
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a chapter published in Lärande i friluftsliv: Perspektiv och didaktiska
exempel.

Citation for the original published chapter :

Schantz, P. (2011)

Natur, kultur och landskap: Perspektiv på lärande i friluftsliv.

In: Suzanne Lundvall (ed.), Lärande i friluftsliv: Perspektiv och didaktiska exempel (pp. 93-107).

Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-1861



Natur, kultur och landskap
Perspektiv på lärande i friluftsliv

Peter Schantz

Det första skall vara att ställa
sig förundrande till allt,
även det mest triviala
(Carl von Linnés [1707–1778] främsta
råd för att färden ska bli ett nöje)

Det är helg. Frihetens timme har slagit. Äntligen lite le-
dig tid.

Efter en stund av lugn börjar vi fundera på hur tiden
ska nyttjas: Var vore det trevligt att åtminstone gå en
skogspromenad, när finner vi tid, och hur ser väder-
prognosen ut?

Samtidigt är det sista helgen för utställningen om fri-
luftsmåleri. Alltså, nu eller aldrig. Museet ligger på rim-
ligt avstånd, och hela familjen kan cykla dit på fina
cykelvägar. Sagt och gjort. Vi går runt, ser på tavlorna,
njuter av vyerna och uppskattar konstnärernas förmåga
att fånga naturens mångfald. Men så, när vi nästan har
sett allt, erbjuds vi en visning med en kunnig guide. Den
förvandlar vårt seende. Plötsligt erfar vi något annat.
Åter hemma vid lampans sken läser vi museets katalog
om utställningen; inblickarna i konstens värld för-
djupas.

Denna vår söndag innehöll komponenter såsom rö-
relse, att välja väg, överväganden kring säkerhet under
vår cykeltur, vistelse på olika platser, samt två principi-
ellt olika former av upplevelser av målade landskap: en
utan, och en med en guide. I det senare fallet kvalificera-
des vår upplevelse. Vi lärde oss om motiven, konstnärer-
na och de tidssammanhang som de hade verkat i. Vi lär-
de oss om naturen i kulturen. Av vår utflykts olika delar
var det denna del som krävde mest av specialiserad kom-
petens. Samtidigt är den självklar i den institutionella
kultur som museer står för.

Hade vårt beslut istället blivit att samma söndag ta en
skridskotur längs ett av de sjölandskap som fanns avmå-
lade på utställningen, skulle det ha krävts en hög nivå av
åkteknik, kondition, utrustning, iskunskap samt förmå-
ga till orientering, simning, att ta sig upp ur en isvak och
livräddning. Hade allt gått väl skulle vi ha fått en härlig
upplevelse av både isarna och det landskap vi skrinnat i.
Gott så.

Exemplet får illustrera att för en del former av för-
flyttning och vistelse inom friluftsliv krävs rätt avance-
rade kunskaper. Utbildningen i friluftsliv för lärarstu-
denter vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) har
syftat till en hög kompetens inom dessa grundläggande
dimensioner av friluftsliv (figur 1). Upplevelsen av olika
rörelseformer och landskap har sedan kunnat bli en
konsekvens av erövrade färdigheter. Men den institutio-
nella ram som utgörs av idrottslärarutbildningar vid oli-
ka högskolor och universitet i Sverige har hittills inte
innehållit en mer utvecklad pedagogik kring upplevelser
av och lärande om landskap.

Inom den ideella sektorn finns det däremot exempel
på höga ambitioner i dessa avseenden. Svenska Turist-
föreningens (STF) motto – Känn ditt land – är talande. I
dess årsböcker och handböcker för turer möter man sfä-
rer av kunskap inom både natur och kultur (se t.ex. Fjäll-
turer i norra Lappland, STF 1948). Dessa perspektiv är
även självklara inom högre utbildning i friluftsliv i
Norge (se Schantz & Silvander, 2004).
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Från min egen utbildning till gymnastikdirektör vid
GIH i mitten av 1970-talet minns jag, trots att lärarut-
bildningen då var kortare än idag, att vi hann med en
antydan om andra värden i naturmötet. I Lill-Janssko-
gen på Norra Djurgården fick min kurs, tack vare Sune
Wehlins lärarskap, uppleva naturens mikrokosmos via
förstoringsluppar, och vid Lida friluftsområde på Sö-
dertörn inspirerade gökottor under ledning av legenda-
ren Per-Olof Åstrand, GIH:s världsberömde arbets-
fysiolog. Dörren öppnades därmed på glänt till för-
djupande upplevelser och lärande om friluftslivets
landskap.

En breddad utbildning

Utbildning för avancerade friluftsupplevelser i fjärran
landskap, såsom kajakpaddling eller långfärdsåkning på
skridskor i skärgården och långturer på vinterfjäll, utgör
en bildningsdimension som det finns goda skäl att slå
vakt om. Men en lärarutbildning bör, menar jag, även
innehålla träning i att utöva ett så enkelt friluftsliv att
det har realistiska förutsättningar att kunna förverkligas
med barn och ungdomar i svensk skola av idag. Väljer
man till exempel skogsturer under sommarhalvåret kan
det ställas relativt låga krav på grundläggande kompe-
tenser.

Här finns mycket stora behov av utveckling. Ledstjär-
nan i idrottslärarutbildningarna har inte varit ett särde-
les skolnära perspektiv på friluftsliv (jfr Backman, 2010).
En stor utmaning ligger inte minst i att skapa en pro-
gression från tidiga åldrar i förskolan upp till gymnasiets
sista år.

Det kan tyckas trivialt, men är likväl basalt: för att
även det enkla friluftslivet ska kunna bli en del av vår
upplevelsesfär måste varje ny generation erövra den
kunskap som står för att man känner till de marker och
möjligheter till naturmöte som finns. Författaren Per
Wästbergs beskrev en gång resan in i sin barndoms
landskap: ”I över ett halvt sekel har jag cyklat, vandrat,
strövat på Djurgården. Här känner jag igen mig som
ingen annanstans i världen. Ändå fanns en tid då Djur-
gården för mig var jungfrulig mark, lika oupptäckt,
lockande och äventyrlig som Afrika före Livingstone”
(Wästberg, 1995).

Överallt, runt om i vårt land, ligger dessa marker och
väntar på att upptäckas av våra barn och ungdomar.
Men de behöver känna till dem, hitta dit, hitta in, hitta
var man är och vart man vill. Detta uppfattar jag som en
grundläggande uppgift för skolans undervisning i fri-
luftsliv. Och i första hand menar jag att man bör lära
känna de naturområden som ligger nära skolan och bar-
nens livsmiljöer, d.v.s. de områden som är lätt tillgängli-
ga för naturmöten såväl i vardagen som på helger. Det
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Figur 1. Lärande inom friluftsliv har sin egen behovspyramid.
I botten av denna pyramid finns de basala kompetenser som
krävs, överst det som vi kan fokusera på senare.
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Figur 2. Figuren söker illustrera att om man i skolans under-
visning inom friluftsliv väljer ett enkelt friluftsliv i termer av
krav på kompetenser inom de basala kompetensområdena rö-
relse och vistelse, kan mer tid ägnas åt upplevelser av och lä-
rande om landskap.



kan underlätta för naturmöten och friluftsliv i både ett
kort och ett livslångt perspektiv.

En annan möjlighet som ett enklare friluftsliv kan
bidra till är ett större utrymme för en fördjupning av
upplevelsedimensionen och för lärande om landskap.
Behovspyramiden skulle kunna vändas upp och ned, och
få antyda en annan tidsprioritering och ett pedagogiskt
fokus på de övre nivåerna (figur 2).

Upplevelsen av landskap kan till exempel utvecklas
genom frågor såsom ”vad är det jag ser, vilken är denna
plats distinkta karaktär, hur uppfattar jag den, och var-
för?” Och upplevelsen kan kompletteras med lärande
om landskap i specifika eller generella termer. Men för
att undvika missförstånd; den enkla och omedelbara
upplevelsen har, i sig, ett distinkt egenvärde. Det är här-

ligt att bara få vara, koppla av, låta tankarna flöda fritt,
och njuta av det vi ser i naturen.

Steget mellan ”upplevelse av” och ”lärande om” land-
skap kan vara både litet och stort. Personligen menar jag
att det är bättre att ta ett litet steg än inget alls. En väg
dithän är att utgå från upplevelser i landskapet, ta med
dem hem, och arbeta med dem i efterhand. Låt mig ge
ett exempel. I början av januari 2011 var jag ute på en
exkursion om tätortsnära friluftsliv på Norra Djurgår-
den med studenter från främst Norge och Danmark (fi-
gur 3). När vi kom till Laduviken fann vi, på bara 2,6 km
avstånd från Stureplan mitt i Stockholms innerstad, en
stor mängd färska spår av bäverns vassa tänder (figur 4).
De förvånade oss, väckte vår nyfikenhet, och blev
därigenom en ingång till lärande om bäverns värld.

Natur, kultur och landskap

95

Figur 3. Studenter inom Nordisk bachelor i friluftsliv under exkursion i januari 2011. Den syftade till att illustrera det tätorts-
nära friluftslivets möjligheter. Bilden är tagen vid Uggleviken på Norra Djurgården, en plats som ligger 2.1 km från Stureplan
mitt i Stockholms innerstad. Inte långt från denna plats häckar rovfåglar på våren. Foto: Peter Schantz.



Jag är övertygad om att lärandet om bävrar kan bli
mycket omfattande. Och så är det nog med de flesta ting
i landskapet, oavsett om de är naturliga eller vittnar om
människors existens. Någonstans måste vi stanna vår
lärdomsresa. Men det viktiga är då att vi har förflyttats.
För att citera Karin Boyes ord: ”Nog finns det mål och
mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan
värd”.

Lärande om landskap rymmer många möjligheter
inom kunskapsfält som spänner mellan natur och kul-
tur: historia, litteratur, konstvetenskap, kultur- och
naturgeografi, geologi, biologi, miljöpsykologi, land-
skapsarkitektur, fysisk planering och samhällskunskap.
Att erövra kompetens inom dessa områden kräver sina
egna studier. Spännvidden av discipliner kan synas över-
mäktig. Men rikedomen av perspektiv kan också ses som
en stimulans och frihet; där finns något för alla. Och
inga krav på att något måste behärskas till fullo.

Mitt råd i ett sammanhang av lärande inom friluftsliv
är att bejaka din (och gärna även elevers och studenters)
egen nyfikenhet. Den skapar en motivation som kan
föra dig och dem långt. Börja gärna i det lilla, och gläds
även åt de små stegen framåt.

Värdet av lärande om landskap, alltifrån grundläg-
gande dimensioner till mer intrikata kulturella aspekter,
inklusive samhälleliga dimensioner eller rena natur-
aspekter, beror naturligtvis på syftet. Det kan, till ex-
empel, handla om en specifik eller en generell aspekt av
landskap. Kunskap om landskapet kan vara huvudsaken.
Lärandet kan ha ett rent bildningssyfte. Men det kan
också handla om att konkretisera lärande i skolan inom
olika ämnen, såsom historia och geografi.

Personligen menar jag att det alltid är av värde att
reflektera över lärande som meningsskapande i vidare
perspektiv. En sådan dimension har för mig varit att
söka knyta didaktiska processer till den medicinske so-
ciologen Aaron Antonovskys teoribildning om stärkan-
det av det friska (Antonovsky, 2005). Ett annat tema har
varit förutsättningar för fysisk aktivitet och hållbar ut-
veckling (Schantz, 2002 b; 2006 a). Vid GIH har vi även
arbetat med dessa perspektiv i kurserna Hälsa och miljö
I och II inom lärarutbildningen. De har uppskattats av
studenterna, och, menar jag, vore väl värda att prövas
inom utbildningen i friluftsliv.

En annan dimension handlar om att det finns tre
aspekter som är framträdande i vår tid och som starkt
påverkar våra liv: fragmentering, individualisering och
globalisering (Stahre, 2001). De bidrar till att det är svå-
rare att se helheter, och att vi har allt mindre av gemen-
samma kunskaper och referensramar. Detta motverkar
social interaktion. Ett exempel på värden som skulle
kunna uppnås genom skolans friluftsliv är att uppleva
och lära känna platser, och på så sätt bidra till att lokala
sociala gemenskaper kan utvecklas.

Kulturen i naturen

En av de mer utvecklade formerna av utbildning inom
friluftsliv i Norden under 2000-talets inledande decen-
nium har varit den 1-åriga kursen Nordisk bachelor i
friluftsliv. Jag har haft förmånen att undervisa inom den,
och det har då handlat om att bidra till inblickar i kultu-
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Figur 4. Spår av bävrar vid Laduvikens strand på Norra Djur-
gården i januari 2011. Foto: Peter Schantz.



rella aspekter av friluftsupplevelsen samt att belysa tä-
tortsnära friluftsliv.

Inom undervisningen diskuterade vi begreppet fri-
luftsliv, dess innebörd och vilka idealtyper av friluftsliv
som studenterna från Norge, Danmark och Sverige
uppfattade. Gång efter gång slogs jag av den stora varia-
tionen i olika individers uppfattning om vad friluftsliv
står för. Men för alla var naturupplevelsen central. Vid
teoretiska genomgångar och fältövningar utmanades
sedan bilden av natur som bara natur. Vi gick bland an-
nat tillsammans genom Lill-Jansskogen och studerade
naturen vid Fiskartorpets skidanläggning (figur 5): Hur
ter den sig nu, i början av 2000-talet, och hur såg den ut
på Fiskartorpsdagen i mars år 1929?

När studenternas fascination över den stora skaran
människor på isen år 1929 lagt sig, har de oftast, och
ganska snart, sett att växtligheten har förändrats. Vad
kan det bero på? På klimatförändringar? Om det vore
så, skulle det vara ett exempel på kulturell påverkan på
naturen. Åtminstone om det är människan som genom
utsläpp av växthusgaser har påverkat klimatet. Men i
detta fall handlar det istället om att de personer som har
förvaltat skogen helt enkelt har valt bort den mörka gra-
nen i sin skogsvård, och istället prioriterat ljusa lövträd
(Kardell, 1998; 2011). Denna människans påverkan på
naturen är ett exempel på kultur i natur.

Nästa steg har varit att upptäcka och beskriva fler
skillnader i landskapsbilden. De är av många slag. Låt
oss först studera vegetationen igen. Vilka är trädslagen?
Jämför hur höga träden är. Hur påverkar det vår upp-

fattning om Fiskartorpets hopptorn? Hur skulle du vilja
beskriva platsens känsla eller distinkta karaktär i den ena
bilden jämfört med den andra? Hur framträder land-
skapets storformer i de båda bilderna? Hur påverkar
årstiderna landskapsupplevelsen nu och då?

Fiskartorpets ”natur” har alltså påverkats materiellt
av människan. Kulturen i naturen är därmed av materi-
ell art. Men den kan även vara immateriell. Låt oss
förflytta oss till vildmarkerna i fjällens Lappland. Vi går
från Nikkaluokta, blickar upp mot Kebnekaise, och ser
de formationer som motsvarar lulesamiskans ord för
kittel (giebnne), samt hög och spetsig fjälltopp (gájsse).
Namngivningen av fjället speglar, som så ofta med de
samiska namnen, dess naturgeografiska form. De repre-
senterar immateriell kultur i vildmarken; inget materi-
ellt spår av namngivningen syns i naturen. Fiskartorpet
och Kebnekaise har alltså det gemensamt att människan
på olika sätt är knuten till dessa platser, och har därige-
nom olika relationer till dem.

Inom fältövningarna med de nordiska studenterna
har vi även belyst olika spår av natursynens och frilufts-
livets historia från tidigt 1600-tal fram till våra dagar. Vi
har sedan kategoriserat dem med hjälp av nedanstående
modell. Den anger olika former av landskapsrelationer
och hur vi kan få kännedom om dem. Många har upp-
fattat att modellen kan vara ett stöd om man vill närma
sig ett landskap, ställa frågor och börja lära känna det.
Därav den beskrivning som följer.

Med den får detta kapitel ett fokus på människan i na-
turen, och lärande om dessa aspekter. Jag vill dock beto-
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Figur 5. Landskapet vid Fiskartorpets skidanläggning på
Norra Djurgården åren 1929 och 2011. Friluftslivets historia
vid denna plats finns beskriven i Schantz (2008). Fotot ovan
från 1929 är hämtat från Englund (1930), och fotot till höger
är taget av författaren 2011.



na att lärande om naturen i naturen har samma principi-
ella verkan vad gäller utvecklat seende och en fördjupad
upplevelsedimension. Vidare uppstår relationer till na-
tur och landskap även vid den formen av lärande (jfr
nedan).

Modell av relationen mellan landskap
och människan

I mötet mellan ett landskap och en individ (i förläng-
ningen samhället) uppstår en mängd reaktioner, allt-
ifrån sinnesintryck till olika former av medvetna och
omedvetna relationer och förhållningssätt till land-
skapet. Här har de illustrerats i en modell (figur 6)

(Schantz, 2002 a). Den söker tydliggöra olika aspekter
och källor som kan nyttjas och ge synergieffekter i upp-
byggnaden av kunskap om den ömsesidiga påverkan
mellan människan och landskap.

Upplevelsen av ett landskap är beroende av olika in-
flöden, däribland sinnesintryck av landskapet och gene-
rell eller specifik kunskap om det. Skillnaden mellan att
bara se något, respektive att dessutom få det förklarat, få
kännedom om dess bakgrund och andra människors och
tiders relation till det, kan vara enorm. I mötet mellan
sinnesintryck av det faktiska landskapet och kunskapen
om det, framträder ofta nya mentala landskap. Vi beri-
kas. Lärande om friluftslivets landskap handlar om det.

Inflöden av olika sinnesintryck från landskap till indi-
vider, däribland de som gör att vi kan se, höra och känna
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Figur 6. Modell av relationen mellan landskap och människan (modifierad från Schantz 2002 a).



dofter, kan resultera i en varseblivning eller ej, och vida-
re till:

– ingen reaktion
– somatiska reaktioner
– undermedvetna reaktioner
– reaktioner som är eller har blivit medvetna: tankar,

känslor, ord och gärningar

De tre nedre nivåerna kan även interagera på olika
sätt. Vidare kan åtminstone den nedersta nivån bidra till
att vi sorterar annorlunda i den översta nivån, d.v.s. ur-
valet av de sinnesintryck som sorteras bort respektive de
som vi blir varseblivna om kan förändras. Ett exempel:
om vi känner till fågelarters namn, utseenden och läten
är det sannolikt att vi, mer eller mindre omedvetet, se-
lekterar fram den typen av sinnesintryck inom den stora
mängd och mångfald som hela tiden når oss.

Det finns idag alltmer kunskap om somatiska och
psykosomatiska reaktioner knutna till naturupplevelser.
De visar bland annat på snabbare och mer omfattande
fysiologisk återhämtning från stresstillstånd, än vad
konstruerade urbana miljöer utan naturelement kan bi-
dra med, samt kortare och enklare rehabilitering efter
en kirurgisk operation (Ulrich, 1984; Ulrich et al.,
1991). Vidare talar allt fler studier för att naturmöte kan
motverka olika former av ohälsa (se Hartig et al., 2011).
Man vet också att naturmöten kan stimulera till (se Ul-
rich, 1984):

– ett positivt emotionellt tillstånd
– en minskad rädsla hos stressade individer
– en blockering eller minskning av stressande tankar
– återhämtning från ängslan eller stress

Dessa olika former av reaktioner kan bidra till att vi
nyttjar landskapet. I ett sammanhang av naturmöte kan
det ske som: (1) passiv vistelse, (2) passiv förflyttning, (3)
aktiv förflyttning och (4) andra former av fysisk aktivi-
tet. En hel del forskning har för övrigt behandlat frågan
om gröna miljöer stimulerar till mer av fysisk aktivitet
än vad byggda miljöer gör (se DeVries et al., 2011). Det-
ta för oss över till en kategori av sinnesintryck som be-
nämns kinestesi eller proprioception, och utgör ett sig-
naleringssystem som informerar om våra rörelser, dess

hastigheter och belastningar. Tillsammans med balans-
sinnet bidrar de till landskapsupplevelsen vid rörligt fri-
luftsliv. Vi både ser och känner in landskapet genom vår
rörelse. Seendet av landskap kan därigenom även få en
kinestestetisk dimension. Vi kan översätta landskapets
horisontella och vertikala former till en fysisk upple-
velse.

Nyttjandet av landskap kan i princip ske på två olika
sätt: som beteende eller som handling (figur 6). I båda
fallen gör vi något, men till handlingen är alltid en avsikt
knuten. Detta gäller ej för beteendet. Så kan till exempel
en lärare som är ute med en skolklass i ett landskap ha en
avsikt med det, medan det är inte säkert att eleverna har
det. Avsikten, dess bakgrund och vad som erfars under
handlingen knyter ett immateriellt sammanhang till
handlingen.

Detta sammanhang kan, i sin tur, ha någon form av
koppling till landskapet, ha en plats- och/eller naturre-
lation, eller ej. Vi kan till exempel vandra i landskapet
”x” och studera dess topografi. Avsikten har då en rela-
tion till landskapet. Men vi kan också gå genom landska-
pet med avsikt att ta oss från y till z varvid vi passerar ”x”
utan att avsikten inkluderar en relation till landskapet
”x”. Med plats menas här en meningsfull rumslig enhet,
av olika storlek, och såväl i naturen som i byggd miljö.

Bruket av landskap kan ge upphov till fysiska spår
eller ej. Över tiden överlagras en del av spåren, medan
andra försvinner. Detta kan exemplifieras med att vi kan
gå genom en skog på ett spårlöst sätt, men om vi går en
bestämd sträckning tillräckligt ofta ger det upphov till
en stig; ett fysiskt spår av vårt nyttjande av landskapet
har uppstått. Stigen kan växa igen, spåret försvinner, vil-
ket kan motverkas genom att till exempel stensätta sti-
gen. Men om den inte nyttjas kommer efterhand nya
jordlager att bildas och överlagra spåren (figur 6).

De aspekter av människan i landskapet som inte kvar-
lämnat några spår är naturligtvis svårare att upptäcka.
Inte sällan har dock landskapet lett till mänskliga ut-
tryck såsom bildkonst, litteratur, brev, musik, utred-
ningar, studier, etc. Dessa uttryck för relationer till
landskapet finns ofta utanför de landskap som speglas i
dem. Andra uttryck för förhållningssätt till landskap kan
framträda tydligt om miljöer hotas (se Newhouse,
1990), vilket bidrar till att ideellt engagemang och före-
ningsliv, politiska texter, debattartiklar och fysisk plane-
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ring kan vara viktigt källmaterial för att förstå relationer
till landskap. (För en fördjupning av olika möjligheter
att kategorisera människans nyttjande av landskap se
Schantz, 2002 a).

Inom detta material som helhet finns alltså olika ut-
tryck för relationer vilka emanerar ur mötet mellan
landskapet, individen och tiden, och som därmed kan
knytas till landskapet. Dessa värden är i förhållande till
landskapet immateriella, men det kan mycket väl finnas
materiella återspeglingar av dem i landskapet. De källor
utanför landskapet som beskriver människans relation
till detsamma tydliggör i hur hög grad landskapet på-
verkar människan, en kraft som genom sin styrka och
olika uttryckssätt på många sätt är gåtfull. Till detta
bidrar den kunskap som växt fram inom bland annat
miljömedicin och -psykologi samt livsåskådningsforsk-
ning, och som bildar en viktig resonansbotten i detta
sammanhang (se t.ex. Uddenberg, 1995; Hay, 1998;
Morgan, 2010, Hartig et al., 2011).

Exemplifieringar av modellen

Låt mig genom några exempel konkretisera modellens
möjligheter. Vi följer Carl von Linnés främsta råd för att
en resa skulle bli ett nöje, nämligen ”att ställa sig förun-
drande till allt, även det mest triviala”.

Varför är GIH placerad på Stadionhöjden i Stock-
holm? Hur kan denna placering förstås? Vänstra kartan
på nästa sida är från mitten av 1800-talet (figur 7).
Humlegården återfinns, och man kan notera att den då
låg i utkanten av staden. Om man följer mittaxeln från
Humlegården i nordnordostlig riktning hamnar man i
Planterhagen. Stadion ligger där sedan OS 1912. Fort-
sätter man sedan i nordostlig riktning över åsen till sän-
kan där Starrbäcken en gång flödade, finner man Öster-
malms idrottsplats där sedan 1906. På den moderna kar-
tan återfinner du dessa två idrottsarenor (figur 8). Vad
har då de med saken att göra? Jo, anläggandet av dem
var uttryck för handlingar som skulle komma att ge mo-
tiv för en annan handling, nämligen den som innebar att
GIH lokaliserades på åsen mellan arenorna.

I en ledare i Aftonbladet år 1938 gavs en inblick i hur
tankarna gick vad gäller val av plats för GIH. Under
rubriken ”En högskola för fysisk fostran” påpekas att
”Sverige har på idrottens och gymnastikens område va-

rit en av de banbrytande nationerna i världen, och vi har
sedan gammalt intagit en mycket uppmärksammad
rangplats.” Man konstaterar sedan att ”vi sackat bakåt”
efter första världskriget, och skriver vidare att:

Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm, som
före världskriget haft elever från jordens alla hörn,
sjönk tillbaka i anseende, blev gammalt och för-
åldrat, medan runt om i Europa högskolor för fy-
sisk fostran sågo dagens ljus. [...] Nu behöva vi
inte blott ett gymnastiskt utan även ett idrottsligt
centralinstitut, och på kullarna vid Stadion kom-
mer med all sannolikhet vår första högskola för
fysisk fostran resas. Ur många synpunkter bör
man förorda just denna plats som den mest lämp-
liga. De som skall utbildas till idrotts- och gym-
nastiklärare behöva material att arbeta med – le-
vande material, alltså skolbarn – och därför bör
det nya institutet ligga i Stockholm. Här på övre
Östermalm har man dessutom redan till sitt förfo-
gande dels en idrottsplats (Östermalms), en skid-
backe (Fiskartorpet) samt utomordentlig terräng
(Lilljans-skogen).

I Aftonbladets argumentering för GIH:s nuvarande
lokalisering fanns alltså motiv som står för både plats-
relationer (Östermalms idrottsplats och Fiskartorpets
skidbacke) och en naturrelation (utomordentlig ter-
räng; Lilljans-skogen). Den senare kan dock även upp-
fattas som en platsrelation, då terrängen har fått en
rumslig avgränsning till Lill-Jansskogen. Vi vet hur det
sedan gick. Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet (nu-
varande GIH) hamnade på Stadionhöjden i hus som
byggdes under andra världskrigets senare del.

Exemplet belyser hur vi kan analysera spår i landska-
pet, och därigenom få en fördjupad förståelse för inte
bara landskapet, utan även för ett vidare samhälleligt
sammanhang. Ett annat exempel är motionsspåren på
Norra Djurgården. I figur 9 visas sträckningen för tre av
de fyra motionsspår som finns där. Det fjärde ligger vid
Kaknäsområdet intill Gärdet. Försök nu nyttja model-
len och beskriv vilken grundläggande karaktär av kultur
i natur som motionsspåren står för. Så dags för en fråge-
sport: När uppstod idén om motionsspår? Var kom den
ifrån? När är det sannolikt att spåren anlades? Har de
någon plats- och/eller naturrelation? Hur speglar de vå-

Peter Schantz

100



ra rörelsekulturers historia? I vilket samhälleligt sam-
manhang kan de ses? Har de någon koppling till veten-
skapshistoria? Om du tvekar på svaren kan jag rekom-
mendera två källor (Schantz, 2008; 2009). På skylten i
figur 9 finns även ett mountainbikespår (MTB) angivet.
Se där en möjlighet att fortsätta analysen.

Nästa exempel kommer från skönlitteraturen. Det
illustrerar olika former av relationer till natur i olika
landskap och vad de kan uppfattas orsakas av. Källan är
Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas från 1905:

5 juli. Sommarsöndag. [...]
Vid fyratiden satte jag mig på en liten ångslup och
for ut till Djurgårdsbrunn för att äta middag. Min
hushållerska var bjuden på begravning och skulle
dricka kaffe i det gröna efteråt. Det var ingen nära

anförvant eller vän till henne som var död, men en
begravning är i alla fall ett stort nöje för en kvinna
av hennes klass, och jag hade inte hjärta att neka
henne permission. Jag kunde alltså inte få någon
middag hemma. Egentligen var jag också bortbju-
den till bekanta på en villa i skärgården; men jag
kände ingen lust. Jag tycker inte så mycket om
varken bekanta eller villor eller skärgården. Fram-
för allt inte skärgården. Ett landskap hackat till
kalops. Små holmar, små vatten, små bergknallar
och små mariga träd. Ett blekt och fattigt land-
skap, kallt i färgen, mest grått och blått, och likväl
inte fattigt nog att äga ödslighetens storhet. När
jag hör människor berömma skärgårdens vackra
natur misstänker jag alltid att de ha helt andra sa-
ker i tankarna, och vid närmare undersökning vi-
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Figur 7. Del av Östermalm och Norra Djurgården ur Carl
Oscar Funcks karta från 1846. Efter Tjerneld (1980).

Figur 8. Samma utsnitt från en modern citykarta.



sar det sig nästan alltid att misstanken bekräftas.
Den ena tänker på den friska luften och de sköna
baden, den andra på sin segelbåt och den tredje på
abborrarna, och allt detta går för dem under rub-
riken vacker natur. Häromdagen talade jag med
en ung flicka, som var förtjust i skärgården, men
det visade sig under samtalets gång att hon egent-
ligen tänkte på solnedgångarna, och kanske också
på en student. Hon glömde att solen går ned över-
allt och att studenten är flyttbar. Jag tror inte att
jag är alldeles otillgänglig för naturskönhet, men
då måste jag resa längre bort, till Vättern eller
Skåne, eller till havet. Det har jag sällan tid till,
och på de tre eller fyra närmaste milens omkrets
från Stockholm har jag aldrig träffat på något
landskap som kan jämföras med Stockholm självt
– med Djurgården och Haga och trottoarkanten
vid strömmen utanför Grand. Därför stannar jag
för det mesta i staden sommar och vinter. Jag gör
det så mycket hellre som jag har ensittarens stän-
diga begär att se folk omkring mig – främmande
människor väl att märka, som jag inte känner och
inte behöver tala med.

Doktor Glas föredrog alltså öppna landskap. Men
vardagens landskap var ett annat, och till det uttrycker
han sin rumsliga förankring såväl till platser som till na-
tur. Det finns inget i landskapet som minner om dessa
band. Och det är kanske rimligt, då doktor Glas var en
fiktiv person. Kanske är det istället författaren själv som
uttrycker hur han ser på olika landskap. Oavsett vems
synsätt som texten står för, eller om det bara är ett ut-
tryck för ren fantasi, utgör de immateriella värden som
är knutna till olika marker och vattenområden. Nog har
hans reflektioner dessutom ett värde i sig.

Medvetna och omedvetna relationer till landskap

Åter till modellen, och några fördjupande aspekter av
relationer till landskap. Oftast tänker vi inte på det, men
i den stund vi har valt ut marker för vårt friluftsliv, har vi
även angivit att vi har en specifik relation till dem. Vi
skulle kunna benämna detta som en medveten relation, i
det att vi har gjort ett medvetet val. Men det innebär
inte att vi är medvetna om alla överväganden som har

lett fram till beslutet. I den processen kan mycket väl
omedvetna processer vara medskapande.

När vi sedan vistas i friluftsområdet kan relationer till
det utvecklas på ett sätt som är omedvetet för oss. Dessa
relationer och graden av deras djup kan vi bli medvetna
om senare i livet, men det är på intet sätt självklart. Ett
annat alternativ är att vi medvetet söker utveckla en re-
lation till ett landskap genom upplevelser av det och/
eller lärande om det. Även i dessa fall sker dock sanno-
likt en hel del av relationsbygget på ett omedvetet sätt.
Detta innebär sammantaget att: (1) det eller de sätt på
vilket en relation utvecklas är en sak, och (2) vår grad av
medvetenhet om dess existens är en annan. Båda dessa
aspekter går att sortera i förhållande till dikotomin:
omedveten – medveten i modellen i figur 10.

Inom denna spännvidd finns även det som Sigmund
Freud benämnde som det förmedvetna, d.v.s. bland an-
nat kognitiva aspekter av det mänskliga psyket som inte
är i direkt fokus (medvetet) men som utan svårighet kan
föras in i det medvetna. Detta i motsats till det som är
omedvetet, vilket kan vara mycket svårt att bringa till
medvetenhet. Oavsett var en relation befinner sig på ax-
eln omedvetet – medvetet, kan den i princip även pla-
ceras längs en axel med polerna ytlig och djup relation
(figur 10).

Låt mig exemplifiera modellen genom att utgå från
en strof ur författaren tillika Nobelpristagaren Ver-
ner von Heidenstams dikt ”Ensamhetens tankar”
(Heidenstam 1943):
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Figur 9. Hur kan vi förstå motionsspåren på Norra Djurgår-
den som uttryck för människan i landskapet? Foto: Peter
Schantz.



Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går
–men ej till människor! Jag längtar marken,
jag längtar stenarna där barn jag lekt.

Diktens ”jag” är författaren själv. Vilka var då förut-
sättningarna för att dessa band till en plats skulle upp-
stå? Jo sannolikt genom att han bara var, upptäckte, lek-
te och fantiserade, ja helt enkelt levde barndomens liv i
barndomens marker. Det är däremot osannolikt att han
därvid gjorde särdeles medvetna val. Men oavsett det
torde han som barn ha varit helt omedveten om forman-
det av de band som senare i livet skulle skapa en så stark
längtan till barndomens marker.

Det ter sig rimligt att tänka sig att banden successivt
fördjupades under barndomen. Detta motsvarar en ver-
tikal rörelse från övre vänstra till nedre vänstra fältet i
modellen (figur 10). Han är därefter sannolikt omedve-
tet bärare av dessa band. Men efterhand, eller plötsligt,
blir han påtagligt medveten om dem senare i livet. Kan-
ske sker det någon gång när han från 17 års ålder börjar
göra långa resor i Mellanöstern och vid Medelhavet.
Denna förvandling från omedvetna till medvetna re-
lationer motsvarar en horisontell rörelse från nedre
vänstra till nedre högra fältet i modellen. Någon gång
därefter skrevs dikten, och den publicerades 1888 då
Heidenstam var 29 år gammal.

För Heidenstam var gården Olshammar vid Vätterns
västra strand centralpunkten i barndomens marker. Där
föddes han, och där var han senare på somrarna, medan
vintrarna tillbringades i Stockholm. I sina minnen skri-
ver han att ”Utanför gårdsgrindarna stod Tiveden,
hemlighetsfull, mörk och lockande”, varefter han be-
skriver vari lockelsen bestod och tar sedan med läsaren
på långa skogsvandringar (Heidenstam, 1944).

Det sätt som Heidenstam präglades av sin barn- och
ungdomsmiljö är i linje med den kunskap som växt fram
inom miljöpsykologin under senare decennier, och som
betonar uppväxtårens särskilda betydelse för att på ett
omedvetet sätt skapa starka band till platser (se t.ex.
Morgan 2010). Inom denna forskning uppfattas ofta
dessa band ha ett värde genom att förankra personliga
identiteter i geografiska platser.

Om vi istället betraktar lärande i allmänhet, handlar

det nog alltid om mer eller mindre av både ett medvetet
och ett omedvetet identitetsbygge. Kunskapen blir en
fond utifrån vilken vi tolkar, orienterar och reagerar på
oss själva och vår omgivning. På dessa sätt framträder vi
som individer. Men med lärande bygger vi även relatio-
ner till det som vi lär om. Betänk skillnaden mellan att se
– träffa – bli bekant med – lära känna – känna – och kän-
na en person väl. Efterhand som vi har lärt känna en
person har vi samtidigt byggt en djupare relation till ho-
nom eller henne. På motsvarande sätt är det rimligen
med landskap. Att se det är en sak. Att lära känna det, en
annan. I modellen motsvarar denna förvandling en rö-
relse nedåt längs den vertikala axeln.

Men, för att komplicera saken: Vi kan känna en per-
son väl i ett sammanhang eller från en tid, och vara rela-
tivt lite bekanta med samma person i något annat avse-
ende. På samma sätt är det med landskap. Vi kan känna
det väl utifrån 1700-talets historia, föga från senare ti-
der, och kanske inte ha en aning om dess naturgeogra-
fiska bakgrund. Alltså, det finns många fasetter av rela-
tioner till både människor och landskap. Och vi kan vara
medvetna om vissa delar av vår relation till en person
eller ett landskap, samtidigt som vi kan vara helt
omedvetna om andra delar i denna relation.

Den förre landshövdingen i Värmland, Rolf Edberg,
skrev en gång: ”Någonstans bakom varje människa finns
ett landskap som bestämmer hennes yttre villkor. Nå-
gonstans inom varje människa finns ett inre landskap.
Det yttre och det inre landskapet är med tusen trådar
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Figur 10. Relationer och band till landskap kan analyseras ut-
ifrån denna modell. Den horisontella axeln står för två olika
aspekter: dels hur en relation uppstår, dels huruvida man som
individ är omedveten eller medveten om en relation som exis-
terar inom individen.



förbundna med varandra. De ger oss identitet” (Edberg,
1980). De omedvetna relationerna i dessa trådarnas väv,
kan liknas vid trädens rötter; en omfattande och oum-
bärlig, men väsentligen osynlig del av individens väsen
och existens. I motsvarande grad är förståelsen av dessa
relationer begränsad.

Den engelske geografen Edward Relph har försökt
sortera i en komplex mångfald av uppfattade möjliga
relationer till landskap. I boken Place and Placelessness
(1976) kategoriserar han dem utifrån om vi betraktar
landskap inifrån eller utifrån. Relph menar att dessa ka-
tegorier inte ska ses som helt åtskilda klasser, utan att de
griper in i varandra, och att de över tiden förändras hos
en och samma individ. De kan till exempel påverkas av
ju mer vi lär känna ett landskaps natur och kultur. Här
återges Relphs olika kategorier:

– existentiellt utanförstående – platser uppfattas som
identitetslösa i andra avseenden än yttre egenskaper;
ett tillstånd av total, och medveten, alienation från
platser och människor

– objektivt utanförstående – ett medvetet försök att be-
trakta och beskriva platser i termer av yttre fysiska
attribut, aktiviteter, och andra egenskaper som hänför
sig till platsers position i sociala och rumsliga system;
det sätt att förhålla sig till verkligheten som varit den
dominerande traditionen i geografisk vetenskap

– flyktigt utanförstående – som till skillnad från det
objektiva utanförståendet inte är en medveten intel-
lektuell attityd utan innebär att omgivningen betrak-
tas som helt underordnad de aktiviteter vi ägnar oss åt
och i stort sett oväsentlig i relation till dessa aktivi-
teter

– förmedlad insideshet – innebär att vi upplever platser
”i andra hand”, utan att själva besöka dem, men likväl
med stark inlevelse; en sådan känsla kan förmedlas
genom till exempel konstnärliga skildringar och upp-
kommer lättast när en sådan skildring av en plats
tycks oss överensstämma med våra egna upplevelser
av andra platser.

– deltagande insideshet – kännetecknas av att vi själva
befinner oss på platsen i fråga och kan iaktta de yttre
uttrycken av dess formala och funktionella struktur.
Genom att vi medvetet observerar samspelet mellan
olika element i omgivningen skapar vi oss en uppfatt-

ning om platsens karaktär.
– engagerad insideshet – innebär en fördjupning av vårt

deltagande i och inlevelse i livet på en plats. Detta
förhållningssätt innebär att vi söker förstå den bety-
delse olika företeelser på platsen har för dem som bor
där, samtidigt som våra egna upplevelser också ger fö-
reteelser en betydelse som gör att vi identifierar oss
med platsen.

– existentiell insideshet – en självklar och oreflekterad
känsla av att vi hör hemma på en plats, av att vara en
del av den på samma gång som den är en del av oss
själva.

Dessa kategorier kan uppfattas stå för en blandning
av medvetna och omedvetna relationer, men också av
icke-relationer. De får antyda en komplexitet som jag
uppfattar som intressant att förhålla sig till, inte minst i
ett sammanhang av pedagogik inom friluftsliv. Det finns
därför all anledning att både följa kunskapsutvecklingen
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Figur 11. Vilken relation har du till de olika landskapstyperna
i bilden ovan? Genom att ställa frågor såsom ”Vilket/vilka var
din barndoms landskap?”, ”Var vill du helst vara på din fri-
tid?”, ”Var äger ditt friluftsliv rum?” kan man få syn på hur
man ser på dessa ting. Bilden är skapad av Bertil Lilliehöök
och är hämtad från Järfälla hembygdsblad 4/1996.



inom detta område, och ta del av de perspektiv som re-
dan är etablerade inom olika discipliner. Relph menar,
till exempel, att djupa band till platser är en nödvändig-
het i lika hög grad som djupa band med människor, och
att den som inte har en plats att identifiera sig med i själ-
va verket är ganska hemlös (Relph, 1976; se även Hay,
1998). Kanske blir också band till platser allt viktigare i
dagens snabba samhällsomvandling. Det finns i alla fall
de som uppfattar att platser kan ha en roll som säkra
”ankare” för att stabilisera personliga identiteter i tider
när sociala roller kollapsar. När man förlorat en klar
uppfattning om vem man är, är det betryggande att veta
var man är (se Light et al., 1998).

Men metaforen att landskapet är ett ankare för män-
niskor, kan också vändas på. Även landskapen behöver
oss människor. De behöver förankras i oss för att vi ska
värna och vårda dem. Vi glömmer lätt att naturen är ba-
sen för all kultur, ja för människors och mänsklighetens
existens. Att bygga relationer till naturen uppfattar jag
därför hör till det väsentligas domäner.

Som man frågar om landskap får man svar

Låt oss avsluta med några perspektiv på lärande om
landskap. Finns det några former av värden eller aspek-
ter som det tenderar att vara svårare att komma i kon-
takt med? Annorlunda uttryckt; finns det aspekter av
kunskapsbildning kring landskap som är underutveckla-
de? Om vi här begränsar oss till människan i landskapet,
verkar svaret vara: Ja. Inom ramen för forsknings-
programmet ”Modernisering och kulturarv” vid Linkö-
pings universitet har professor Svante Beckman (1993)
analyserat kulturarvets väsen och värden på ett skarp-
sinnigt sätt. Han menar att yrkesverksamma antikvarier
inom kulturmiljövården favoriserar materiella före im-
materiella värden, och kognitivt, d.v.s. kunskapsmäs-
siga, framför emotivt, d.v.s. känslomässigt, erfarna vär-
den. Han pekar även på en stark tendens till ett partiku-
lärt snarare än holistiskt förhållningssätt till kulturarvet.
Med detta menas att fokus är mer på delar, än på helhe-
ter i beskrivningar av kulturvärden och miljöer.
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Figur 12. Kungl. Nationalstadsparken i Stor-Stockholm. Vårt lands äldsta friluftsland-
skap ligger tätt intill Stockholms innerstad och blev år 1995 den första nationalstadspar-
ken i Sverige. Kartan är modifierad från Schantz (2006 b).



Det ovan nämnda citatet ur Doktor Glas är ett exem-
pel på både immateriella och emotiva värden, d.v.s.
aspekter som lätt förbises i ”officiella” beskrivningar av
värden. Vi får därför ofta söka efter dem själva om vi vill
få en bredare kontakt med landskapet. För att tydliggö-
ra olika värden i landskap, och motverka det som Beck-
man beskrev, kan följande frågor nyttjas:

– Vilka uttryck för mänsklig verksamhet (till exempel
motion, rekreation, friluftsliv, jordbruk, parker, fri-
luftsliv, arkitektur) finns knutna till området?

– Vilka är immateriella (till exempel litteratur, idéhisto-
ria, bilder) och vilka är materiella (bevarade fysiska
lämningar)?

– Vad vet vi om eventuella immateriella dimensioner
knutna till de materiella?

– Vilka samband och beroendeförhållanden finns mel-
lan de olika uttrycken av mänsklig verksamhet?

– Hur speglas olika epoker i uttrycken av mänsklig
verksamhet?

– Förstärker de olika ingående uttrycken av mänsklig
verksamhet varandra och bygger upp större helheter
och sammanhang?

*

I detta kapitel har jag pekat på möjligheter till utveck-
ling av lärande knutet till friluftsliv, främst i form av för-
djupade upplevelser av, och lärande om landskap. Med
stöd av en modell redogörs för olika aspekter av männi-

skan i landskapet. De kan bidra till en förståelse och ett
intresse för dessa dimensioner, och därmed stimulera
till lärande om dem. Till stöd för det har jag även angivit
olika exempel och frågor. Vidare behandlas frågan om
hur relationer till landskap utvecklas, samt värdet av
dessa dels för individen, dels för landskapen.

En del av de kunskapsområden som nämns befinner
sig i en dynamisk utveckling. Ett exempel på det är hur
naturen påverkar vår hälsa och återhämtning. Ett annat
är hur den stimulerar till både barns och vuxnas rörelse.
Detta är viktiga områden, och det finns därför all anled-
ning att följa hur kunskapen utvecklas och integrera den
i framtida utbildning inom friluftsliv.

Flera av de frågor som har behandlats i detta kapitel
illustreras i nästa kapitel med en studie knuten till
GIH:s närområde, tillika Sveriges äldsta friluftsland-
skap; Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården. Det
ligger alltså tätt intill Stockholms innerstad, och är se-
dan 1995 Sveriges första nationalstadspark (se Holm &
Schantz 2002 a; Schantz 2006 b) (figur 12). När jag bör-
jade arbeta med den studien levde jag som jag här har
lärt. Jag visste ingenting från början. Men jag för-
undrades, började i det lilla, och lät kunskapen växa
fram steg för steg under flera år. Från att ha varit ett
stumt landskap ur ett perspektiv av lärande, förvandla-
des det till ett rum med rika pedagogiska möjligheter.
Förhoppningsvis kan studien inspirera dig till egna upp-
täcktsfärder i våra friluftslandskap.

God tur!

Peter Schantz
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