8 9 11 1 3 4

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

A
n

ta
l 

el
ev

er



 

   

 

19 
 

Eleverna fick sedan uppskatta hur ofta de är ute i naturen. Cirka 38% (71) av eleverna 

ansåg att de var ute flera gånger i veckan (Figur 5). Det var vanligast på 

landsbygdsskolorna att vara ute flera gånger i veckan medan på skola 4 var det vanligast 

att vara ute flera gånger i månaden. Totalt var det endast 7 elever som ansåg sig aldrig 

vara ute, de var representerade av alla fyra skoltyper.  

Figur 5: Hur ofta är du ute i naturen? Resultatfördelning för skolorna (S:1–7). 

Eleverna fick inte bara svara på hur ofta de är ute utan även vilken typ av dag de brukar 

vara ute i naturen. Här fick eleverna kryssa flera alternativ. Resultatet visar tydligt att 

helger och längre lov leder till mer utomhusvistelse (Figur 6). Eleverna på skola 6 anser 

sig även vara ute mycket på vardagar och studiedagar. På skola 4 anser sig även många 

elever vara ute på vardagar. Det vara bara på storstadsskolorna och förortsskolan som 

elever anser sig aldrig vara ute, detta är dock endast 7 elever.  
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Figur 6: Vilken typ av dag är du oftast ute i naturen? Resultatfördelning för skolorna (S:1–7). 

Vid denna fråga fick deltagarna ange flera svarsalternativ. 

60 % av eleverna angav att de cyklar i naturen, 59% att de badar och 56% att de går 

promenader i naturen (Figur 7). Här fick eleverna kryssa flera alternativ som stämmer in 

på vad de anser sig göra ute i naturen. Det var vanligare att eleverna på skola 6 fiskade, 

lekte lekar och byggde kojor, medan eleverna på skola 4 ansåg sig sola i större 

utsträckning än vad eleverna på de andra skolorna ansåg sig göra (Tabell 1). Det var fler 

flickor som uppgav att de brukar sola, gå promenader, rida, leka lekar eller ha picknick 

medan fiska, dyka eller snorkla oftare valdes av pojkar. Det var totalt två elever som 

skrev till alternativet jagade, dessa elever gick på landsbygdsskolorna och var pojkar. 

Figur 7: Vad brukar du göra när du är ute i naturen? Gemensam resultatfördelning för alla 

skolorna. Vid denna fråga fick deltagarna ange flera svarsalternativ. 
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Tabell 1: Vad brukar du göra när du är ute i naturen? Resultatfördelning för skolorna (S:1–7). 

Vid denna fråga fick deltagarna ange flera svarsalternativ. 

 S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 Totalt 

Plocka bär och svamp 8 5 6 8 8 11 8 54 

Gå promenader 24 12 23 19 17 16 7 118 

Segla 0 2 0 1 0 0 1 4 

Sola 10 8 12 17 9 8 9 73 

Fiska 4 3 3 13 11 16 8 58 

Dyka/snorkla 3 3 6 10 7 6 4 39 

Åka skridskor 6 2 6 8 5 12 5 44 

Geocaching 2 0 0 2 0 3 0 7 

Titta på djur (ex. Fåglar) 8 4 8 5 6 4 3 38 

Titta på växter 4 6 7 4 8 4 3 36 

Klättra/bestiga berg 6 2 6 8 4 4 1 31 

Rida 2 1 0 4 1 6 5 19 

Cykla 12 11 22 24 13 26 16 124 

Jogga eller springa 13 8 20 19 15 17 14 106 

Bada i sjöar eller hav 19 7 17 22 14 26 14 119 

Paddla kanot eller kajak 1 1 2 2 1 4 0 11 

Tälta 5 2 5 5 5 9 6 37 

Åka skidor eller snowboard 5 3 2 8 6 14 6 44 

Bygga koja 8 3 6 12 4 15 1 49 

Åka skateboard/longboard 2 0 1 3 0 4 0 10 

Vandra 4 5 8 6 6 5 4 38 

Leka lekar 17 6 11 18 10 21 8 91 

Åka pulka 9 4 10 10 6 14 4 57 

Picknick 8 4 9 9 10 19 1 60 

Åka fyrhjuling 0 0 0 0 0 1 0 1 

Jaga 0 0 0 0 0 1 1 2 

Hoppa studsmatta 0 0 1 1 0 1 1 4 

Fotboll 1 1 0 1 1 1 3 8 

Filma 0 0 2 0 0 0 0 2 

Grilla 0 0 1 0 0 0 0 1 

Orientering 0 0 2 0 0 0 0 2 

Åka sparkcykel 1 0 0 1 0 0 0 2 

Åka motorbåt 1 0 0 0 0 0 0 1 

Annat 1 0 0 0 0 1 0 2 

Antal elevsvar 36 16 37 32 24 36 23 204 
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Eleverna svarade även på vilka naturmiljöer de uppskattar att vara i med utgångspunkt 

från bilder som visade sådana miljöer. Här fick eleverna återigen ange flera 

svarsalternativ. Vanligast var att eleverna uppskattade sjö- och havsmiljöer, stränder och 

lövskogar (Figur 8). På förortsskolan uppskattade endast hälften av eleverna sjö- och 

havsmiljöer, på de andra skolorna anser majoriteten att sjö- och havsmiljöer är lockande.  

 

Figur 8: Vilka naturmiljöer tycker du om att vara i? Resultatfördelning för skolorna (S:1-7). 

5.2. Allemansrätten 

Eleverna fick även svara på olika frågor om allemansrättens skyldigheter och rättigheter. 

Vid genomförandet hördes uttryck för att eleven inte fick göra vissa saker för föräldrarna 

och eleven kryssade utifrån detta snarare än utifrån allemansrättens regler, andra elever 

visste att det inte är tillåtet att plocka något i annans trädgård och därför kryssade därför 

att markägaren ska tillfrågas. Eleverna svarade även på om de hört talas om 

allemansrätten tidigare. Totalt svarade 17 elever att de inte hade hört talas om 

allemansrätten innan, 12 av kvinnligt kön och 5 av manligt kön, (Figur 9).  

 

 Figur 9: Har du hört talas om allemansrätten? 
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S:5 11 19 2 3 21 8 11 16 7 20

S:6 25 26 10 7 30 11 25 19 5 32

S:7 13 13 6 4 17 5 12 12 4 18

Totalt 107 137 37 28 159 44 86 99 53 161
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Majoriteten av eleverna trodde att markägararens lov behövdes för bär- eller 

svampplockning, dock visste 61 elever att det var tillåtet utan medgivande från 

markägaren (Figur 10). De elever som visade på minst kunskap, och svarade ja om du 

frågar om lov, nej aldrig eller vet inte, går på storstadsskolorna eller förortsskolan.  

 

 

Figur 10: Får du plocka bär och svamp var du vill? 

Gällande vilka delar av skogen som är tillåtet att använda vid kojbyggen visar alla skolor 

på bra kunskap (Figur 11). Det är endast 2 pojkar som tror att det är tillåtet att bryta 

grenar och ett fåtal som svarade att de saknade kunskap. 

 

 

Figur 11: Vilka delar av skogen får du använda till en koja? 

 

Eleverna på alla skolor visade mycket goda kunskaper om nedskräpning. 92% av 

eleverna visste att papperskorgar ska användas till skräp (Figur 12). Det var endast ett 

fåtal elever som angav att nedskräpning på trottoarer är tillåtet. 
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Figur 12: Var lägger du ett glasspapper? 

Eleverna visade även stora kunskaper om att nedskräpning i naturen ej är tillåtet (Figur 

13). Detta visades genom att de svarade att platsen ska se ut som innan picknicken. Det 

var endast ett fåtal elever som ansåg att någon annan skulle ta hand om skräpet eller 

svarade att de saknade kunskap. 

 

 

Figur 13: Efter en picknick i skogen hur ska platsen se ut? 

 

Det fanns störst osäkerhet kring eldning i naturen hos en av storstadsskolorna och skolan 

i förorten (Figur 14). Majoriteten av alla deltagande elever hade dock kunskap om att 

eldning ska ske på öppen plats. Däremot svarade många elever att de saknade kunskap 

eller att eldning bäst sker på en klippa, vilket inte är tillåtet då klippan kan spricka. 
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Figur 14: Var får du göra upp eld? 

Eleverna visade även kunskap om att träd inte får huggas ner på annans mark, endast 4 

elever trodde att det var tillåtet (Figur 15). Dessa fyra elever var flickor. 

 

Figur 15: Får du hugga ner ett träd i någon annans skog? 

Att det är tillåtet att tälta i Sveriges natur visste de flesta elever, dock var det osäkert 

under vilka omständigheter. Majoriteten av eleverna trodde att tältning endast är tillåten 

för en natt. (Figur 16). 

 

 

 

 

 

Figur 16: Du får tälta… 
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Eleverna hade även goda kunskaper gällande huruvida ett fågelbo får tas med hem. 72% 

visste att det inte är tillåtet att ta med ett fågelbo hem, 13% trodde att det var okej om 

boet var tomt (Figur 17). 

Figur 17: Du hittar ett fint fågelbo. Får du ta med det hem? 

I figur 18 framgår vad eleverna ansåg var viktigt att tänka på vid promenad med hund. 

Majoriteten av eleverna ansåg att hunden ska vara kopplad, dock var det skillnader 

gällande hur mycket och under vilka årstider som hunden ska vara kopplad. Det var fler 

flickor som ansåg att hunden ska vara kopplad under hela promenaden. 

Figur 18: Om du går en promenad med en hund i skogen vad ska du tänka på? 

En av de delar av allemansrätten eleverna visar goda kunskaper om är gällande korsande 

av annans tomt (Figur 19). Av 206 elever svarade 150 korrekt och av dessa var 80 

flickor, 69 pojkar och en hade angivit båda könen. Det var endast pojkar som trodde att 

annans tomt alltid fick korsas eller fick korsas utom synhåll för ägaren.
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Figur 19: Får du gå över någons tomt? 

En av de delar i allemansrätten som eleverna visade minst kunskap om är gällande 

nyttjande av annans brygga. Endast 26 av de 206 deltagarna hade kunskap om detta 

(Figur 20) och 65 % av de som hade kunskap är pojkar. Det var även fler av flickor än 

pojkar som svarade att det inte var tillåtet. Skillnader mellan skolområden kunde ej 

urskiljas för denna fråga. 

 

Figur 20: Får du bada från någon annans brygga (om den inte ligger vid huset)? 

I figuren nedan framgår att mer än hälften av eleverna inte hade kunskap gällande 

fiskeregler i Sveriges fem största sjöar (Figur 21). Storstadsskolorna och förortsskolan 

visade sig vara mest osäkra på reglerna medan skola 6 visar på mest kunskap. En elev på 

skola 2 påpekade att fiskekort behövs för att få fiska. Av de 110 eleverna som angav 

svaret vet inte är 62 flickor medan 46 av de 66 elever som valde svarsalternativet ja med 

fiskespö var pojkar. Detta visar på att de kvinnliga deltagarna var mest osäkra medan de 

manliga hade mest kunskap om fiskeregler.  
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Figur 21: Får du fiska i Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön? 

 

5.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ansåg de flesta deltagarna att natur är skogar, sjöar, ängar och hagar. 

Deltagarna föredrog att vistas i sjö- och havsmiljöer, vid stränder och i lövskogar. 

Majoriteten ansåg att det är roligt eller mycket roligt att vara i naturen. Deltagarna var 

oftast ute i naturen med en kompis eller en vuxen och vanligast var det att vara ute helger 

och längre lov. Majoriteten av deltagarna ansåg sig vara ute i naturen flera gånger i 

veckan. De vanligaste aktiviteterna att utöva i naturen var bada, cykla, jogga/springa eller 

gå promenader. 

Det visade sig att 90% av deltagarna hade hört talas om allemansrätten. De visade goda 

kunskaper kring regler gällande nedskräpning, korsande av annans tomt, levande träd och 

buskar, fågelbon, nedhuggning av träd på annans mark och eldning. Deltagarna hade 

kunskap om att hundar ska vara kopplade vår och sommar men många trodde även att 

hunden ska vara kopplad året om. Osäkerhet kunde urskiljas gällande hur många nätter 

tältning är tillåten och var detta är tillåtet och även regler kring bär- och svampplockning. 

De regler deltagarna hade minst kunskap om är att annans brygga får nyttjas om ägaren 

inte är där och att fiske med handredskap är tillåtet i Sveriges fem största sjöar. 
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6. Diskussion 

I diskussionen analyseras och diskuteras studiens resultat och metod i relation till tidigare 

forskning.  

6.1. Metoddiskussion 

Valet att använda kvantitativ metod och enkäter gör att det var svårt att uppfatta grunden 

till deltagarnas kunskaper. Vissa svar var svåra att uttyda på grund av att några elever 

valde att kryssa flera alternativ. Det menar Harboe (2013) är ett vanligt problem och kan 

undvikas genom digitala enkäter. Problemet med digitala enkäter är dock att skolorna 

måste ha tillgängliga, fungerande och snabba datorer.  

Efter genomförandet upptäcktes svårigheter med frågorna 7, 17 och 22 (Bilaga 2). 

Svårigheterna som uppkom var att fråga 7 saknade ett alternativ om deltagaren ej utövade 

någon av aktiviteterna. Fråga 17 fick ett otydligt resultat på grund av att alla 

svarsalternativ hänvisade till att tältning var tillåtet. Fråga 22 gav inget användbart 

resultat då närmiljön redan kunde identifieras utifrån skola och faktorn att en del av 

eleverna hade delade föräldrar hade missats. En pilotstudie hade varit att föredra då 

frågor som var missvisande eller svåra att tolka kunnat identifieras och justeras innan 

genomförandet, dock var tiden för kort (Harboe, 2013). Vissa frågor kan även ha varit för 

svåra för elever med annat modersmål än svenska att förstå. För att missförstånd gällande 

frågorna skulle förhindras var jag närvarande vid genomförandet och svarade på frågor. 

Vid analysen av materialet kan slumpmässiga fel inträffa, med detta menas tolkningsfel 

eller inmatningsfel (Nilsson, 2014). Försök till att förhindra dessa fel har genomförts 

genom att minska tolkningsbarheten samt att använda sig av övervägande stängda frågor. 

Många slumpmässiga fel kan leda till låg reliabilitet (Nilsson, 2014). Tufte (2011) 

nämner även att felregistrering av data kan leda till låg reliabilitet. Han nämner vidare att 

detta kan förhindras genom att flera personer går igenom samma material eller att 

undersökningen görs flera gånger. Tyvärr var inte en kontrollstudie möjlig för denna 

studie då det inte fanns tid avsatt för detta. Inte heller var genomgången av ett flertal 

personer möjlig då arbetet genomfördes självständigt. 
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Eftersom studien delvis utgick från ett bekvämlighetsurval kan den utifrån Bryman 

(2011) vara svår att generalisera över hela befolkningen. Dock kan studiens resultat tack 

vare sin omfattning och spridning generaliseras i regionen. Vid analysen av materialet 

kan slumpmässiga fel inträffa (Nilsson, 2014) eftersom det inte är möjligt att veta om 

urvalet är representativt för populationen. Studien utgick även från ett kvoturval och detta 

kan enligt Bryman (2011) vara missvisande därför att de personer som blev grunden till 

studien inte nödvändigtvis behöver vara representativt för populationen. Det är även svårt 

att säkerställa att personerna hamnat i rätt kvotgrupp (Bryman, 2011). När tiden är 

begränsad anser Bryman (2011) ändå att kvoturval är en bra urvalsmetod då flera försök 

för att nå en viss individ inte är nödvändig. 

6.2. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras skillnader mellan olika skolområden. Resultatet sätts 

även i relation till tidigare forskning. Resultatdiskussionen är uppdelad i två delar utifrån 

resultatet, där en del behandlar naturupplevelsen och den andra behandlar allemansrätten. 

6.2.1. Naturupplevelse 

För att svara på frågeställningarna Vilken inställning har elever i årskurs 5 till 

naturvistelse? och Vad föredrar de för naturtyper och aktiviteter i naturen? ställdes åtta 

frågor som relaterade till elevers utomhusvistelse. Elevernas svar sätts i relation till 

tidigare forskning.  

De flesta eleverna i min studie ansåg att natur är skogar, sjöar ängar och hagar av givna 

alternativ (Figur 2). Detta överensstämmer väl med studien av Fredman et al. (2008b) där 

flest antal av deltagarna som var mellan 16 och 84 år ansåg att skog, fjäll, sjöar och hav 

är natur. Fjäll fanns emellertid inte med som alternativ i min studie vid just denna fråga. 

Deltagarna i de båda studierna är även eniga i vad de minst anser är natur, vilket är 

fotbollsplaner. Jämförs detta med vad Fredman et al. (2009) beskriver är natur kan 

likheterna skog, sjöar och hagar utskiljas. Även Naturvårdsverkets definition (2017) 

nämner skog, sjöar och gräsmarker till vilket hagar och ängar kan räknas. De andra 

naturtyperna Fredman et al. (2009) nämner fanns inte med som alternativ. Däremot i 

jämförelse mellan elevernas syn och Nationalencyklopedins (2018) förklaring där natur 

är mark som är opåverkad av människan, synliggörs olikheter då de hagar, skog, sjöar, 
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ängar eleverna kommer i kontakt med är påverkade av människan. Dock är det endast 

nationalencyklopedin som ger denna förklaring, vilket kan bero på att det är ett 

uppslagsverk och beskriver betydelsen av ordet.  

Tidigare studier visar på en trend att utomhusvistelsen minskar och att barn har ett 

minskat intresse och vilja att vara utomhus däremot nämn att detta är svårt att bevisa 

(Sandberg, 2012). Även en studie från USA visar på att mödrar uppskattar att sina barn är 

ute mindre än vad de var som barn (Clemens, 2004). Dock visar min studie att eleverna i 

årskurs fem anser att det är roligt att vara ute och att de anser att de är ute ofta (Figur 3; 

Figur 5; Figur 6). Det kan bero på att elever får vara ute mycket under skoltid och 

relaterar till det, eller att elevernas uppfattning är en annan än vuxna i deras omgivning. 

Deltagarna i Sandbergs (2012) studie nämner även att de föredrar innemiljöer mot 

skogsmiljöer. Min studie påvisar att deltagarna uppskattade lövskogsmiljöer mer än 

barrskog men att andra miljöer föredrogs mer så som sjö- och havsmiljöer och stränder 

(Figur 8). Även i en studie av Fredman och Hedbloms (2015) kunde det urskiljas att av 

skogstyper var lövskog mer attraktivt än barrskog. De naturmiljöer eleverna uppskattade 

mest i min studie var sjö- och havsmiljöer och stränder. Skola 6 ansåg i högre grad att 

skidbackar är en naturmiljö de vill vistas i, det kan bero på att årskurs 5 under våren hade 

en friluftsdag med skidåkning. Landsbygdsskolorna ansåg att barrskog och lövskog var 

lika attraktiva, det kan bero på att skolorna har närhet till båda skogstyperna.  

Deltagarnas uppfattning i min studie om vilka dagar de var ute stämmer överens med 

deltagarna i studien av Fredman et al. (2008b). I båda studierna ansåg sig hälften av 

deltagarna vara ute på vardagar och mer än hälften ansåg sig vara ute på helger eller 

längre ledigheter. Däremot var det fler deltagare i studien av Fredman et al. (2008b) och 

en högre andel av deltagarna ansåg sig vara ute på helger. Kan det bero på ointresse för 

utomhusvistelse bland eleverna i min studie eller svårigheter att identifiera vilka dagar de 

är ute? Eleverna i studien anser att de är ute ofta och uppskattar utomhusvistelse. De 

anser även att de är ute flera dagar i veckan vilket borde indikera att de behöver vara ute 

vardagar och helger för att detta ska vara möjligt. 

Studien visar att de vanligaste utomhusaktiviteterna hos eleverna var bad, cykling, 

jogging/löpning och promenader (Figur 7; Tabell 1). De vanligaste aktiviteterna i två 

studier av Fredman et al. (2015; 2008c) var promenader, ströva i skog och mark samt 
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arbeta i trädgården. I dessa utskiljs att deltagarna promenerade mer än i min studie. 

Däremot cyklade och badade deltagarna i min studie i högre utsträckning än deltagarna i 

studien av Fredman et al. (2015). Vad gäller solning kunde likheter urskiljas mellan 

studierna men var svåra att säkerställa då studien av Fredman och Hedbloms (2015) även 

angav hur ofta respektive aktivitet utövades. 

6.2.2. Allemansrätten 

För att svara på frågeställningen Vilken kunskap om allemansrätten har elever i årskurs 

5? ställdes 12 frågor. Dessa frågor har sedan analyserats i helhet och slutsatsen är att 

elever i årskurs fem har goda kunskaper gällande allemansrätten. Kunskapen är mindre 

god gällande fiske i Sveriges fem största sjöar och om nyttjande av annans brygga är 

tillåten när ägaren inte är där (Figur 20; Figur 21). Detta kan bero på att dessa delar oftast 

inte diskuteras i skolorna eller i hemmen. Min studie visade på att endast 28% av 

eleverna fiskar. Om eleverna inte är vana vid att fiska har fiskreglerna gällande Sveriges 

5 största sjöar kanske inte kommit upp i samtal. Bristen i kunskap gällande nyttjande av 

annans brygga kan bero på att det finns många fina badställen som kommunerna äger 

vilket leder till att dessa nyttjas istället för annans brygga. 

Enligt allemansrätten är tältning tillåten i naturen ett par dagar om inte vistelsen bryter 

mot hemfridsbrottet och skadar marken (Bengtsson, 2004). Majoriteten av deltagarna i 

min studie tror dock att tältning endast är tillåtet en natt (Figur 16). Enstaka elever har 

även kryssat för att tältning får ske i närheten av någons hus. Detta kan dock bero på att 

dessa elever tänker att tältning får ske i den egna trädgården. Bengtsson (2004) nämner 

att regler gällande tältning är svåra och otydliga, vilket synliggörs i min studie.  

Endast 45% av de deltagare som angav att de brukar fiska hade kunskap om att fiske med 

handredskap är tillåtet i Sveriges fem största sjöar. Det kan bero på att de fiskar i mindre 

sjöar och därför äger fiskekort. En elev på skola 2 frågade vid genomförandet var hen 

skulle kryssa då fiskekort behövs. Därför hade ett alternativ där fiskekort nämns varit 

gynnsamt för studiens resultat. I min studie visar resultatet på att fler pojkar än flickor 

har kunskap gällande fiskeregler, detta stämmer överens med resultatet i studien av 

Fredman och Hedbloms (2015) och studien av Fredman et al. (2008a) där de deltagande 

männen hade bättre kunskap. Likheter mellan min studie och Fredman et al. (2008a) 
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finns även då båda studierna visar på att fiskeregler i Sveriges 5 största sjöar med 

handredskap var en av de delar deltagarna hade minst kunskap om.  

Av de deltagare i min studie som angav att de brukar plocka bär och svamp, ansåg 61% 

att markägarens lov var nödvändigt medan endast 27% visste att det var tillåtet utan 

förfrågan (Figur 10). Detta kan bero på hur frågan ställdes och hur eleverna uppfattade 

frågan.  

För att svara på frågeställningen Hur påverkar skolans läge och elevernas fritidsintressen 

deras kunskap om allemansrätten? ställdes 12 frågor. Elevernas svar har i analysen 

kategoriserats så att skolområdet kan jämföras med deras kunskaper. De elever som 

angav att de gick på någon slags organiserad friluftsaktivitet på fritiden visade inte på 

bättre resultat gällande allemansrätten än de övriga deltagarna. Inte heller skiljde det 

något i kunskap om allemansrättens delar om fiske och bärplockning mellan övriga 

deltagare och de deltagare som fiskar eller plockar bär. I studien av Fredman och 

Hedbloms (2015) hade deltagarna på landsbygden bättre kunskap om allemansrätten än 

de i större städer. Min studie tyder på att de deltagande eleverna från landsbygdsskolorna 

har mer kunskap än elever på de andra deltagande skolorna på nästan alla delar av 

allemansrätten. Dock hade kommundelsskolornas elever bäst kunskap om var det är 

tillåtet att elda, nyttjande av annans brygga och huruvida det är tillåtet att medtaga ett 

fågelbo hem. Gällande hundpromenader var kunskapen varierande mellan alla elever.  

Slutligen visar studien på att de elever som deltog har goda kunskaper om allemansrätten. 

Den goda kunskapen om allemansrätten kan bero på skolornas lektioner gällande 

allemansrätten eller föräldrarnas engagemang eller båda. Majoriteten av de deltagande 

eleverna har antagligen inga svårigheter att nå de kunskapskrav som ställs gällande 

allemansrätten i idrott och hälsa. Skolorna har således lyckats förmedla nöjet att vistas i 

natur och de skyldigheter och rättigheter privatpersoner har i naturen.  

Vidare skulle forskning gällande hur allemansrätten förmedlas till elever vara intressant. 

Genom sådan forskning kan fler faktorer som påverkar hur väl eleverna minns de 

skyldigheter och rättigheter individen har i naturen fastställas. Mer rikstäckande 

forskning skulle även vara av intresse då kunskapen gällande hela Sveriges grundskola 

kan synliggöras.  



 

   

 

34 
 

Referenslista 

Alerby, E. (1998). Att fånga en tanke: en fenomenologisk studie av barns och ungdomars 

tänkande kring miljö (Doktorsavhandling, Luleå tekniska Universitet, Institutionen för 

pedagogik och ämnesdidaktik). 

Bengtsson, B. (2004). Allemansrätten: vad säger lagen? Stockholm: Naturvårdsverket. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Clements, R. (2004). An Investigation of the Status of Outdoor Play. Hofstra University, 

Hempstead, USA. Contemporary Issues in Early Childhood, Volume 5, Number 1, 2004 

Fredman, P. & Hedblom, M. (2015). Friluftsliv 2014 Nationell undersökning om svenska 

folkets friluftsvanor. (Rapport nr 6691). Hämtad från Naturvårdsverket: 

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91- 

620-6691-8/ 

Fredman, P., Karlsson, S., Romild, U. & Sandell, K. (red.) (2008a). Besöka naturen - 

hemma eller borta? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i 

Sverige. (Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring Rapport nr 3). Hämtad från 

Mittuniversitet: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:128284/FULLTEXT01.pdf 

Fredman, P., Karlsson, S., Romild, U. & Sandell, K. (red.) (2008b). Vilka är ute i 

skogen? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. 

(Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring Rapport nr 1). Hämtad från 

Mittuniversitet: 

http://arkivering.miun.se:8080/wayback/20130624121229/http://www.friluftsforskning.s 

e/download/18.45b270a411a9ed8e12780003060/Rapport+1+f%C3%B6r+webb.pdf 

Fredman, P., Wall Reinius, S. & Lundberg, C. (2009). Turism i natur. (European 

Tourism Research Institute, ISSN 1403-4220; 2009:23) Hämtad från Mittuniversitet: 

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A282000&dswid=7544 

Fägerstam, E. & Blom, J. (2012). Learning biology and mathematics outdoors: effects 

and attitudes in a Swedish high school context. Journal of Adventure Education and 

Outdoor Learning, 13(1), 56-75. doi:10.1080/14729679.2011.647432 



 

   

 

35 
 

Hallberg, J. & Svahn, R. (2017). Elevers lärande via utomhuspedagogik, Allemansrätten 

i undervisningssammanhang. (Självständigt arbete, Jönköpings University i Jönköping, 

Högskolan för lärande och kommunikation.) 

Harboe, T. (2013). Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen. 

Malmö: Gleerup. 

Hofferth, S.L. (2009). Changes in American chilkdren’s time 1997-2003. Electronic Int. 

J. Time Use Res. 6: 26–47. 

Hjerm, M. (2015). Att samla in kvantitativ data. I Hjerm, M., Lindgren, S. & 

Nilsson. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. (2. uppl.) Malmö: Gleerup. 

Lisberg Jensen E. (2011). Humanekologiska perspektiv på barns naturkontakt. I 

Mårtensson, F., Lisberg Jensen E., Söderström, M., & Öhman, J. Den nyttiga 

utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och 

miljöengagemang. (s.25–54), (Rapport 6407). Hämtad från Naturvårdsverket: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6407-5.pdf  

Länsstyrelsen. (2018). Anvisningar. Hämtad 2018-05-19 från 

http://www.lansstyrelsen.se/Sv/e-tjanster/samrad/Pages/anvisningar.aspx?keyword=natur 

Mårtensson, F., Lisberg Jensen E., Söderström, M. & Öhman, J. (2011). Den nyttiga 

utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och 

miljöengagemang. (Rapport 6407). Hämtad från Naturvårdsverket: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6407-5.pdf  

Mårtensson, F. (2011). Miljöpsykologiska perspektiv på barns naturkontakt. I 

Mårtensson, F., Lisberg Jensen E., Söderström, M., & Öhman, J. Den nyttiga 

utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och 

miljöengagemang. (s.55–81), (Rapport 6407). Hämtad från Naturvårdsverket: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6407-5.pdf  

Nationalencyklopedin. (2018) Natur. Hämtad 2018-04-30 från 

http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/natur  

Naturvårdsverket. (2017). Natura 2000 i Sverige. Hämtad 2018-05-19 från 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Natura-

2000/ 



 

   

 

36 
 

Nilsson, M. (2014). Att samla in kvantitativa data – enkätundersökningar. I M., Hjerm, 

S., Lindgren, & M., Nilsson. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. (2., [utök. och 

uppdaterade] uppl., s.167–184) Malmö: Gleerup. 

Norðdahl, K. & Einarsdóttir, J. (2015). Children's Views and Preferences Regarding 

Their Outdoor Environment. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 

15(2), 152–167. doi: 1080/14729679.2014.896746 

Sandberg, M. (2012).”De är inte ute så mycket”: Den bostadsnära naturkontaktens 

betydelse och utrymme i storstadsbarns vardagsliv. (Doktorsavhandling, 

Handelshögskolan i Göteborgs, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi). 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Söderström, M. (2011). Medicinska perspektiv på barns naturkontakt. I Mårtensson, F., 

Lisberg Jensen E., Söderström, M., & Öhman, J. Den nyttiga utevistelsen? 

Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och 

miljöengagemang. (s. 82–118). (Rapport 6407). Hämtad från Naturvårdsverket: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6407-5.pdf  

Trost, J. & Hultåker, O. (2016). Enkätboken (5., [moderniserade och rev.] uppl.. ed.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Tufte, P., A. (2011) Kvantitativ metod (L. Sjösten, övers.). I Fangen, K. & Sellerberg, A. 

(red.). Många möjliga metoder (s.71–100). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Bilaga 1 

Till alla vårdnadshavare i klass ____ 

Hej! 

Jag heter Rebecka Svahn och går sista året på grundlärarprogrammet årskurs 

4-6. Jag ska göra en studie där jag undersöker kunskapen gällande 

allemansrättens skyldigheter och rättigheter i årskurs 5. Studien kommer att 

genomföras på olika skolor. Ditt barns klass är en utav klasserna som 

kommer att vara med i studien. Insamlingen kommer ske genom en enkät 

där eleverna får svara på olika frågor helt anonymt. Datainsamlingen är 

endast för forskningssyfte och helt frivillig, deltagarna kommer inte kunna 

spåras. 

Har du frågor eller inte vill att ditt barn deltar kan du kontakta mig på denna 

mejladress: Svre13rs@student.ju.se 

  



   

 

 
 

Bilaga 2 

Enkät om utomhusvistelse 

Du ska svara på ett antal frågor som handlar om allemansrätten och din utomhusvistelse. 

Du ska sätta ett kryss i rutan framför det svar du vill välja. Du ska bara kryssa en ruta om 

ingen annat står i frågan. Det här är inget test eller prov, du kommer inte få en 

bedömning på dina svar. Därför gör det inget om du inte vet svaret eller är osäker. Kryssa 

i rutan framför det alternativ du tycker passar bäst.  

 

1. Vad tycker du är natur? (här får du kryssa flera alternativ) 

Fotbollsplaner   Skogar   Sjöar   

Parker   Lekparker   Ängar och Hagar 

Skolgårdar   Stränder  Skidbackar 

 

2. Hur tycker du det är att vara ute i naturen? 

Mycket roligt   Roligt Tråkigt Mycket tråkigt 

 

3. Ute i naturen är du ofta (här får du kryssa flera alternativ). 

Själv .  Med en kompis. 

Med ett äldre syskon. Med ett yngre syskon. 

Med någon vuxen.  Jag är aldrig ute i naturen. 

Annat__________________________________ 

 

4. Hur ofta är du ute i naturen? 

Flera gånger i veckan. En gång i veckan. 

Flera gånger i månaden.  En gång i månaden. 

Aldrig.  Annat___________________________ 



   

 

 
 

 

5. Vilken typ av dag är du oftast ute i naturen? (här får du kryssa flera 

alternativ) 

Vardagar              Helger 

Studiedagar        Längre lov (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov, jullov) 

Annat____________________ 

   

6. Vad brukar du göra när du är ute i naturen? (här får du kryssa flera 

alternativ) 

Plocka bär och svamp  Cykla 

Gå promenader  Jogga eller springa 

Segla   Bada i sjöar eller hav. 

Sola   Paddla kanot eller kajak 

Fiska   Tälta 

Dyka/snorkla  Åka skidor eller snowboard 

Åka skridskor  Bygga koja 

Geocaching  Åka skateboard/longboard 

Titta på djur (ex. fåglar)  Vandra  

Titta på växter  Leka lekar 

Klättra/bestiga berg  Åka pulka 

Rida   Picknick 

Annat_______________________ 

 

7. Deltar du i någon av dessa aktiviteter? 

Scouter  Orientering   Mulle Strövare         



   

 

 
 

8.  Vilka naturmiljöer tycker du om att vara i? (här får du kryssa flera 

alternativ) 

Barrskog   Lövskog 

 

 

 

 

Myr    Kalhygge 

 

 

 

 

Strand   Fjäll 

  

 

 

 

Skidbacke   Äng 

 

 

 

  

Hage     Sjö och Hav 

 

 



   

 

 
 

9. Får du fiska i Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön? 

Ja, med fiskespö.  Ja, med nät. 

Nej.   Vet inte. 

 

10. Får du plocka bär och svamp var jag vill? 

Ja, om jag frågar markägaren om lov.  Nej, aldrig. 

Ja, det får jag.    Vet inte. 

 

11. Får du bada från någon annans brygga (om den inte ligger vid huset)? 

Ja, det får jag alltid göra.   Nej, det får jag inte. 

Ja, om den som inte äger bryggan är där.  Vet inte 

 

12. Får du gå över någons tomt? 

Ja, om det finns en stig och jag inte syns.  Nej, det får jag inte. 

Ja, det får jag alltid.   Vet inte. 

 

13. Var får du göra upp eld?  

På ett öppet område.    Under ett stort träd 

På en klippa.    Vet inte 

 

14. Var lägger du ett glasspapper? 

På trottoaren.             I papperskorgen. 

I gräset så det inte syns.   Vet inte. 

 



   

 

 
 

15. Du hittar ett fint fågelbo. Får du ta med det hem? 

Nej, det får jag inte för det räknas som jakt.      

Ja, det får jag om ingen fågel bor där nu. 

Ja, om det inte innehåller fågelägg.   

Vet inte. 

 

16. Får du hugga ner ett träd i någon annans skog? 

Ja, om jag använder veden i skogen. 

Ja, och jag får ta med veden hem. 

Nej, jag får inte hugga ner ett träd i någon annans skog.  

Vet inte 

 

17. Du får tälta... 

Nära någons hus och stanna flera nätter. 

Var jag vill men bara en natt. 

Flera nätter och var jag vill om jag inte tältar för nära någons hus. 

Vet inte 

 

18. Om du går en promenad med en hund i skogen vad ska du tänka på? 

Att hunden inte får jaga vilda djur och ska vara kopplad på våren och sommaren. 

Att inte gå där det är geggigt eftersom hunden kan bli smutsig. 

Att hunden ska vara kopplad hela promenaden. 

Vet inte 

 



   

 

 
 

19. Efter en picknick i skogen hur ska platsen se ut? 

Jag kan lämna lite skräp.  

Som när jag kom. 

Allt skräp läggs i en hög så det blir lätt för någon annan att plocka upp det. 

Vet inte. 

 

20. Vilka delar av skogen får du använda till en koja? 

Grenar på marken som redan är döda.  

Grenar på buskar kan du bryta av och använda. 

Grenar på träd kan du bryta av och använda.  

Vet inte. 

 

21. Har du hört talas om allamensrätten? 

Ja   Nej 

 

22. Var bor du? 

I ett hus på en gata med flera hus.  I ett hus i närheten av natur. 

I en lägenhet med flera hus runt omkring I en lägenhet i närheten av natur. 

I ett hus omgivet av natur.  

 

23. Är du tjej eller kille? 

Tjej  Kille 

 

 



   

 

 
 

 


