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Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka kläder barn har tillgång till hemma, och vilka kläder de 

väljer att använda i skolan.  Studien undersöker även hur mycket undervisning femteklassare har fått 

om klädsel vid utomhusaktiviteter, samt om detta går att koppla till deras val av kläder i skolan. 

Studien utgörs av en enkätundersökning med 116 elever i årskurs 5 i en medelstor stad i södra 

sverige. Enkäten var av formen gruppenkät och distribuerades till femteklassarna på fyra olika skolor 

i staden. Resultaten har redovisats i diagram och analyserats utifrån Maslows behovsteori. Resultatet 

visar att det inte är alla elever som har tillgång till lämplig utomhusklädsel, av de som har tillgång till 

lämplig klädsel är det inte alla som tar med den till skolan. Implikationerna av detta är att det finns 

elever som inte har möjlighet att delta i undervisningen på lika villkor om den utförs utomhus. 

Enstaka skillnader har hittats mellan stad och landsbygd gällande användandet av vissa utomhusplagg 

vid olika årstider. Studien har visat på att mindre än hälften av de tillfrågade eleverna säger sig ha 

haft undervisning om hur de ska klä sig utomhus, men ingen koppling har kunnat hittas mellan 

undervisningsgrad och vilka kläder eleverna faktiskt tar med sig till skolan.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, utomhusundervisning, utomhuspedagogik, elevers klädsel, klädsel vid 

utomhusundervisning 
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Förord 
Om författaren 
Jag har alltid haft en passion för utomhusvistelse och friluftsliv, jag blev född in i scoutrörelsen, och 
gick därifrån till att studera friluftsledarskap på gymnasienivå. Där hittade jag klättersporten som på 
sikt skulle forma hela min framtida approach till friluftslivet. Jag var efter gymnasiet en av de sista 
som fick möjlighet att göra värnplikten i sitt gamla utförande, med utbildning i överlevnad och 
grundläggande friluftskunskaper.  
 
Klättringen som jag fann en passion för på gymnasiet förde mig sedan till att jobba som klättertränare 
och klätterinstruktör, både utomhus och inomhus. Detta jobb gav mig för första gången insikt i hur 
givande det är att leda och undervisa barn, och jag insåg att jag tyckte bättre om detta än att undervisa 
vuxna. Under denna tid studerade jag även två kurser i friluftsledarskap på högskolenivå. En av dessa 
kurser innehöll en hög grad av personlig reflektion och fick mig att fundera på vart jag ville ta min 
passion för friluftslivet och mitt nyfunna intresse för att undervisa barn. Jag landade därefter på 
lärarutbildningen, där jag bland annat utbildade mig i idrott och hälsa där min favoritdel var 
friluftskurserna. Jag brinner för utomhuspedagogik och har därför valt att viga mina båda enskilda 
arbeten till ämnet. 
 
Om arbetet 
Jag har under alla mina praktikperioder i skolan sett exempel på barn som inte klär sig efter väder i 
skolan. Det kan vara eleven från en familj med låg inkomst som kommer klädd i samma tunna jacka 
och mjukisbyxor oavsett väderlek. Det kan även vara eleven från en familj med god ekonomi, som 
trots att det regnar vill klä sig snyggt och klär sig i tygskor och en snyggare tygjacka. Men i själva 
verket har det handlat om barn från de flesta olika hemförhållanden, bakgrunder och etniciteter. 
Problemet har lyfts i SVTs serie Gympaläraren, där lånekläder lades fram som ett bra alternativ. 
Söker man på valfri sökmotor med sökorden ‘Kläder efter väder mellanstadiet’ hittar man en mängd 
veckobrev som alla utgår ifrån att man vet vad kläder efter väder innebär. En skola beskrev 
problematiken på följande sätt i sin blogg:  
 
“Vi ser att flera av våra elever är alldeles för tunt klädda. Några kommer t.ex. klädda i tunna Bomberjackor 
eller endast en luvtröja. På vintern bör man ha en ordentlig vinterjacka. Av de som har ordentliga vinterkläder 
är det också flera som väljer att inte ta på sig kläderna när de går ut på rast. Detta har blivit ett problem.”  1

 
 
  

1 http://4-6.piltradsskolan.se/2017/01/30/klader-efter-vader-2/ 
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1 Inledning 
Att eleverna ska lära sig att klä sig rätt i skolan är beskrivet i Syftet för Idrott och hälsa. (Skolverket, 
2011) Där står det skrivet att:  

 
● “Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och 

naturen under olika årstider”  
● “eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska 

aktiviteter” 
● “anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer” (Skolverket, 

2011, s.48) 
 
 
I det centrala innehållet kan man inte klart utläsa att elevers klädsel är viktigt, men kläder efter väder 
är en förutsättning för följande punkter:  

● “Fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.” 
● “Säkerhet och hänsynstagande vid [...]  natur- och utevistelser.”   (Skolverket, 2011, 

s.50) 
 
Att kunna klä sig efter väder finns även med i betygskriterierna där det står: 

● “Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med [...] anpassning till 
olika förhållanden” (Skolverket, 2011, s.51-52) 

 
Om elever inte har med sig rätt kläder till skolan kan detta innebära att de inte fått lära sig hur de ska 
göra de i läroplanen omnämnda anpassningarna till årstiderna. Ett annat problem som kan uppkomma 
är att utomhuslektioner i skolan försvåras eller helt måste avstås ifrån då eleverna inte är klädda för 
aktiviteten. För att se om detta är ett reellt problem måste vi få kunskap om hur barn faktiskt klär sig, 
och om de fått undervisning i ämnet. 
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2 Syfte & frågeställningar 
Studiens syfte är att kartlägga i vilken grad mellanstadieelever har tillgång till relevant 
utomhusutrustning såsom vattentäta, vindtäta och varma mellan och ytterplagg. Studien vill även 
undersöka om elever använder dessa utomhuskläder i skolan, och  om detta kan kopplas till hur 
mycket undervisning eleverna haft i hur man klär sig vid utomhusaktiviteter. Studien undersöker även 
hur mycket undervisning eleverna haft om klädsel vid utomhusaktiviteter. 
 

● Vilka utomhuskläder har eleverna tillgång till, och vilka utomhuskläder har de med sig till 
skolan?  

 
● Hur mycket undervisning har eleverna haft om klädsel för utomhusaktivitet, och går det att se 

en relation mellan elevernas användning av utomhuskläder och om de säger sig ha haft 
undervisning om hur de bör klä sig vid utomhusaktiviteter? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
I dagsläget är det svårt att hitta någon forskning som riktar in sig specifikt på barns utomhusklädsel i 
skolan. Forskning om barns klädsel i stort finns, men studierna är få. Därmed blir detta arbete en 
slags pilotstudie. 
 
3.1 Utomhusklädsel enligt läroplanen 
I LGR11 står det inte specifikt omnämnt att det ska undervisas i hur barn ska klä sig utomhus, men 
det borde vara en nödvändighet för att kunna uppfylla centralt innehåll, syfte och betygsmål i 
kursplanen för idrott och hälsa.  
 
I syftet för idrott och hälsa står det följande:  
● Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen 
under olika årstider.  
● Anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. 
● Eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska 
aktiviteter. (Skolverket, 2011) 
 
 Hur dessa punkter tolkas kan bero mycket på vilken bakgrund den tolkande läraren har och vilka 
föreställningar läraren i fråga har. För en lärare med bakgrund i friluftsliv så är möjligen tolkingen, att 
det måste talas om hur klädseln ska anpassas, närmre till hands än för en idrottslärare med bakgrund 
inom tex. en inomhussport. Vidare kan det vara svårt att se kläder som en säkerhetsfaktor om man 
inte själv fått erfara att kläder kan ha just den rollen vid dåliga väderförhållanden.  
 
Ser man enbart till idrottsämnet är det lätt att tänka sig att punkterna syftar just till kunskaper 
relaterade till idrott. Detta är dock ett antagande som inte speglas i punkterna ovan där idrottsämnet 
inte nämns specifikt. Idrottsämnet är det enda ämne i skolan som lär ut hur man fysiskt anpassar sig 
till olika miljöer och årstider. Idrottsundervisningen kan därmed påverka utomhusundervisningen 
även i övriga ämnen som bedriver undervisning utomhus, tex. matematik och NO. 
 
I centrala innehållet för idrott och hälsa ingår: 

● Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. 
● Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. 

(Skolverket, 2011) 
 
Även i kunskapskraven för idrott och hälsa i årskurs 6 kan man finna belägg för undervisning i 
utomhusklädsel där det står:  

● Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med [...]  anpassning till 
olika förhållanden. (Skolverket, 2011) 
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Det finns med andra ord gott om belägg och, beroende på tolkning, krav på att lära ut hur man klär 
sig vid olika årstider och väderlek i årskurs 4-6.  Detta för att kunna uppnå de högre betygsnivåerna i 
idrott och hälsa, där det krävs god eller mycket god anpassning till olika förhållanden. (Skolverket, 
2011) 
 
3.2 Vad påverkar barns klädsel? 
Swain (2002) har gjort en studie om barns klädsel i åldrarna 10-11 år. Denna studie tog plats på en 
mindre skola i södra England med 25 elever, 12 pojkar och 13 flickor. I närområdet där skolan var 
belägen spelade enligt Swain klädseln en stor roll i individens i identitetsutryck.  Skolan i fråga var i 
processen att införa skoluniformer, men hade inte implementerat det fullt ut. Därmed var det 
fortfarande möjligt att i viss grad se på hur eleverna klädde sig när de själva fick välja.  Det som 
syntes var att det bland olika grupperingar fanns outtalade krav på att använda kläder och skor av 
speciella märken för att bli accepterade. De elever som valde att följa skolans klädkod riskerade att 
hamna utanför. I den observerade skolan var det speciellt en grupp manliga elever som satte agendan 
för vad som var idealklädseln, denna klädsel härmades därefter av yngre elever. Detta visar på att 
gruppers kultur kan ha stor inverkan på vilka kläder som barn väljer att använda. (Swain 2002) 
 
Även Blomberg (2005)  lyfter fram klädseln på ett liknande sätt, men ur ett historiskt perspektiv. I 
hennes text kan vi utläsa att kläder sedan länge varit en del av en kollektiv  identitet. Hon nämner att 
kända och respekterade personer varit först med att sätta en trend och visa vad som är ‘‘rätt’’ klädsel. 
Detta är något vi fortfarande ser i vårt nutida samhälle. Fenomenet är således inte isolerat till 
skolmiljön, utan kan anses påverka människor i stort. 
 
Detta fenomen skulle potentiellt kunna ha en inverkan på vilka utekläder som anses vara okej att 
använda i en skolklass. Om en viss typ av ytterplagg inte faller in i normen skulle eleven potentiellt 
kunna välja att inte använda plagget trots att det hade varit optimalt för väderleken. 
 
3.3 Elevers aktivitet vid olika väderlek och årstid 
Fröberg, Raustorp, Pagels, Larsson & Boldemann (2016) visar i sin studie hur mycket barn i skolan 
rör på sig under en skoldag. Studien genomfördes bland 192 elever i åldrarna 7-14 och använde en 
accelerometer för att mäta elevernas aktivitet. I studien framkom att det var just vid utomhusaktivitet 
som eleverna rörde på sig mest oavsett ålder. Det i studien som är extra intressant för det här arbetet 
är dock hur väderförhållande och årstider påverkade elevernas utomhusaktivitet.  
 
Författarna upptäckte nämligen att elevernas utomhusaktivitet minskade ju sämre vädret blev, detta 
var inget hinder för barnen i årskurs 2, där en majoritet av barnen la minst en timme av skoldagen på 
fysisk aktivitet. Elever i årskurs 5 och 8 hade däremot inte en timmes fysisk aktivitet under skoldagen 
vid dagar med dåligt väder. Studien genomfördes under september, mars och maj månad, och det 
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noterades att barnens fysiska aktivitet minskade oavsett ålder i mars. Fröberg m.fl. utgick ifrån att det 
berodde på att man sällan förlägger utomhuslektioner under vintern, men ställde sig frågande till 
varför man inte utnyttjar det kalla vädret till att utföra vintersporter. Fröberg m.fl.s slutsats blev att då 
utomhusaktiviteter får barn att röra sig mer så borde vi söka fler möjligheter att bedriva undervisning 
utomhus. (Fröberg m.fl., 2016) 
 
Fröberg m.fl.s resultat överensstämmer något med min idé, då det tycks ske en förändring i barnens 
utomhusaktiviteter just under mellanstadiet. Om barnen i mellanstadiet inte har rätt kläder för att vara 
ute i olika väderlekar skulle detta möjligen kunna bidra till en minskad aktivitet. 
 
3.4 Vad innebär grundläggande utomhusutrustning 
Vid en sökning på ‘utomhusklädsel’, ‘Klädsel ute’ och liknande fraser är det svårt att undvika 
meningen ‘kläder efter väder’. ‘Kläder efter väder’ används ofta i kombination med inbjudan till 
friluftsdagar , eller i påbud  som säger att barnen alltid ska ha med sig ‘kläder efter väder’. Begreppet 2 3

förklaras dock sällan i inbjudningarna och förutsätter därmed att barn och föräldrar vet om vad 
begreppet innebär.  
 
3.4.1 Vad är kläder efter väder? 
Det tycks inte finnas någon officiell definition av frasen kläder efter väder, men ser man till frasens 
användande i vardagsspråket verkar den syfta på att användaren skall matcha klädseln till väderlek 
och årstid. Det vill säga vattentäta kläder vid regn, vindtäta kläder vid blåst, varma kläder vid kallt 
väder och lätta luftiga kläder vid varmt väder. En språkblogg förklarar begreppet på följande sätt: 
“Clothes suitable for weather. A saying usually seen on letters from school before a school trip.”  4

 
3.4.2 Lager på lager 
Ett begrepp som ofta nämns när man talar om kläder efter väder är lager på lager eller 
flerskiktsprincipen. Försvarsmakten (2011) och Brugge m.fl (2011) beskriver lager på lager principen 
i fyra steg: 
 
Innerskikt eller förstalager - Ett tunt lager närmast kroppen, det kan vara en långärmad t-shirt eller ett 
underställ på kroppen och tunna strumpor närmast foten. Lagrets syfte är att transportera bort fukt 
från kroppen som annars skulle kyla ned eleven. I detta lager är materialval viktigt, bomull binder 
fukt vid kroppen i betydligt högre grad än ett syntetplagg och är därför inte att rekommendera vid 
fysisk aktivitet. Bomull bör speciellt inte användas under vinterhalvåret, då fuktiga kläder ökar 
kroppens nedkylning markant. (Brugge m.fl 2011) 
 

2 http://blogg.enkoping.se/korsangsskolan/2015/09/09/friluftsdag-for-mellanstadiet-i-gansta/ 
3 http://4-6.piltradsskolan.se/2017/01/30/klader-efter-vader-2/ 
4 http://swedish2go.com/comments-to-the-weather-sayings/ 
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Mellanskikt eller andralager - Andralagret har två syften, dels att ta emot och binda fukten som 
transporteras ut från understället, men även att isolera och skapa en luftspalt mellan förstalager och 
tredjelager. Detta lager kan variera i tjocklek beroende på hur kallt det är ute och hur aktiv eleven 
kommer vara. (Brugge m.fl 2011) 
 
Skalplagg eller tredjelager - Ett ytterplagg som ska skydda mot väder och vind. Plagget kan till 
exempel vara en vindtät jacka, en bomullsjacka, en anorak eller en regnjacka. Tjocklek på plagget 
kan varieras, likaså graden av vattentäthet. Typen av skalplagg beror alltså på hur vädret är och hur 
aktiv eleven ska vara. En tumregel är att ju aktivare eleven är, desto bättre ventilation krävs av 
plagget för att eleven inte ska bli för fuktig. En regnjacka lämpar sig till exempel dåligt vid 
högintensiva aktiviteter, medan en bomullsjacka hade fungerat dåligt vid lågintensiva aktiviteter om 
väderförhållandena är dåliga, tex blåsiga eller regniga. (Brugge m.fl 2011) 
 
Förstärkningsplagg eller rastplagg - Förstärkningsplagg är ett extra plagg som tas på vid behov, 
oftast handlar det om en varmare plagg att dra utanpå de andra lagren, men det kan även vara ett 
tjockare andralager eller ett alternativt tredjelager. Exempel på klassiska förstärkningsplagg är tunna 
dunjackor, jackor med extra syntetfyllning, eller en klassisk vinterjacka/parka. Förstärkningsplagg 
används främst vid lågintensiva eller stillastående aktiviteter, de lämpar sig därför inte så väl på en 
idrottslektion, då det kan bli för varmt, men är mycket lämpligt vid en utomhuslektion där eleverna 
inte är så fysiskt aktiva. (Brugge m.fl, 2011) 
 
3.4.3 Handskar mössa och skor 
Vid vinterhalvåret är en huvudbonad av något slag en viktig faktor för att håll värmen. Enligt 
Lehmuskallio (2001) kan kroppens värmeförlust ske upp till 80% genom huvudet vid fysisk aktivitet i 
kalla förhållanden, förutsatt att personen i fråga är lämpligt klädd i övrigt. Anledningen till detta 
förhållande är att kroppen vid kallt väder prioriterar blodtillförseln kroppens vitala delar i huvud och 
överkropp. Att inte använda mössa eller halsduk kan därmed leda till att värmeförlusten i ben och 
armar ökar. (Lehmuskallio, 2001)  
 
En annan bidragande faktor till att händer och fötter kyls ned är det Lehmuskallio kallar konduktion. 
konduktion innebär att värme överförs vid direktkontakt. Om ett föremål med högre temperatur rör 
vid ett föremål med lägre temperatur så kommer värmen fortsätta föras över tills båda föremålen har 
samma temperatur. För att minska konduktionens effekter kan man använda vantar eller handskar på 
händerna, och en sko med isolerad sula på fötterna. (Lehmuskallio, 2001) 
 
3.5 Slutsats 
Det råder en avsevärd brist på forskning om barns klädsel, och i synnerhet om hur barn klär sig vid 
utomhusaktiviteter. Den forskning som finns om barns klädsel handlar främst om identitetsskapande. 
Annan forskning som kan relateras till detta arbete handlar om barns aktivitetsnivå vid olika årstider. 
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4 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
 
4.1 Logisk Positivism 
Detta arbete är först och främst en kartläggning, det finns därmed ingen strävan att analysera varför 
datan ser ut som den gör. Fokus ligger istället på att visa hur situationen faktiskt ser ut.  
 
Detta objektiva synsätt speglas väl i positivismen. Egidius (1986) menar att det inom Positivism finns 
två olika typer av kunskap; den analytiska kunskapen, som ser på logiska samband mellan begrepp 
och föreställningar, och syntetisk kunskap. Den syntetiska kunskapen tar reda på om observationer 
stämmer överens med de bakomliggande påståendena. Med andra ord behöver de påståenden som 
görs i resultatet vara grundade i mätbara fakta.  
 
Kritik mot positivismen lyfter fram synsättets brist på tolkning av datans bakgrund som något 
negativt då bakomliggande orsaker inte alltid syns eller lyfts fram. Då detta arbete genomförs inom 
ett område där forskningen är obefintlig, behövs det först och främst en grund för vidare analyser. 
Vidare analyser och studier där  djupare tolkningar är möjliga kan vara aktuella i framtida forskning, 
men det här arbetet kommer först och främst se på hur situationen ser ut innan den tolkas. (Egidius 
1986) 
 
4.2 Maslows behovsteori 
Maslows (1954)  behovsteori är den teoretiska utgångspunkten för detta arbete, med teorin kommer 
det ett antagande att om elever inte har kläder efter väder vid utomhusundervisning kan det påverka 
undervisningen negativt. Detta då klädsel som skyddar mot väder och vind enligt Maslow (1954) 
tillhör våra grundläggande behov. Maslows teori hjälper mig att förstå och tolka studiens resultat på 
en mer grundläggande nivå än en subjektiv tolkning av läroplanen. 
 
Maslow (1954) har i sin behovsteori delat in mänskliga behov i fem olika kategorier och kopplat dem 
till motivation. Behoven presenteras här i fallande ordning, med det mest grundläggande behovet 
först:  
 
Fysiska behov - De mest grundläggande behoven, till exempel: hunger, törst, värme och skydd. Detta 
steg är centralt i detta arbetes analys. 
 
Trygghetsbehov - Stabil ekonomi, att ha ett hem att gå hem till, känna sig trygg från fara. 
 
Sociala behov - Känna kärlek, vara accepterad i en grupp, umgås med människor. Detta steg används 
i diskussion om framtida forskning. 
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Behov av uppskattning - känna självförtroende, känna att man åstadkommit någonting. 
 
Behov av självuppfyllande - personlig utveckling, kunskapssökande, kreativitet. 
 
Teorin kan visualiseras i form av en pyramid (Fig.1), där det mest grundläggande behovet är längst 
ned och övriga staplas ovanpå det i stigande ordning. Maslows teori utgår alltså ifrån att de olika 
behovskategorierna vilar på ett större och mer grundläggande behov. (Maslow, 1954) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Maslows behovspyramid (McLeod, 2007) 
 
Detta arbete kommer använda sig av det grundläggande fysiska behovskriteriet i en kartläggning av 
barns klädsel vid utomhusaktivitet, detta då klädseln kan både ses som en källa till skydd och värme. 
Maslow (1954) menar att de fysiska behoven är de mest grundläggande, och är därför något som 
måste uppfyllas innan vi fullt ut kan koncentrera oss på till exempel undervisning. Behovsteorin 
kommer användas för att undersöka om eleverna har möjlighet att ta till sig lektioners innehåll vid 
olika årstider. Elevernas klädsel kommer ställas mot olika väder. Är elevernas klädsel ej lämpad för 
vädret är elevens fysiska behov ej är tillgodosedda enligt behovsteorin, och eleven kan därmed inte 
fullt ut kan ta till sig lektionsinnehållet. 
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5 Metod 
Studien är en kartläggning av vilka utomhuskläder barn har tillgängliga och när de använder dem. 
Nedan beskrivs det i varför denna metod valdes samt mer specifikt hur det gick tillväga. 
 
5.1 Val av metod 
Trost & Hultåker (2016) betonar att syftet med studien är det som först och främst styr metodvalet. 
Då idén till studien först och främst är grundad på enskilda observationer och muntliga utsagor från 
lärare, så kommer detta arbete undersöka om det finns ett mätbart problem i grunden.  Studien 
strävade därför efter att göra en kartläggning av en större grupps vanor, som i någon mån skulle vara 
generaliserbar och inte gå in på bakomliggande orsaker. Därför valdes en kvantitativ, kartläggande 
metod till ett beskrivande resultat och en induktiv logik som utgångspunkt. (Trost & Hultåker, 2016) 
 
Trost & Hultåker (2016) säger att om undersökningens syfte är att se på hur ofta, många eller hur 
vanligt något är, det vill säga när numerisk information samlas in, så är det en kvantitativ metod 
lämpligast. En kvantitativ metod ger inte alltid insikt i varför respondenten svarat som hen gör, vilket 
gör att metoden är olämplig för att förstå bakgrunden till en situation. Metoden lämpar sig väl till till 
detta arbete då det först och främst gör en kartläggning om hur elevers klädvanor vid 
utomhusaktivitet ser ut, snarare än att ta reda på varför de ser ut som de gör. (Trost & Hultåker, 2016) 
 
Då jag vill undersöka ett förhållande i en begränsad grupp människor så har jag valt att använda mig 
av distributionsformen gruppenkät. Gruppenkäter är enkäter som besvaras och samlas in vid en och 
samma tillfälle, vilket bland annat ger möjlighet att kontrollera att respondenterna inte diskuterar 
frågorna med varandra. Ejlertsson säger att gruppenkäter lämpar sig väl när en undersökning tar plats 
i en grupp som träffas regelbundet, tex en skolklass. Ejlertsson säger även att gruppenkäter generellt 
har en väldigt hög svarsfrekvens jämfört med andra distributionsformer.(Ejlertsson 2005) 
 
Vid jämförelser mellan landsbygd och stad i analysdelen har Chi2 test använts. P-värdet sattes vid 
p<0.05. 
 
5.2 Urval 
Urvalet är en förenklad version av urvalstypen klusterurval. Det vanliga förfarandet i ett klusterurval 
är enligt Trost & Hultåker (2016) att man delar in en stor population i olika mindre områden T.ex. ett 
antal skolområden. Man kan därefter göra ett slumpmässigt urval inom dessa kluster. Nackdelen med 
urvalsmetoden är att resultaten från klustren i en stor population inte går att slå ihop till en 
generalisering. I denna studie är populationen dock inte speciellt stor, då fokus legat på en medelstor 
stad i södra Sverige. Studien riktar specifikt in sig på elever i årskurs fem i en medelstor stad och dess 
närområde. Det valda området är ett av fem i staden, och är ett av de största. Området innefattar både 
skolor inne i staden och ute på landsbygden, i studien ingår två skolor i staden och två på 
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landsbygden. Denna uppdelning har gjorts för att möjliggöra en jämförelse mellan landsbygd och stad 
men även för att kunna ge en helhetsbild av hur det valda skolområdet ser ut. Anledningen till att 
årskurs fem har valts är att årskursen markerar en mittpunkt mellan lågstadiet och högstadiet. På 
lågstadiet och förskolan finns det ofta tydligare krav från skolan på vad barnen ska ha för kläder med 
sig, medan högstadieelever och gymnasieelever ofta ges ett större mått av valfrihet kring hur de klär 
sig i skolan. (Trost & Hultåker, 2016) 
 
Av 10 tillfrågade skolor i skolområdet valde 4 att delta i undersökningen. Totalt deltog 116 
femteklassare i undersökningen från 7 olika klasser. Av dessa femteklassare var 64 flickor, 47 pojkar, 
en som ansåg sig vara av ett annat kön och 4 som ej ville svara. Det externa bortfallet var litet då 
ingen elev avböjde att delta i undersökningen, det var dock 9 (ej medräknade) elever sjuka vid 
tidpunkten för undersökningen. Det interna bortfallet bestod i att vissa elever inte svarade på frågan 
om hur mycket undervisning de haft om utomhuskläder. Dessa elever placerades i en egen kategori i 
resultatet. 
 
5.3 Etiska överväganden 
Arbetet följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har satt upp. 
 
Samtyckeskravet 
Respondenterna är under 15 år, men vid samråd med respektive klass rektor och klasslärare kom det 
fram att ansökan om samtycke från elevernas föräldrar inte skulle vara nödvändig. Detta då enkäterna 
inte innehöll något känsligt innehåll och då eleverna skulle bli totalt anonyma så snart enkäten blev 
inlämnad, även för författaren till detta arbetet. Det klargjordes för eleverna att de kunde välja att inte 
fylla i enkäten. (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet 
Innan enkäterna delades ut gavs information till eleverna muntligt, i informationen betonades vad 
informationen skulle användas till, att eleverna skulle vara helt anonyma och därför inte skriva namn, 
samt att de när som helst fick avbryta sitt medverkande eller hoppa över en fråga. Efter att enkäterna 
delats ut gicks det även kort igenom hur de olika frågorna skulle fyllas i och betonade att det var okej 
att ställa frågor om det var någon formulering som var otydlig. (Vetenskapsrådet, 2002) 
 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 
I den slutgiltiga produkten är alla informanter och skolor avidentifierade och går ej att identifiera av 
obehöriga. Insamlade enkäter är även de avidentifierade, och lagras utom räckhåll för obehöriga. De 
insamlade uppgifterna kommer enbart användas i forskningssyfte och ej i kommersiellt bruk. 
Insamlade uppgifter kommer inte heller användas till beslut som påverkar enskilda 
individer.(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
5.4 Utformning av enkät 
Enkät om barns klädsel utomhus. Det är svårt att hitta något skrivet om basplagg för grundskolans 
utomhusaktiviteter vid en sökning på vetenskapliga databaser.  Enkäten är därför baserad på en 
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klädlista till förskolan, funnen på sidan utebarn.se . Listan är därefter justerad och kompletterad med 5

utrustningsdetaljer baserat på min egen omfattande erfarenhet av utomhusundervisning. Tillgången 
på kläder för sommarväder har inte kontrollerats, då eleverna är lediga under största delen av 
sommarhalvåret. Vid utformandet av frågorna har hänsyn tagits till de regler Ejlertsson (2005) tar 
upp. I frågorna är språket förenklat så att barnen ska förstå vad som åsyftas, ett exempel på det är att 
synonymer har lagts till för branschtypiska ord. (tex. skalbyxor/regnbyxor) och att årstidsbegreppen 
har förklarats för att påminna eleverna om hur vädret kan se ut vid dessa årstider. På frågan “Hur 
många gånger har ni haft undervisning i hur man klär sig i skolan” finns det fyra tydliga tidsspecifika 
svarsalternativ, en gång, en gång per termin, en gång om året och inte alls.  Eleverna hade även 
möjlighet att svara “fler gånger” om de hade haft mer undervisning än så. Vid muntliga instruktioner 
innan undersökningen gavs eleverna även  möjlighet att lämna frågan blank om de inte var säkra. Det 
har även noga påpekats för eleverna att de får kryssa i flera olika alternativ. Då rätt klädsel för 
utomhusaktivitet skiljer sig åt mellan högintensiva och lågintensiva aktiviteter, så speglades detta i 
frågorna. Detta gjordes genom en avskiljning mellan utomhusaktiviteter i idrott och 
utomhusaktiviteter i andra ämnen. Scheffer (2015) från Statistiska centralbyrån betonar att det är lätt 
att barn under 12 år svarar alltför positivt och försöker svara “rätt”. Instruktionerna var därför väldigt 
tydliga innan respektive undersökning och det betonades att det inte fanns några svar som var rätt 
eller fel, och att eleverna skulle svara precis som de ville. (Se bilaga 1) 
 
5.5 Validitet Reliabilitet och Generaliserbarhet 
5.5.1 Validitet och Reliabilitet 
De frågeställningar som ställts kan besvaras genom min valda analys och datainsamlingsmetod. 
Datan är förankrad i hur verklighet ser ut och är relevant i förhållande till forskningens syfte. 
Skulle undersökningen göras på nytt skulle den sannolikt få samma resultat. 
 
5.5.2 Generaliserbarhet 
Detta arbete är generaliserbart på lokal nivå (den aktuella staden), och sannolikt för andra medelstora 
städer i södra sverige. I undersökningen ingår ett representativt urval av en stads femteklassare, både 
från en stad och stadens närområde klasserna bestod av både flickor och pojkar, med varierande 
etnisk och ekonomisk bakgrund. Arbetet är inte generaliserbart på ett nationellt plan. Detta då urvalet 
varit begränsat till en enskild stad i ett land där förutsättningarna kan variera kraftigt mellan olika 
regioner, för att kunna generalisera på ett nationellt plan skulle det dessutom krävas en större 
urvalsgrupp. (Densecombe 2002) 

 

5 http://utebarn.se/bra-att-veta/checklista-till-forskola 
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6 Resultat och Analys 
Här presenteras resultatet från datainsamlingen, och analyseras utifrån Maslows behovsteori. I 
undersökningen ingår 64 flickor, 47 pojkar, en elev som identifierar sig som ett annat kön, och 4 
elever som inte vill svara på frågan. 
 
6.1 Tillgång till kläder 

 

Vid en snabb överblick (Fig.2) kan man konstatera att tillgången till kläder generellt är ganska god i 
skolområdet. Men, tar man i beaktande att vissa plagg är nödvändiga för utomhusaktiviteter i olika 
väder blir siffrorna problematiska. Under en utomhuslektion under vintern kommer en elev utan 
vinterjacka eller huvudbonad sannolikt frysa, och därmed är nämnda elevs grundläggande behov inte 
uppfyllda. Enligt Maslow (1954) kan eleven då inte ta till sig undervisningen fullt ut. De vanligaste 
plaggen hos elevgruppen är vinterjacka, vardagsjacka, varm tröja, gympaskor, huvudbonad och 
vantar (över 85%).Bland de lägsta siffrorna (under 75%) finner vi plaggen vindtät jacka, 
regnjacka,vattentäta skor, raggsockor, halsduk, termobyxor och underställ. Vissa av dessa plagg går 
att ersätta med andra plagg, tex raggsockor med vinterskor och vindjacka med regnjacka. Men 
plaggen regnjacka och vattentäta skor/stövlar har ingen likvärdig motsvarighet och är därmed ett 
måste för undervisning utomhus i regnväder.  
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Vid en jämförelse av siffrorna från landsbygden jämfört med siffrorna från staden (fig.3) kan det 
konstateras att eleverna på landsbygden har något större tillgång till vissa utomhuskläder än eleverna 
i staden. De fall där skillnaden var signifikant var tillgången till varm tröja (p= 0.005), huvudbonad 
(p= 0.005), termobyxor (p= 0.004) och underställ (p= 0.030). Det syns ingen signifikant skillnad i 
tillgången till övriga klädesplagg.  

 
6.2 Användning av kläder  
I föregående avsnitt kunde det konstateras att elever på landsbygden har något större tillgång till vissa 
utomhuskläder än eleverna i staden. I detta avsnitt undersöks vilka kläder eleverna (enligt egen 
utsago) tar med sig till skolan om de fått reda på att de ska ha utomhuslektion vid olika årstider. Värt 
att notera är att detta är vad eleverna säger att de faktiskt skulle ta med sig, inte vad de tror att man 
borde ta med sig. För att kunna analysera hur väl eleverna är klädda för årstiden utgår resultat och 
analys ifrån hur en svensk vår, höst och vinter kan se ut, inklusive olika variationer. Då ett stort antal 
elever uppgett att de använt olika typer av tunna vardagsskor av bomull så har kategorin vardagsskor 
lagts till i diagrammen. 
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6.2.1 Våren 
Då den kalendariska definitionen av våren är den enklast definierbara utgår analysen från månaderna 
mars april och maj. En vår i södra Sverige kan ha mycket växlande väder, det kan regna, blåsa, vara 
soligt och kallt. Medeltemperaturen under våren ligger generellt mellan 0 och 15 grader Celsius. Då 
vädret på våren ofta varierar, varierar även vilken klädsel som är lämpligast, men användning av 
vattentäta eller vindtäta jackor, huvudbonad och varm tröja kan vara lämpligt. (SMHI, 2017) 
 

De klädesplagg som allra flest elever uppgett att de tar med sig på våren (fig.4 ) är en vanlig 
“vardagsjacka”, gympaskor, “vardagsskor” huvudbonad och vantar. Undantaget huvudbonad och 
vantar så skyddar inte dessa klädesplagg nämnvärt mot kyla, väta, och vind, utan passar bäst under 
dagar med “Fint” väder. Det är väldigt få elever (under 20%) som säger sig ta med regnjacka och 
vattentäta skodon till skolan under våren, detta gör undervisning utomhus vid regniga dagar 
svårgenomfört om man ser till Maslows behovspyramid. Även varma tröjor är något som används 
sparsamt under våren (mindre än 50% på landsbygden, under 30% i staden) detta kan potentiellt vara 
problematiskt då temperaturen ofta går under 10 grader Celsius.  
 
Vid en jämförelse mellan landsbygd och stad så finns det en signifikant skillnad (p = 0,023) i att 
elever på landsbygden i högre grad använder varma tröjor.  Användandet av vardagsskor i staden är 
signifikant högre än på landsbygden. (p = 0,009). I övrigt syns ingen signifikant skillnad. 
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6.2.2 Höst 
Den kalendariska definitionen av höst är månaderna september oktober och november. 
Medeltemperaturen i södra Sverige under perioden ligger mellan 0-15 grader, temperaturen och 
vädret är inte lika skiftande som under våren, men kan ändå variera. Det blir kallare under perioden, 
blåser mer och regnar mer frekvent än under vår och sommar. Det är därför något enklare att 
förutsäga vilka kläder som behövs under årstiden.(SMHI, 2017) 

De kläder som flest elever uppgett att de tar med sig under hösten(fig.5) är huvudbonad och vantar 
(över 70%). Vid en jämförelse med våren (fig.4) är det fler elever som tar med sig skalplaggen 
vindtät jacka och regnjacka på hösten (fig.5). Även vattentäta skor är vanligare på hösten (ca 45%) 
än på våren (ca 15%). Även användningen av varma tröjor ökar under hösten (fig.5) jämfört med 
våren (fig.4) vilket är något oväntat med tanke på att temperaturspannet är det samma under vår och 
höstmånaderna. 
Medan olika typer av skalplagg blir vanligare syns det en minskning i användandet av mindre 
skyddande ytterlager i form av gympaskor, tygskor och vardagsjackor.  
 
Även då det syns en ökning av skalplaggsanvändandet (vattentäta/vindtäta ytterplagg) under hösten 
jämfört med våren så kvarstår samma problematik. Det är långt ifrån alla barn som har med sig 
regnjacka till skolan, och det är många barn som inte har med sig varma kläder.  
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Vid en jämförelse mellan landsbygd och stad så finns det en antydan till att eleverna i staden i  något 
högre grad med sig regnkläder till skolan, men inte nog för att vara signifikant. Landsbygdselever tar 
i högre grad med sig vindtäta jackor till skolan (p= 0,018) 
 
6.2.3 Vinter 
Den kalendariska definitionen av vintern är månaderna december, januari och februari. 
Medeltemperaturen i södra Sverige ligger mellan 4+ och 5- under denna period. Vid kalla vintrar är 
vädret ofta högtrycksbetonat, vilket innebär en låg nederbörd. Mildare vintrar kan lågtrycken bli 
rikligare, med mer nederbörd som följd. (SMHI, 2017) 
 
Årstiden kräver varma kläder, antingen i form av förstärkningsplagg eller lager på lager-principen 
(med komplettering av förstärkningsplagg vid lågintensiv aktivitet).  

Under vintern (fig. 6) syns det en kraftig ökning i antalet elever som använder vinterjacka och 
vinterskor jämfört med hösten (fig.5). Användandet av vinterjacka (91.3% på landsbygden, 83.6% i 
staden) speglar dessutom elevernas tillgång (93.5% på landsbygden, 86.6% i staden)  till plagget (fig. 
3), vilket innebär att de flesta elever som har tillgång till en vinterjacka väljer att använda den i 
skolan. Även användandet av varm tröja ökar något under vintern, men är inte i närheten av att spegla 
elevernas tillgång till plagget. Jämfört med hösten syns en markant minskning i användandet av 
skalplagg som vindtät jacka och regnjacka, vilket tyder på att eleverna valt bort lager på 
lager-principen till förmån för förstärkningsplagget vinterjacka.  
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Vid en jämförelse mellan landsbygd och stad syns det att landsbygdselever likt på våren i högre grad 
tar med sig varm tröja på vintern (p= 0.014) 
 
Under vintern klär sig eleverna generellt bättre för årstiden än under hösten och våren, därmed 
förbättras även förutsättningarna för utomhusaktiviteter. Även på vintern återfinns dock problemet 
med att inte alla elever har tillgång till nödvändiga plagg då ca 10% av eleverna inte har tillgång till 
vinterjacka/förstärkningsplagg. 
 
6.3 Undervisningstillfällen 
Det finns en stor variation bland svaren om hur mycket undervisning eleverna haft om 
utomhusklädsel. Generellt (fig.7) så har dock en majoritet av eleverna antingen svarat att de aldrig 
haft undervisning om hur de bör klä sig vid utomhusaktivitet (44%), eller valt att inte svara(16,4%). 
Bland de som svarat att de haft någon form av undervisning om utomhusklädsel så är den största 
gruppen de som säger sig ha haft undervisning om klädsel en gång (18,1%). Det är 16,4% av eleverna 
som säger sig haft fler undervisningstillfällen än de specificerade i svarsalternativen.  

 
På landsbygden (fig. 8) är det något fler som anser att de inte fått någon undervisning om 
utomhusklädsel än genomsnittet, här innefattar gruppen mer än hälften (52,2%) av eleverna. Gruppen 
som säger sig haft fler undervisningstillfällen än de specificerade är här mindre än genomsnittet 
(6,5%) 
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I staden(fig.8) är gruppen som säger sig ha haft någon form av utomhusundervisning (43,6%) lite 
större än genomsnittet (39,6%). Det är även en svag höjning jämfört med landsbygden där enbart 
34,8% uppgett att de haft någon form av undervisning om utomhusklädsel. Kategorin ‘En gång om 
året’ har här helt fallit bort. 
 
6.4 Användning av kläder kontra undervisning om kläder 
Ser man på siffrorna om elevernas användning av utomhuskläder så syns det en något större 
anpassning till årstiden  bland eleverna i staden, detta bland annat i form av användning av skalplagg 
för regnigt väder på hösten. Denna skillnad är liten, men stämmer dock någorlunda överens med att 
något fler elever i staden säger sig ha fått undervisning om utomhusklädsel. Denna koppling går inte 
att göra angående vintern, där elever på landsbygden i högre grad använder varma kläder. Sambandet 
mellan undervisningen och elevernas val av kläder är inte säkerställt, utan bör enbart ses som en 
indikation på att det skulle kunna vara så. Mer underlag behövs.  
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6.5 Slutsats 
Det finns i vissa fall tydliga skillnader mellan stad och landsbygd om man ser till val av klädsel vid 
olika årstider.  
Det syns ingen signifikant skillnad i hur många elever som fått undervisning om utomhusklädsel på 
landsbygden respektive i stan. Därför har de skillnader som syns i elevernas elevernas klädsel inte 
kunnat kopplas till en skillnad i undervisningsgrad. 
 
Det finns inget plagg som alla elever har tillgång till. Då vissa kläder är nödvändiga för att få fullgott 
skydd mot olika väderlek, till exempel Vattentäta och varma kläder så är denna brist problematisk. 
Vid undervisning utomhus vid kallt eller regnigt väder kommer denna brist göra att att de 
grundläggande behoven av värme och skydd  inte kan uppfyllas för alla elever. Detta kommer i sin 
tur leda till att elevernas behov av uppskattning och självuppfyllande blir lågt prioriterade. Detta är 
problematiskt då det är på dessa steg man finner motivationen till att lära. (Maslow, 1954) 
 
Det går att konstatera att enbart 39,6% Av eleverna i studien upplever att de har haft undervisning i 
hur de ska klä sig vid utomhusaktiviteter, vilket skulle kunna indikera att undervisningen i ämnet 
förbises av lärare eller sker så pass sällan att eleverna inte minns undervisningstillfället.  
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7 Diskussion 
I denna del kommer resultatet av studien samt metodvalets konsekvenser diskuteras. Här diskuteras 
även studiens roll för yrkesverksamheten och förslag på vidare forskning. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
7.1.1 Elevernas tillgång till kläder 
I resultatet kunde det utläsas att alla elever inte har tillgång till grundläggande utomhuskläder, även 
om tillgången av vissa plagg var så hög som 90%. Vad detta beror på går inte att utläsa, men 
implikationen blir att undervisning i allt utom mild väderlek blir svårgenomfört då vissa elevers 
grundläggande behov inte uppfylls sett till Maslows (1954) behovsteori. Att vissa elever inte kan ges 
möjlighet att delta i undervisningen fullt ut är oacceptabelt om man ser till skolagen där det står:  
 
“Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 
till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag”. (SFS 
2010:800, kap.1 §8) 
 
Jag ser spontant två lösningar till problemet, antingen bedriver skolan enbart utomhusundervisning 
vid gynnsamt väder, eller så tillhandahåller skolan extrakläder till de elever som till exempel inte äger 
en vinterjacka.  
 
7.1.2 Elevernas användning av kläder 
I resultatet syns det att elever använder olika utomhusplagg i lägre grad än vad tillgången visar på är 
möjligt. Detta skulle kunna bero på en mängd olika faktorer, däribland den skolkultur som Swain 
(2002) lyfter fram i sin text, där kläderna sågs som ett identitetsuttryck. Märkligt var att det fall där 
eleverna var bäst klädda var vintern, denna årstid var även den där elevernas användande av kläder 
bäst speglade tillgången.  Anledningen till att jag ser detta förhållande som märkligt är att Fröberg 
m.fl. (2016)  både lyfte och kritiserade att skolor ofta väljer bort utomhusundervisning under vintern. 
Jag instämmer i kritiken och pekar på att förutsättningarna för utomhusundervisning tycks vara bäst 
på vintern om man ser till vilka kläder eleverna väljer att använda. 
 
7.1.3 Graden av undervisning 
I resultatet kunde jag inte finna något säkerställt samband mellan undervisningen och elevernas val av 
kläder vid utomhusundervisning. Vad som däremot syntes var att det var färre än hälften av eleverna 
som ansåg att de fått undervisning i hur de ska klä sig vid utomhusundervisning. Ser man till 
kursplanen för idrott och hälsa så innebär detta att eleverna inte fått ta del av centralt innehåll i 
kursen. Jag har även svårt att se hur eleverna ska kunna visa sina kunskaper i ämnet i årskurs 6. 
(Skolverket, 2011)  
 
7.2 Metoddiskussion 
7.2.1 Metodval 
I och med att jag inte strävade efter att få djup i undersökningen så fungerade mitt metodval. Det 
hade dock varit väldigt intressant att kunna bekräfta resultaten från enkäten med hjälp av 
observationer av eleverna i olika väderlek och att få någon form av förklaring till varför vissa elever 
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väljer bort olika kläder vid olika tillfällen. Dessa kompletterande studier hade gjort arbetet mer 
komplett och hade skapat ett helt annat djup. Observationer och intervjuer valdes bort på grund av 
tidsbrist. 
 
7.2.2 Enkätens utformning och bortvalda frågor 
När Enkäten (bilaga 1.) konstruerades fanns det en vilja att se på om elevernas motivation 
förändrades vid olika väderlek. Vid efterföljande analys insåg jag att denna tanke var något naiv och 
dåligt anpassad till min valda metod. För att kunna se på elevernas motivationsnivå skulle enkäten 
omarbetas och viga en större del åt motivation. Jag hade behövt vara mer specifik och kanske till och 
med ställa följdfrågor. Detta hade dock krävt betydligt större utrymme i enkäten, alternativt hade jag 
behövt göra intervjuer i tillägg till enkäten. Därför föll denna fråga bort ur arbetets syfte och 
efterföljande analys. På grund av tidsbrist föll även frågorna om klädsel vid idrottslektioner bort, till 
förmån för generell klädsel vid utomhusaktiviteter. 
 
Enkätens utformning var till synes effektiv och lätt att förstå för eleverna, då den största delen av 
enkäten följde samma mönster.  De problem som uppkom under ifyllandet av enkäten handlade om 
frågor angående specifika svarsalternativs betydelse. Ett exempel på detta var alternativet 
överdragsbyxor. 
 
7.2.3 Distributionsform 
Distributionsformen fungerade väldigt väl. Mitt externa bortfall var lågt i och med att inga elever 
valde att avstå från att skriva enkäten. Det var dock 9 elever totalt som var sjuka. Att jag kunde vara 
på plats för att förklara enkäten muntligt och svara på frågor var mycket positivt, då eleverna fick 
reda på min tolkning av orden snarare än sin lärares. I och med att jag var på plats kunde jag även 
säkerställa att eleverna inte påverkade varandras svar. 
 
7.3 Yrkesverksamhet och vidare forskning 
Studien har utförts under en begränsad tidsram och är därmed inte så omfattande. Resultaten skulle 
dock kunna användas som en utgångspunkt för vidare forskning då arbetet har visat på att det finns 
vissa brister i barns klädsel i åtminstone en medelstor stad i södra Sverige. Studiens 
forskningsområde är i stort sett outforskat och det finns många vinklar att följa upp. Jag hade speciellt 
velat forska vidare på varför mitt resultat ser ut som det gör, både genom att intervjua elever och 
lärare. Min statistik skulle dessutom kunna kontrolleras genom observationer av barns klädsel vid 
utomhusaktivitet. Att nästan hälften av eleverna i min studie uppgett att de inte haft någon 
undervisning om utomhusklädsel anser jag berättigar en grundlig undersökning om hur idrottslärare 
undervisar i ämnet, samt hur de tolkar läroplanen i relation till ämnet. 
 
Jag ser studien som viktig för skolverksamheten då den visar på en brist i både tillgång och 
användning av utomhuskläder hos stadens barn. Den kan potentiellt användas för att motivera en 
utökad undervisning om utomhusklädsel. Då tillgången till kläder var bristande kan studien 
potentiellt användas som motivation för skolor att tillhandahålla lånekläder, alternativt motivera en 
intern undersökning om tillgången till kläder. 
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Ser man till Swains(2002) studie i relation till Maslows (1954)behovsteori så verkar det finnas ett 
samband mellan barns klädsel och det sociala steget i behovspyramiden. Detta skulle kunna göra att 
barnen väljer bort vissa kläder för att inte sticka ut, då de vid själva beslutstillfället inte känner sig 
kalla och oskyddade. Om så är fallet skulle detta kunna förklara varför barnen väljer att inte ta med 
sig vissa kläder till skolan. Denna problematik hade varit mycket intressant att studera, förslagsvis 
med en kvalitativ metod för att få inblick i elevernas resonemang i frågan.  
 
7.4 Slutsats 
Studien har visat på att det finns elever som inte har tillgång till grundläggande utomhus klädsel, 
särskilt problematiskt är tillgången till vinterkläder och regnkläder. Även då majoriteten av eleverna 
hade tillgång till plaggen så var det ca 10% som inte hade det alls. Detta gör utomhusundervisning 
svårgenomfört vid kallt eller regnigt väder. 
 
Studien visade även att elevernas användande av utomhuskläder var lägre än tillgången till kläder, 
undantaget vintern då nästan alla elever med vinterjacka valde att använda den. 
 
Inget samband mellan elevernas klädsel och undervisning har kunnat visas, men det framkom att 
färre än hälften av urvalsgruppen ansåg sig fått undervisning om utomhusklädsel. 
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1 
Kartläggning av Femteklassares användning av klädsel vid 
utomhusaktivitet. 
Ibland har man lektioner utomhus i olika ämnen, till exempel No, Matte och Idrott. 
Den här undersökningen vill ta reda på hur femteklassare i ***** kommun klär sig på sådana 
lektioner. 
 
Kön: 
❏ Kille 
❏ Tjej 
❏ Annan 
❏ Vill ej svara 
 
Var ligger din skola? 
 
❏ Utanför ***** stad 
❏ I ***** stad 
 
1. Vilka klädesplagg för utomhusaktivitet äger du/ har du tillgång till? 
  
Du får kryssa i flera alternativ 
❏ Vinterjacka 
❏ Vindtät jacka 

❏ Regnjacka 

❏ “Vanlig jacka” 

❏ Varm tröja 

❏ Vattentäta skor/stövlar 

❏ Gympaskor/Löparskor 

❏ Vinterskor/kängor 

❏ Raggsockor/ varma strumpor 

❏ Mössa 

❏ Vantar 

❏ Halsduk 

❏ Överdragsbyxor / skalbyxor / regnbyxor 

❏ Termobyxor /skidbyxor 

❏ Underställ/Långkalsonger 

❏ Annat:________________________________________________________ 
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❏ Annat:________________________________________________________ 

 
2. På vintern är det oftast kallt, men det är inte alltid snö ute. 
Om du fått reda på att ni skulle ha utomhuslektioner på vintern, vad skulle du välja att ha på dig på 
lektionen 
Svara som du tror att du brukar göra på riktigt, Du får kryssa i flera alternativ: 
 
Utelektion i No eller Matte 
❏ Vinterjacka 
❏ Vindtät jacka 
❏ Regnjacka 
❏ “Vanlig jacka” 
❏ Varm tröja 
❏ Vattentäta skor/stövlar 
❏ Gympaskor/Löparskor 
❏ Vinterskor/kängor 
❏ Raggsockor/ varma strumpor 
❏ Mössa 
❏ Vantar 
❏ Halsduk 
❏ Överdragsbyxor /skalbyxor / regnbyxor 
❏ Termobyxor /skidbyxor 
❏ Underställ/Långkalsonger 
❏ Annat:_______________________ 
❏ Annat:_______________________ 

Utelektion i Idrott 
❏ Vinterjacka 
❏ Vindtät jacka 
❏ Regnjacka 
❏ “Vanlig jacka” 
❏ Varm tröja 
❏ Vattentäta skor/stövlar 
❏ Gympaskor/Löparskor 
❏ Vinterskor/kängor 
❏ Raggsockor/ varma strumpor 
❏ Mössa 
❏ Vantar 
❏ Halsduk 
❏ Överdragsbyxor /skalbyxor / regnbyxor 
❏ Termobyxor /skidbyxor 
❏ Underställ/Långkalsonger 
❏ Annat:_______________________ 
❏ Annat:_______________________ 

 
3. På Hösten är det ibland kallt, blåsigt och regnigt, men inte alltid. 
Om du fått reda på att ni skulle ha utomhuslektioner på Hösten, vad skulle 
du välja att ha på dig på lektionen? 
Svara som du tror att du brukar göra på riktigt, Du får kryssa i flera alternativ: 
Utelektion i No eller Matte 
❏ Vinterjacka 
❏ Vindtät jacka 
❏ Regnjacka 
❏ “Vanlig jacka” 
❏ Varm tröja 
❏ Vattentäta skor/stövlar 
❏ Gympaskor/Löparskor 
❏ Vinterskor/kängor 
❏ Raggsockor/ varma strumpor 
❏ Mössa 
❏ Vantar 
❏ Halsduk 
❏ Överdragsbyxor /skalbyxor / regnbyxor 
❏ Termobyxor /skidbyxor 
❏ Underställ/Långkalsonger 
❏ Annat:_______________________ 
❏ Annat:_______________________ 

Utelektion i Idrott 
❏ Vinterjacka 
❏ Vindtät jacka 
❏ Regnjacka 
❏ “Vanlig jacka” 
❏ Varm tröja 
❏ Vattentäta skor/stövlar 
❏ Gympaskor/Löparskor 
❏ Vinterskor/kängor 
❏ Raggsockor/ varma strumpor 
❏ Mössa 
❏ Vantar 
❏ Halsduk 
❏ Överdragsbyxor /skalbyxor / regnbyxor 
❏ Termobyxor /skidbyxor 
❏ Underställ/Långkalsonger 
❏ Annat:_______________________ 
❏ Annat:_______________________ 
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4. På våren förändras vädret mycket, ibland är det kallt, ibland är det varmt och ibland regnar och 
blåser det.Om du fått reda på att ni skulle ha utomhuslektioner på Våren, vad skulle du ta med dig 
för kläder till skolan?  
Svara som du tror att du brukar göra på riktigt, Du får kryssa i flera alternativ. 
 
Utelektion i No eller Matte 
❏ Vinterjacka 
❏ Vindtät jacka 
❏ Regnjacka 
❏ “Vanlig jacka” 
❏ Varm tröja 
❏ Vattentäta skor/stövlar 
❏ Gympaskor/Löparskor 
❏ Vinterskor/kängor 
❏ Raggsockor/ varma strumpor 
❏ Mössa 
❏ Vantar 
❏ Halsduk 
❏ Överdragsbyxor /skalbyxor / regnbyxor 
❏ Termobyxor /skidbyxor 
❏ Underställ/Långkalsonger 
❏ Annat:_______________________ 
❏ Annat:_______________________ 

Utelektion i Idrott 
❏ Vinterjacka 
❏ Vindtät jacka 
❏ Regnjacka 
❏ “Vanlig jacka” 
❏ Varm tröja 
❏ Vattentäta skor/stövlar 
❏ Gympaskor/Löparskor 
❏ Vinterskor/kängor 
❏ Raggsockor/ varma strumpor 
❏ Mössa 
❏ Vantar 
❏ Halsduk 
❏ Överdragsbyxor /skalbyxor / regnbyxor 
❏ Termobyxor /skidbyxor 
❏ Underställ/Långkalsonger 
❏ Annat:_______________________ 
❏ Annat:_______________________ 

 
5. Vädret kan påverka hur man tycker om en lektion utomhus. 
Sätt ett X på linjen där du tycker att det passar. Glad gubbe betyder: tycker om, sur gubbe 
betyder: tycker inte om. 
Vad tycker du om att ha lektion utomhus när det är: 
Kallt 

 
Blåsigt 

 
Regnigt 

 
Mulet/Molningt 

 
Soligt 

 
6. Hur många gånger har ni haft undervisning om hur man klär sig i skolan? 
❏ En gång per termin. 
❏ En gång om året 
❏ En gång 
❏ Flera gånger 
❏ Inte alls  
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