
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En kvart på en stubbe 
 

– En komparativ studie av hur hälsa förmedlas i 
friluftsutbildningen på svensk och norsk högskola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathilda Appelgren  Gisela Hampl 
 
 
 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
I STOCKHOLM 

Examensarbete 83:2006 
Nordisk Friluftsliv 2005-2006 

Handledare: Jan Seger 



 2

Förord 

Naturen är full med skatter! Det gäller bara att våga öppna ögonen till okända marker och nya 

upplevelser. Friluftstjejer och naturmuppar som vi är, skulle vi kunna fylla sida efter sida med 

text som visar på hur mycket friluftslivets ramar rymmer. Men istället nöjer vi oss med att 

sammanfatta de känslor vi finner, knutet till vårt stora intresse, med dessa filosofiska rader: 

 

”Nu er jeg stålsatt, jag følger det bud 

der byder i høiden at vandre. 

Mitt lavlandsliv har jeg levet ut 

Her opp på vidden fins frihet og Gud. 

Der nede famler de andre.” 

 

Raderna är hämtade ur Henrik Ibsens ”På vidderne”, som skrevs redan 1859, vilket tyder på 

att friluftsintresset genom den djupare filosofiska tanken funnits länge och dokumenterats. 

Det är ju ”out there” vi måste vara för att förstå. Friluftsliv går inte att läsa sig till, det ska 

upplevas! Att uppleva friluftsliv i soffan framför en äventyrsdokumentation är som att spela 

fotboll utan boll. Det vill säga, man går miste om hela känslan. Under ett år har vi fått 

möjlighet att uppleva, äventyra och utforska Norge, Danmark och Sverige ifrån 

friluftsperspektivet, i utbildningen Nordisk Friluftsliv. Ett år fyllt med lärorika och 

inspirerande veckor. Här föddes också våra tankar på det examensarbete som du nu håller i 

din hand. Sätt dig gärna på en stubbe och ta med dig vårt examensarbete. Trevlig läsning!
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SAMMANFATTNING 

 

Syfte 

Studiens övergripande syfte var att studera och analysera hur friluftslärarna på en högskola i 

Sverige jämfört med friluftslärare på en högskola i Norge förmedlar hälsa till sina studenter i 

friluftsundervisningen. Följande frågeställningar har använts för att besvara syftet: 

Hur bedrivs och utformas friluftsundervisningen på Gymnastik och Idrottshögskolan i 

Stockholm, Sverige och på Högskolan i Telemark, Norge? Hur ser friluftslärarna på begreppet 

hälsa kopplat till friluftsliv? Vad vill friluftslärarna förmedla i sin friluftsutbildning? 

 

Metod 

Studien tar sin utgång i den kvalitativa forskningstraditionen och består av en litteraturstudie 

där bland annat sammanbandet mellan friluftsliv, natur och hälsa studerats. Därutöver 

genomfördes fyra intervjuer, två i Sverige och två i Norge. 

 

Resultat  

Hälsa förmedlas i friluftsundervisningen i både Sverige och i Norge. I Sverige syns detta 

tydligast då de svenska friluftslärarna har hälsa nedskrivet i kursplaner och i andra dokument. 

Hälsa är också ett begrepp som nämns mer specifikt och konsekvent. I Norge finns inte hälsa 

nedskrivet i någon kursplan eller i andra dokument, därför kan det upplevas att hälsa inte är en 

del av friluftsundervisningen. Men ser vi till det innehåll som friluftslärarna vill förmedla så 

kan vi tolka detta som att hälsa är en del av friluftsundervisningen.  

 

Slutsats 

I Sverige finns ett behov av att legitimera friluftslivet. I och med detta får friluftslivet många 

ambitioner. I Norge är friluftslivet själva livet. Här finns det inget behov av att legitimera 

friluftslivet, friluftslivet ifrågasätts inte. Denna samhällssyn på friluftslivet i respektive land 

avspeglar sig även på ländernas högskolor. Friluftslärarna på GIH ger en bild av att hälsa 

förmedlas mer tydligt i friluftsundervisningen än på HiT. Detta beror till stor del på att på 

GIH är hälsa ett ord som används nedskrivet. I Sverige och på GIH måste friluftslivet 

legitimeras och därmed sättas på pränt. Medan i Norge är friluftsliv en del av livet och 

behöver inte kopplas ihop med annat.    
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 

Ursprungsidén till uppsatsen baseras på tanken att koppla ihop friluftsliv och hälsa. Vi kan gå 

till oss själva och våra klasskamrater, på utbildningen Nordisk friluftsliv, när vi diskuterar 

friluftsliv ur ett hälsoperspektiv. Föreläsningarna och diskussionerna på seminarier tog ofta 

upp goda, positiva friluftskvaliteter ur ett hälsoperspektiv. Det tyder på att friluftslivet har stor 

betydelse för hur vi mår. Idag talas det om friluftsliv som en livsstil - kan det bero på att det är 

ute till havs i en kajak, på skidtur på fjället eller på vandring i skogen som vi mår som bäst? 

Är det hälsa?  

 

Ett intresse finns också att studera hur hälsa behandlas på idrottslärarutbildningar. Får 

studenterna med sig kunskap kring fysisk och psykisk hälsa under friluftsutbildningarna? Hur 

ser friluftslärarnas metodik ut för att förmedla dessa kunskaper? I vår B-uppsats undersöktes 

idrottslärarnas syn på friluftslivet i skolan. Vi vill spinna vidare kring detta ämne. I läroplanen 

för grundskolan nämns friluftsliv som ett av de ämnena som idrottslärare ska undervisa i. Det 

står också att vi ska förmedla hälsa till våra elever.1  

 

”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. 

Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur 

vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt 

välbefinnande.”2 

 

Eftersom vi ska förmedla hälsa till våra elever är vi nyfikna på hur friluftslärare på högskola 

förmedlar hälsa till studenter. För att kunna bedriva friluftsliv med kvalitet krävs stor 

kompetens av lärarna. Eftersom vi går en nordisk utbildning vill vi jämföra ett par nordiska 

länder i det här avseendet. De högskolor som kommer att undersökas i studien är Gymnastik 

och Idrottshögskolan, GIH, i Stockholm i Sverige samt Högskolan i Telemark, HiT, i Bø i 

Norge. 

 

 

 

 

                                                 
1 www.skolverket.se/content/1/c4/12/61/skolsf1994. 
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Vi vill avsluta vår inledning med följande tänkvärda ord: 

 

Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige  

velbefinnende hver dag og går fra en hver sykdom; Jeg går  

meg til mine beste tanker, og jeg kjenner ikke en tanke så  

tung at man ikke kan gå fra den. Når man slik fortsetter å gå,  

så går det nok.3 

 

1.2 Bakgrund 

 

”Alle våre dager er perler som festes til vår tilvaerelses lenke. Enkelte av dem skinner klarere 

enn andre, og når vi siden gjør opp regnskap, er det disse lysende ledd som gir verdien. Vi 

kan selv skape disse skinnende perler, men de kan også komme till oss uten at vi vet av det, og 

de kan gjøre oss rikare hvis vi vet å registrere dem för de telles over til kveldens side.”4 

 

Pärlorna som skiner klarare än andra är kanske de som skapas när vi är vid god hälsa? Likaså 

är det kanske de som kommer till oss när vi mår som bäst? Vad är då hälsa och när är det som 

vi mår som bäst? Frågorna är svåra att besvara, men högst personliga och också otroligt 

aktuella idag. Längre fram i texten presenteras en officiell definition av hälsa. 

 

I förbindelse med utbildningen Nordisk Friluftsliv har vi stiftat bekantskap med många nya 

friluftskulturer och ett vidare begrepp av friluftslivets kvaliteter. Genom en djupare förståelse 

för naturens och friluftslivets bevarande och utveckling som vi tagit del av under utbildningen 

väcktes vårt intresse för kopplingen mellan friluftsliv och hälsa. Hälsa är ett begrepp som är 

väldigt aktuellt idag och diskuteras ofta i media. Vi kan läsa rubriker som ”Gå ned tio kilon i 

vikt på en månad”, ”Sporta dig till en sundare livsstil” eller ”Unga och slutstressade”5. Det 

råder en allmän ”hälsohets” i dagens samhälle. Tyvärr kan det bli en omvänd reaktion på alla 

rubriker. Vi blir mer stressande av alla dessa hurtiga löpsedlar om ”vägen till ett sundare liv” 

istället för att njuta av bra tips på livets väg. Vi matas nästan dagligen av hysteri kring hur vi 

bör se ut och vara. Affischer på trådsmala modeller talar om hur vi ska se ut.  

 

                                                                                                                                                         
2 Ibid. 
3 Søren Kierkegaard (Dansk filosof 1813–1855) Norsk kompendium; Friluftsliv som ett kulturellt fenomen. 
4 Askeladden, Tidlig morgen i mars, ur Skientelemark Turistförening årsbok 1964-1965, s. 28. 
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Vi har intresserat oss för hälsa ur ett friluftsperspektiv och fokuserat vår litteraturstudie 

mycket kring vad som gör naturen till en positiv hälsobringare. Det finns mycket forskning 

som visar på att hälsa går hand i hand med naturvistelse. Ingemar Norling, tidigare forskare 

och docent vid Göteborgs Universitet och ledande forskare inom fritid och rekreation, har 

studerat naturen som en viktig komponent för en hälsosammare livsstil.6 Patrik Grahn, docent 

vid institutionen för landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har  

bland annat funnit att det finns ett tydligt samband mellan människors tillgång till natur och 

deras välbefinnande.7 Grahn företräder också Alnarps rehabiliteringsträdgård, som tar emot 

människor som är utbrända och deprimerade. Det visar sig att människor som är så allvarligt 

sjuka, så att de har stora svårigheter med koordination och reglering av kroppsvärme, är i 

behov av faktorerna rymd, rofylldhet och vild natur.8 Trädgårdarna kan bjuda på dessa miljöer 

och vistelsen där hjälper på så vis människor tillbaka till ett friskare liv.  

 

Riksförbundet Hälsofrämjandet arbetar mycket kring hälso- och friskvårdsfrågor i samhället.9 

Organisationen har ett övergripande motto som lyder ”Må bra med en grönare livsstil”. 

Hälsofrämjandet verkar för att öka intresse för motion och friluftslivet har en stor roll i deras 

hälsoarbete. Organisationen anser att natur- och grönområden har en avstressande och läkande 

effekt för människor och deras välbefinnande. Det är inte bara Riksförbundet Hälsofrämjandet 

som arbetar med hälso- och friskvårdsfrågor. Friluftsorganisationer i samverkan, FRISAM, är 

en paraplyorganisation för 19 friluftslivsföreningar. FRISAMs syfte är att arbeta för att 

förbättra förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i Sverige.10 FRISAM företräder 

friluftslivets alla intressen gentemot regering, myndigheter och andra organisationer. Fysisk 

aktivitet på recept och grönt recept  hoppas bli mer och mer populärt som alternativ 

medicinering. FRISAM arbetar för att Fysisk aktivitet på recept, FaR, även ska innefatta grönt 

recept.  

 

Men det är svårt att synliggöra och få pengar till förebyggande hälsoarbete genom friluftsliv. 

Hur kan man beräkna de samhällsekonomiska värdena av friluftslivet i form av förbättrad 

folkhälsa? Peter Fredman, forskningsledare på Mittuniversitet, menar att friluftslivet, vilket 

                                                                                                                                                         
5 Stockholm City, 2006-04-13 s. 3. 
6 Ingemar Norling, Rekreation och psykisk hälsa, Sektionen för vårdforskning, (Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, 2001) s. 11. 
7 Friluftsliv- Framtid- Folkhälsa, Kungliga skogs- och lantbruksakademins tidskrift, nr 8 2005, årgång 144, s. 8. 
8 Ibid., s. 9. 
9 Livskvalitet och välbefinnande, Riksförbundet Hälsofrämjandet. Verksamhetsinrikting 2001-2006. 
10 Detta är FRISAM, Friluftsorganisationer i samverkan, broschyr framtaget för organisationen. 
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framgår av namnet, är en del av livet och frågar sig om man egentligen kan sätta ett 

ekonomiskt värde på det livet?11 Det är svårt för myndigheter att inse friluftslivets egenvärde 

istället för att uttrycka friluftslivet i ekonomiska termer.  

 

I Norge ges grönt recept idag bland annat till personer som drabbats av diabetes typ II och 

högt blodtryck.12 Forskning och dokumentation inom friluftsliv kopplat till hälsa har inte 

gjorts i någon större grad i Norge. Kan det bero på att norrmän anser friluftsliv vara så 

cementerat i Norge att ingen tänker på att undersöka hur friluftsliv kan kopplas till hälsa? I 

Sverige har regeringens proposition för folkhälsa definierat fem målområden för 

folkhälsoarbetet som är av friluftskaraktär.13 Målen innefattar bland annat utveckling av 

grönområden i tätorter för att främja och utveckla folkhälsan. Folkhälsoinstitutet och 

Livsmedelsverket har fått uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för goda 

matvanor och ökad fysisk aktivitet. Utgångspunkten för handlingsplanen är att ohälsosamma 

och oregelbundna matvanor, stillasittande fritid och fetma är problem kopplade till låg 

utbildning och låg inkomst.14 För att komma till rätta med problemen måste stödjande miljöer 

skapas (sociala nätverk, fysiska faktorer och politisk infrastruktur) och information till 

människor i samhället för att åstadkomma livsstilsförändringar. I strategin är följande åtgärder 

planerade med anknytning till friluftslivet: 

 

• Bostadspolitik  -utveckla och rusta upp skolgårdar 

-utveckla bostadsmiljöer som underlättar och stimulerar fysisk 

aktivitet 

• Idrottspolitik -ökat fokus på breddidrotten 

-utbilda ledare i FaR 

• Trafikpolitik -ökat fokus på gång- och cykeltrafik i länstransportplanerna 

-inrätta ett statligt program för delfinansiering av kommunala 

gång- och cykelbanor 

• Miljöpolitik -fortsatt stöd till Friluftsrådet 

-ökade resurser till frivilligorganisationerna 

-kommunerna bör utveckla lokala naturvårdsprogram15 

                                                 
11 Friluftsliv- Framtid- Folkhälsa, Kungliga skogs- och lantbruksakademins tidskrift, nr 8 2005, s. 5. 
12 Föreläsning, Tone Reiten, 2006-03-13. 
13 Friluftsliv-Framtid-Folkhälsa, s. 19. 
14 Ibid., s. 19. 
15 Ibid., s. 20. 
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Friluftsrådet är ett rådgivande organ som ska bistå Naturvårdsverket i frågor som rör 

friluftslivet.16 Regeringen har beslutat att Naturvårdsverket är det organ som är ansvarigt för 

friluftslivet. Friluftsrådet inrättades 2003 och är därmed en ny aktör. Rådet arbetar med 

friluftsfrågorna i samhället, att ta initiativ till forskning och utveckling samt ansvarar för 

information och utbildning. Deras uppgift är också att fördela statliga bidrag till 

friluftsorganisationerna. 2004 fördelades 15 miljoner kronor. En tredjedel gick till utveckling 

av friluftslivets former och innehåll, bland annat folkhälsa, barn och ungdomar, invandrare 

och tätortsnära friluftsliv. 2006 fördelades 25 miljoner kronor till friluftsorganisationerna. 

Naturvårdsverket bidrar också till utbildning och forskning inom friluftslivet.17 Tillsammans 

med andra finansiärer samverkar de med att ta fram en forskningsstrategi för friluftsliv. Idag 

finns det ingen grund- och forskarutbildning inom friluftsliv, men initiativ har tagits för att 

råda bot på detta.  

 

1.3 Definitioner 

Vi har valt att definiera friluftsliv och hälsa för att få en djupare förståelse för vad de olika 

begreppen innebär.  Det är komplicerat att definiera de olika begreppen och det är två 

områden som är väldigt omdiskuterade. Det är viktigt att säkerställa en och samma definition 

så att alla organisationer och instanser som har med friluftsliv att göra menar samma sak. 

1999 tillsattes en arbetsgrupp av regeringskansliet som fick till uppgift att sammanställa en 

definition för friluftslivet, som lyder enligt följande: 

 

”vistelse och fysisk aktivitet utomhus för uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på 

prestation eller tävling”18 

 

Norges Storting har precis som Sverige formulerat en definition av vad friluftsliv är: 

 

”opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljöforandring og 

naturopplevelse”19 

 

 

                                                 
16 Ibid., s. 17. 
17 Friluftsliv-Framtid-Folkhälsa, s. 20. 
18 Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Ds 1999:78, s. 9. 
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Världshälsoorganisationen, WHO, har formulerat hälsa på följande sätt:  

 

"ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro 

av sjukdom och handikapp"20 

 

Därmed beskrivs hälsa som ett positivt tillstånd, vilket inbegriper hela individen i förhållande 

till hans/hennes situation. Svårigheterna att teoretiskt avgränsa begreppet hälsa kan spåras så 

långt tillbaka i tiden som ordet finns skriftligt belagt. WHO:s definition av hälsa har av många 

uppfattats som utopisk, men det har emellertid visat sig svårt att ange en mindre kontroversiell 

definition.21  

 

Vi kommer i vår uppsats att benämna Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm som GIH 

och Högskolan i Telemark kommer att benämnas som HiT.  
 

1.4 Forskningsläge 

Friluftslivsforskning i Sverige är generellt sett ett underbeforskat fält.22 Särskilt om man ser 

till friluftslivets stora betydelse för individer och samhället. Ser vi dock på studier inom 

friluftsområdet under ett längre tidsperspektiv finns det en relativt stor mängd men 

forskningen är oftast mångvetenskapligt.23 Anledningen till att det inte gjorts så mycket 

forskning kring friluftsliv kan bland annat bero på att det inte finns någon institution för 

friluftsliv och friluftslivsvetenskap i Sverige. Idag finns det heller ingen finansiering till 

friluftsforskning i Sverige vilket också kan vara en av orsakerna.24 Klas Sandell, professor och 

forskare på Institutionen för samhällsvetenskap på Karlstads universitet, har reflekterat över 

olika skäl som kan finnas för att friluftslivet inte har den roll som forskningsområde som dess 

betydelse i samhället och forskningspotential i övrigt borde motivera.25 Sandell menar bland 

annat att friluftslivets utpräglat breda karaktär sannolikt har varit en viktig orsak till att 

friluftslivet som studieområde inte har någon vetenskaplig disciplin.26 I Norge däremot har 

                                                                                                                                                         
19 Stortingsmeldning nr. 39 (2000-2001). En veg til högare livskvalitet. 
20 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=208127. 
21 Ibid.  
22 Sandell, Klas, Friluftslivets värden, En internationell forskningsutblick, Arbetsrapport 2004:20, Institutionen 
för samhällsvetenskap, Turism & Fritid, s. 5. 
23 Peter Schantz och Ulf Silvander (red), Forskning och utbildning inom friluftsliv, utredning och förslag, 
FRISAM, Friluftsorganisationer i samverkan,  s. 10. 
24 Ibid., s. 11. 
25 Sandell, 2004, s. 46. 
26 Ibid., s. 48. 
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friluftsforskningen en annan, mer institutionell stabil bas att stå på med en egen nättidskrift. 

Det finns ett större politiskt intresse och varje år får friluftsforskningen medel från regeringen 

via Norges forskningsråd. Norges motsvarighet till svenska FRISAM, FRIFO, Friluftslivets 

Fellesorganisation, har ordnat två konferenser om friluftsforskning som ett led i forskningens 

utveckling.27  

 

I Sverige har Klas Sandell forskat mycket kring friluftslivets värden och orsakerna till varför 

vi ägnar oss av friluftsliv.28 Friluftsliv beskrivs av Sandell ur ett perspektiv som rör den 

djupgående livskvaliteten. Sandell beskriver friluftslivet som ett sätt att få perspektiv på sig 

själv och på livet. Denna möjlighet menar Sandell är gynnsam för livskvalitet och därmed 

också positiv för hälsan. Sandell har forskat och beskrivit den internationella 

friluftsforskningen och har inriktat sig på en forskningsöversikt om friluftslivets värden.29 

Sandell menar att vi måste skilja på friluftslivets syfte och dess egenvärde. Syftet kan bland 

annat vara hälsa, medan egenvärdet mer är något existentiellt, en livskvalitet och ett mål i sig 

självt. Om vi skall uppnå hälsa genom friluftsliv kan det vara av värde att förstå vilka motiv 

som finns. Enligt Sandell kan motivet för friluftsliv vara delat. Sandell menar att friluftsliv å 

ena sidan kan användas som en metod för att nå olika syften, exempelvis fysisk aktivitet, 

personlig utveckling, gruppsamhörighet eller miljöengagemang. Å andra sidan kan motivet 

för friluftsliv vara egenvärdet, då själva friluftslivet är ett mål i sig. Sandell betonar att det är 

en viktig skillnad mellan dessa två motiv. Nämligen att när friluftsliv används för att nå olika 

syften så finns även en mängd andra metoder att uppnå dessa. Om syftet är fysisk aktivitet kan 

man ju lika gärna spela fotboll eller gå på gym. Det är däremot inte självklart att det finns 

några alternativ till själva egenvärdet. Är man ute efter känslan man har när man blickar ut i 

ett naturlandskap eller känslan man har framför lägerelden blir friluftslivet nödvändigt för att 

uppnå detta. ”Om det är just den känsla man har framför lägerelden man är ute efter så blir 

friluftslivet nödvändigt för att uppnå just detta värde och om kontakt med naturpräglade 

landskap är viktig del i åtminstone ett bredare hälsoperspektiv så är inte en gymnastiksal ett 

alternativ.”30 

 

 

                                                 
27 Schantz och Silvander, s. 11. 
28 Sandell, Klas, www.frisam.org/rapporter, (1996), Själens friluftsskog – naturkontakt och miljöperspektiv 
bland friluftsengagerade i Södra Halland. Nordisk samhällsgeografisk tidskrift nr 22, 1996, s. 5. 
29 Ibid., s. 6. 
30 Sandell, 2004, s. 26. 
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Hur kan då egenvärdet av friluftsliv bidra till hälsa? Sandell tar upp några olika reflektioner 

utifrån hälsofrågan:  

  

• att det är svårt att bevisa att det är en evolutionär nödvändighet att röra på sig i just 

naturpräglade landskap;  

• men att man däremot kan belysa det på olika sätt, bland olika grupper, i olika 

tidsperioder och med olika argument har ansett det nödvändigt (bl.a. av evolutionära 

skäl) att ha kontakt med naturpräglade landskap; 

• att man kan, genom redovisningar av hur olika personer och grupper upplever att vara 

i naturpräglade landskap, t.ex. genom friluftsliv, belysa dettas upplevda betydelse för 

dessa personer och grupper; 

• om man i första hand ser friluftslivet som en metod (i detta fall för hälsa) blir då en 

uppgift t.ex. att försöka bevisa dess för- och nackdelar i förhållande till andra metoder 

(i termer av t.ex. samhällskostnader, individuella kostnader, motivation, uthållighet, 

andra värden, utrustnings- och kunskapskrav, miljökonsekvenser, möjligheter och 

svårigheter att nå olika grupper); 

• att det förstås är viktigt med ett brett och mångvetenskapligt perspektiv på hälsa; 

• om man, t.ex. utifrån utsagor från olika grupper, i första hand ser friluftslivet som ett 

mål och egenvärde som inte minst synes inkludera hälsobefrämjande och läkande 

egenskaper. Det blir viktigt att belysa hur detta upplevs samt vad som verkar vara 

hindrande och befrämjande för att det skall fungera för dessa personer (landskapskrav, 

typer av aktiviteter); 

• när det gäller utvärderingar av friluftsliv, som metod för hälsa, inte bara försöka 

beskriva dess effekter utan i större utsträckning utvärdera friluftsliv relativt andra 

metoder (typ: konst, musik, sociala arrangemang, kroppsrörelse inomhus etc. etc.) för 

vad för hälsounderstödjande eller sjukdomsbehandlande effekt man är intresserad av; 

• för relativt grundläggande frågor som t.ex. behovet av kroppsrörelse för att 

vidmakthålla en god fysisk hälsa, så förefaller kopplingarna mellan evolutionär 

konstituering och friluftslivets värde som metod vara rätt självklara. Frågan blir i 

huvudsak att väga och utvärdera friluftslivets styrkor och svagheter som metod jämfört 

med andra metoder med samma syfte (t.ex. arenaidrott, dans, gymträning och 

äventyrsbad) 31 

                                                 
31 Ibid., s. 39. 
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I studier gjorda av Ingemar Norling, tidigare forskare och docent vid Sektionen för 

vårdforskning, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, framkommer det tydligt vilken 

betydelse naturen har för hälsa och livskvalitet.32 Vidare tar Norling upp livsstilen som en 

viktig hälsofaktor som påverkas av kostvanor, fritidens innehåll och sociala relationer.33 Det 

har länge hävdats av organisationer som Världshälsoorganisationen, WHO, och US Surgeon 

General, motsvarande Socialstyrelsen, att miljöer och hälsobefrämjande aktivitet (i huvudsak 

utanför traditionell sjukvård) har dominerande inflytande på hur friska vi är och hur vi mår.34 

Norling visar på en modell som lanserats av dessa organisationer och som beskriver vilka 

faktorer och i hur stor grad dessa påverkar vårt hälsoläge. 

 

 
A = livsstilsfaktorer som vad och hur man gör på fritiden  

B = miljöfaktorer inom arbete, boende, fritid och rekreation  

C = sjukvårdens insatser  

D = genetiska orsaker 

 

Denna modell visar bland annat att 70 % av orsakerna (A och B) går att påverka med 

egenvård samt att sjukvårdens insatser (C) är klart begränsade. Det är därmed av största vikt 

att kartlägga vilka aktiviteter inom ”sektor A” samt vilka miljöer inom ”sektor B” som är 

särskilt hälsobefrämjande. Dessa delar blir således de centrala i egenvården. 

                                                 
32 Ingemar Norling 2001, s. 3. 
33 Ingemar Norling och Marie Gunnarsson Fritid, rekreation och hälsa, Liber utbildning AB, (Liber utbildning 
AB, Stockholm, 1994) s. 15. 
34Norling, 2001, s. 12. 
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Enligt Norling visar en mängd svenska och utländska studier att arbete, boende och ekonomi 

har betydelse för hälsan, men på lägre nivå än vad både gemenskap och rekreation betyder.35 

Rekreationen har dubbelt så stor inverkan som arbetet på hälsoläget. Vidare skriver Norling 

att undersökningar i Västsverige har visat att naturbaserade aktiviteter som friluftsliv har flest 

positiva hälsoeffekter. På lägre nivå återfinns kultur, föreningsliv, spel, idrott TV etc. Ett 

exempel på detta kan ses i en studie beskriven av Norling där livsstilsfaktorer och psykisk 

hälsa undersöktes.36 Studien genomfördes på ca 7500 personer i åldrarna 16-85 år. Deltagarna 

delades in i två grupper enligt WHO:s rekommendationer på hälsoläge. En grupp med de  

25 % som har visat sig ha lägst psykisk hälsa och en grupp med de 75 % med bättre psykisk 

hälsa. Resultatet visade att gruppen med lägre psykisk hälsa hade en signifikant mer passiv 

livsstil. De ägnade sig åt färre hälsobefrämjande aktiviteter, men mer åt TV, spel och nöjen, 

som denna grupp såg som högt hälsovärde. Dessa aktiviteter utmärker även den passiva 

livsstilen. Vidare visade det sig att den friskare gruppen ägnade sig åt signifikant fler 

hälsobefrämjande aktiviteter som exempelvis friluftsliv och trädgårdsarbete. 

 

Björn Tordsson, doktor vid Institutionen för samhällsvetenskap, Högskolan i Telemark, har i 

sin avhandling ”Å svare på naturens åpne tiltale”, undersökt meningsdimensioner i norskt 

friluftsliv under 1900-talet och diskuterar friluftsliv som ett sociokulturellt fenomen. I ett 

kapitel tar Tordsson upp friluftslivet i praktiken.37 Vad kännetecknar friluftsliv och vad gör vi 

när vi utövar friluftsliv? Tordsson menar att det finns en koppling och en direkt anknytning 

mellan det liv som vi lever och det friluftsliv som vi utövar. Vidare tar Tordsson upp värden 

som är knutna till friluftslivet och dess olika betydelse och innebörd för olika människor som 

utövar friluftsliv. ”Det vi erfarer er ikke verden ”i seg selv”, men en verden av fenomener: 

verden kommer til syne for oss gjennom disse fenomener. Livsverden er verden, slik som den 

direkte og spontant ter seg for oss, i sine konkrete og spesifikke situasjoner.”38 Genom 

friluftsliv och naturmöte skapas en speciell öppenhet som påverkar hela vår person. Naturen 

blir sett som ett socialt rum där varje enskild individ kan tillåta sig på sitt eget vis ta del av 

sina livsvärden.39  

                                                 
35 Ibid,. s. 50. 
36 Ibid., s. 54. 
37 Björn Tordsson ”Å svare på naturens åpne tiltale”, En undersøkelse av meningsdimensjoner i norsk friluftsliv 
på 1900- tallet og en drøftelse av friluftsliv som sosiokulturelt fenomen, (Avhandling, Institutt for samfunnsfag, 
Norges Idrettshøgskole, Oslo 2003) s. 36. 
38 Ibid., s. 37. 
39 Ibid., s. 59. 
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Tordsson skriver om Norges identitetssökandet på 1800-talet och att naturmötet samt 

friluftslivet får en betydande roll för landets identitet.40 Romantiken bidrar till att synen på 

naturen ändras och människor börjar uppleva naturen som något positivt naturen får en 

betydande roll för människans inre värden.41 ”Naturen gir samtidig mennesket selvinnsikt og 

er samtidig en vei til erkjennelse av Kosmos og Skaperen.”42 Under mellankrigstiden ses 

natur och friluftsliv som en motpol till stadslivets ovärdiga livsförhållanden och friluftslivet 

legitimeras som allas rätt till hälsa och hygien.43 ”Lys, sol, luft og fri utfoldelse i naturen 

fremstår som et anliggende av høyeste prioritet, fordi det gir kroppslig og mental helse.”44 

Vidare skriver Tordsson om naturen och friluftslivets betydelse för identitetsutvecklandet.45 

Under 1970- och 1980- talet blir friluftslivet professionaliserat och pedagogiserat.46 Det 

skapas friluftsgrupper som etablerar en kunskap inom friluftsområdet. Friluftslivet kommer att 

bli en alternativ livsform och ett tillvägagångssätt att utveckla en personlig identitet tillfört 

med nya aspekter. Tordsson menar, för att förstå dagens trender inom friluftslivet och dess 

värden är det viktigt att veta om friluftslivets historiska perspektiv.47 Tordsson pekar också på 

att upplevelse är det centrala begreppet inom friluftstraditionen.48  

 

Patrik Grahn, docent vid Institutionen för landskapsplanering vid SLU, har presenterat 

forskningsresultat som visar på att det finns tydliga kopplingar mellan människors tillgång till 

natur och deras välbefinnande.49 Att ha en vacker park eller trädgård i sin närhet när man 

befinner sig i kris, blivit sjuk eller är gammal och beroende av vård är en stor tillgång. En 

grön miljö minskar stress men ökar vår förmåga att återhämta oss och koncentrera oss. I 

skånska Alnarp har Grahn startat en rehabiliteringsträdgård som tar emot människor som är 

allvarligt utbrända och deprimerade. Ibland så allvarligt att de har stora svårigheter med 

koordination och kroppskännedom. Det har visat sig att trädgården och naturmötet inkluderar 

många kvaliteter för olika sinnesstämningar och aktiviteter.50  

 

                                                 
40 Ibid., s. 120. 
41 Ibid., s. 122. 
42 Ibid., s. 126. 
43 Ibid., s. 160. 
44 Ibid., s. 160. 
45Ibid., s. 168. 
46 Ibid., s. 261. 
47 Ibid., s. 388. 
48 Ibid., s. 390. 
49 Friluftsliv -Framtid-Folkhälsa, s. 8. 
50 Ibid. 



 16

Avhandlingen ”Om parkers betydelse”, som Grahn skrivit, visar att de daghem, skolor, 

ålderdomshem, föreningar och sjukhus som har tillgång till egna grönområden genomför mer 

än tre gånger så många utomhusaktiviteter jämfört med dem som saknar eget område.51 De är 

dessutom ute i parker och naturområden mer än 50 % oftare än de som inte har tillgång till 

eget grönområde. Grahn har identifierat åtta olika typer av kvaliteter som grönområden 

upplevs ha. De olika kvaliteterna är rofylld, vild, artrik, rymd, allmänning, privat, social och 

kultur. Intervjuerna som gjorts för att komma fram till dessa kvaliteter har gett kunskap om 

hur parker och grönområden ska se ut för att fylla människors behov. Det finns områden som 

innefattar alla åtta kvaliteterna och dessa områden är mycket uppskattade och utnyttjade.52 

 

Grahn har i en annan studie jämfört utemiljön på två daghem.53 Det ena daghemmet har en 

anlagd miljö, fattig på vild natur, lekplatserna är strikt ordnade och det är tydligt avgränsat 

mellan lekredskap, planteringar, gräsmattor och gångar. Det andra daghemmet består av en 

uppvuxen trädgård med vild natur. Förutom trädgården finns det ett skogsparti och barnen har 

en stor frihet att använda miljön på det sätt som leken kräver. Resultatet av studien visar att 

barn som är ute i naturlig och miljö har bättre koncentrationsförmåga, mer utvecklad lek och 

motorik. De är dessutom mer friska vilket leder till lägre sjukfrånvaro, jämfört med barn som 

mest är inne och inte har tillgång till natur på gården.54   

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera och analysera hur friluftslärare på en högskola i Sverige 

jämfört med friluftslärare på en högskola i Norge förmedlar hälsa i friluftsundervisningen till 

sina studenter. 

 

• Hur bedrivs och utformas friluftsundervisningen på Gymnastik och Idrottshögskolan i 

Stockholm, Sverige och på Högskolan i Telemark, Norge? 

• Hur ser friluftslärarna på begreppet hälsa kopplat till friluftsliv? 

• Vad vill friluftslärarna förmedla i sin friluftsutbildning? 

 

                                                 
51 Patrik Grahn, Om parkers betydelse, Stad&Land MOVIUM/Inst för landskapsplanering Sveriges 
lantbruksuniversitet nr93/1991(Göteborg: 1991), s. 203. 
52 Ibid., s. 253.  
53 Patrik Grahn, Ute på dagis (Hässleholm: Norra Skåne Offset, 1997), s. 14, 15. 
54 Ibid., s. 85-ff. 
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2. Metod 
Förutom en litteraturstudie genomfördes fyra intervjuer med svenska och norska friluftslärare. 

 

2.1 Litteraturstudie 

För att få en inblick i ämnet och en bredare bas inför kommande intervjuer, genomfördes 

en litteraturstudie. Kursplanerna har även använts. Litteratur togs fram via sökningar på olika 

bibliotek samt genom sökningar på internet. Som sökmotor användes google.se vilket ledde 

till kontakt med sidorna slu.se, samh.kau.se, m.fl. (Se bilaga 1). Litteraturstudien handlade 

främst om att söka tidigare forskning om hur friluftsliv och naturvistelse kopplas till hälsa. 

 

2.2 Intervjuer 

En kvalitativ metod har använts. Med avseende på studiens syfte och frågeställningar har 

intervjuer valts för att söka finna svar på frågeställningarna. De intervjuer som gjorts har varit 

av den öppna formen. Inför intervjuerna förbereddes en intervjuplan för hur intervjuerna 

skulle genomföras. I sammanställningen av intervjuplanen användes en indelning som bland 

annat Annika Lantz förespråkar.55 Lantz menar att man ska börja med att sätta in 

intervjupersonen i ämnet för intervjun med bakgrund och syfte. Att informera om ramarna för 

intervjun är också viktigt, därefter följer intervjufrågorna. Det är då av vikt att börja med 

frågor av faktakaraktär, som är lätta att svara på och få intervjupersonen att känna sig trygg 

och lugn. Exempel på sådana faktafrågor är namn, ålder, utbildning, bakgrund osv. Därefter 

följer frågor av mer beskrivande karaktär, som har med huvudinnehållet i intervjun att göra. 

Lantz poängterar att det är viktigt att dessa frågor kommer i en logisk följd. De frågor som 

valdes till intervjuerna var till att börja med av övergripande karaktär för att sedan fördjupas. 

(Se bilaga 2). Frågeområdenas följd förändrades under den öppna intervjun.56 Detta medförde 

en större flexibilitet i intervjun och gav ett mer öppet samtal. 

 

2.3 Urval 

De två högskolorna valdes av praktiska skäl för att undvika telefonintervjuer. Högskolorna 

medverkade båda i den friluftsutbildning som författarna gått. Vidare valdes en man och en 

kvinna som intervjuobjekt vid vardera högskola. 

 

                                                 
55 Annika Lantz, Intervjumetodik, (Lund: Studentlitteratur, Lund, 1993), s. 64. 
56 Ibid., s. 65. 
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2.4 Genomförande 

Före genomförandet av intervjuerna gjordes en pilotintervju för att se ungefär hur lång tid 

intervjun tog och för att få feedback på frågorna och deras ordningsföljd. Pilotintervjun 

resulterade i att ordvalet i några frågor ändrades. Även frågornas ordningsföljd sågs över och 

anpassades så att samtalet under intervjun skulle flyta bättre. 

 

Intervjuerna av de två norska friluftslärarna genomfördes i samband med den norska 

vintermodulen. Kontakt togs med de båda lärarna i början av modulen och intervjuerna 

genomfördes i slutet av modulen, tre veckor senare. De svenska lärarna kontaktades via email 

och dessa intervjuer genomfördes en vecka efter återkomsten till Sverige. 

 

En av författarna intervjuade och styrde samtalet, medan den andre författaren observerade, 

antecknade samt kontrollerade att alla ämnesområden behandlades. Detta för att stärka 

kvalitén på intervjun och undvika felkällor. Detta underlättades även för respondenten, 

eftersom att samtalet i huvudsak genomfördes med en person. 

 

Minidiskspelare användes för att dokumentera intervjuerna och med respondentens 

godkännande. Intervjuerna varade i 40 till 70 minuter och genomfördes i avskilda rum, med 

undantag för en intervju som genomfördes i en soffgrupp utanför lärarnas arbetsrum. 

 

Minidisk och dokumentation finns i förvar i författarens ägo. 

 

2.5 Databearbetning 

Anteckningarna från de genomförda intervjuerna sammanfattades omedelbart efter 

genomförandet för att inte gå miste om det första intrycket av intervjuerna och för att 

anteckningarna skulle vara möjliga att tyda. Transkribering av de svenska intervjuerna gjordes 

ordagrant dagen efter genomförandet. De norska intervjuerna transkriberades ett antal veckor 

efter genomförandet av intervjuerna på grund av tekniska problem. De framkomna resultaten 

sammanställdes sedan till ett resultatavsnitt där citat från intervjuerna fick utgöra en grund. 

De svenska och norska intervjuerna behandlades var för sig för att sedan ställas i relation till 

varandra i diskussionsavsnittet. 
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2.6 Reliabilitet och validitet 

Vid genomförandet av studien har författarna till uppsatsen försökt att få fram så tillförlitlig 

information som möjligt.57 Begripliga och vanliga ord och satser har använts. I och med detta 

har förmodligen samtliga respondenter uppfattat frågorna på samma sätt, vilket ger hög 

reliabilitet.58 Ett undantag här skulle kunna vara eventuella språkbrister.  

 

Ambitionen med uppsatsen är inte att kunna generalisera. Uppsatsen ger endast en bild av hur 

hälsa förmedlas i friluftslivsundervisningen vid två högskolor i Norden. 

 

Friluftslärarna bedömdes vara väl insatta i ämnet och svaren kan därför anses tillförlitliga. 

Intervjufrågorna konstruerades utifrån studiens frågeställningar och syfte. Detta ger studien 

och intervjuerna hög validitet.59 

 

Författarna till uppsatsen är medvetna om att deras personliga relation till ämnet kan ha 

inverkat på resultatet, genom att omedvetet ha styrt respondenterna vid intervjuernas 

genomförande.  

 

                                                 
57 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 221. 
58 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (Lund: Studentlitteratur, Lund, 1993), s. 112. 
59 Ibid. 
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3. Resultat 
I nedenstående resultat har vi försökt att finna de meningar och de meningsgivande 

kommentarer som våra informanter har givit oss i våra intervjuer. Vi har försökt att ställa upp 

det systematiskt för att få en överskådlig och lättläst framställning. Detta kan göras eftersom 

alla fyra informanter har blivit ställda samma frågor. 

 

Undersökningsmaterialet från både Sverige och Norge analyseras och presenteras i två skilda 

delar och sammanställs därefter. De två informanterna från Sverige redovisas samlat under 

rubriken ”analys av intervjumaterial från Sverige”. Materialet presenteras under ett antal 

ämnesområden. Under rubriken ”analys av intervjumaterial från Norge” presenteras 

intervjuerna från Norge på samma vis. Analysen grundar sig på citat från intervjuerna. Då de 

intervjuade hänvisade till respektive högskolors kursplaner används även dessa under 

rubriken ”Friluftundervisningen och dess utformning”. 

 

3.1. Resultat av intervjumaterial från Sverige 

3.1.1. Friluftsundervisningen och dess utformning 

På GIH ges friluftkurser i lärarutbildningen, tränarprogrammet och hälsopedagog-

utbildningen. I lärarutbildningen är friluftslivet uppdelat i tre olika områden, det vita, det blå 

och det gröna friluftslivet. I de vita friluftskurserna ingår vinterfriluftsliv med bland annat 

skidåkning och långfärdsskridskoåkning. Det blå friluftslivet innefattar kustnära friluftsliv 

med framför allt kajakpaddling. I det gröna friluftslivet berörs skogen med bland annat 

vandring och baslägerverksamhet. Kurserna i det blå och det gröna friluftslivet betecknas som 

sommarfriluftsliv och har ett gemensamt innehåll och upplägg.60 Kursen avser att utveckla 

fördjupade kunskaper samt ge upplevelser och erfarenheter i friluftsliv. Innehållet i kurserna 

syftar också till att utveckla studenternas förmåga till analys av friluftsliv och hållbar 

utveckling. Studenterna läser bland annat lärarskap och ledarskap samt om grupprocesser i 

samband med olika typer av friluftsaktiviteter. Allemansrättens betydelse, orientering och 

navigation samt säkerhet vid friluftsliv är fler exempel på vad som ingår i friluftskurserna. I 

kurserna ingår också kunskap om klimat och väder, skogs- och skärgårdslandskapets natur 

och kultur samt tas aspekter upp som rör miljö- och ekologifrågor och hållbar utveckling. 

Trender inom friluftsliv med materialkunskap och tekniska hjälpmedel får också studenterna 

                                                 
60 http://www.gih.se/templates/ihsFileList.aspx?id=1321 
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ta del av. Friluftsliv i ett hälsoperspektiv finns också med. Undervisningen sker i form av 

litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Praktik och teori varvas om vart 

annat under kurserna.  

 

En fristående kurs som GIH erbjuder är Nordisk Friluftsliv i ett kultursociologiskt 

perspektiv.61 Kursen är ettårig och ges i samverkan med Göteborgs Universitet, Örebro 

Universitet, Universitetet i Odense, Universitetet i Åhus, Köpenhamns Universitet, Norges 

Idrottshögskola samt Högskolan i Telemark. Kursen syftar till att utveckla en förståelse för 

det nordiska friluftslivet genom ett komparativt förhållningssätt, ur såväl ett historiskt, 

politiskt och förvaltningsmässigt, sociologiskt som pedagogiskt perspektiv. Friluftsliv som 

kulturellt fenomen belyses genom betoning på likheter och skillnader i de olika nordiska 

länderna. Bland annat tas likheter i aktivitet, det traditionella, det typiska samt olika trender 

upp i kursen. Kursen omfattar skriftliga uppgifter i anslutning till det praktiska friluftslivet 

och utgångspunkten är ett komparativt perspektiv på nordiskt friluftsliv. 

 

Friluftslivet i undervisningen på GIH beskrivs utifrån sina idrotter och det är idrotterna som 

nämns i kursplanerna och det är de som har speciella poäng. Vinterfriluftsliv med skidåkning 

och sommarfriluftsliv med paddling är exempel på detta.    

 

”Friluftsliv är nämnt som en aktivitet i kombination med det då. Och sen finns det ju mer 

aktiviteter i den här rubriken som inte syns med. Klättringen står ju ingenstans men vi har ju 

klättringsmoment med i några av kurserna” 

 

GIH har även ett antal fristående kurser i friluftsliv, som t ex en fem-poängs 

specialiseringskurs med fokus på individ och grupp. Under vårterminen 2007 kommer det 

även att ges en tio-poängskurs i friluftsledarskap. 

 

3.1.2. Vad vill friluftslärarna förmedla? 

Friluftslärarna på GIH påpekar att det finns mycket som de vill förmedla genom sin 

undervisning, men i första hand vill de förmedla grundformerna i friluftsliv. Vidare menar de 

att det är viktigt att samtliga studenter behärskar baskunskaperna i friluftsliv. Friluftslärarna 

har gemensamt tagit fram en friluftsfilosofi som de arbetar efter.62 Filosofin bygger på att det 

                                                 
61 http://www.gih.se/templates/ihsFileList.aspx?id=1599 
62 GIH´s friluftsfilosofi, se bilaga 3. 
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ska vara en väldigt stark upplevelse och helst en positiv sådan. Hållbar utveckling, säkerhet, 

miljö och hälsa är centrala övergripande begrepp i filosofin som friluftslärarna jobbar efter 

utifrån det studenterna upplever. Friluftslärarnas friluftsfilosofi introduceras för varje 

studentgrupp inför alla friluftskurser. Studenterna får ta del av friluftslärarnas idéer och tankar 

kring deras filosofi och vad de olika filosofibegreppen innebär och står för. Friluftslärarna 

tycker det är viktigt att varje student vet vad som gäller inför varje friluftskurs. Vilka krav 

som ställs på varje individ och vad friluftslärarna vill förmedla via filosofibegreppen 

informeras. Friluftslärarna berättar att det inte alltid handlar om att påverka, det kan också 

innebära att provocera fram något hos studenterna. 

 

Säkerhet är en av filosofins huvudrubriker. Vad friluftslärarna menar med säkerhetsbegreppet 

har två innebörder. Dels vill de förmedla säkerhet i form av att alla studenter kan första 

hjälpen och har sjukvårdsutrustning med sig i ryggsäcken, kan göra kamraträddning med 

kanoter osv. Men det finns även en annan säkerhetsaspekt att ta stor hänsyn till, menar 

friluftslärarna. Den andra säkerhetsaspekten handlar mer om självkänsla och självförtroende 

hos studenterna. Självkänsla och självförtroende under hela utbildningen, men även för hela 

livet för att kunna och våga fatta beslut, som i friluftsliv kanske kan komma att vara 

avgörande ur säkerhetssynpunkt, menar friluftslärarna. Vidare menar de att de vill att 

studenterna ska växa som individer. 

 

Vidare pratar friluftslärarna om begreppet upplevelse, som också anses vara en viktig del i 

friluftsfilosofin. 

  

”För den här positiva upplevelsen tror vi att den genererar i sin tur viljan att göra det fler 

gånger, vilja att engagera sig. Och då tror jag att det kan bli regelbundenhet och i slutändan 

kan det bli en hälsoeffekt” 

 

Friluftsundervisningen bygger mycket på studenternas upplevelser, deras reaktioner och 

uttryck. Friluftslärarna påpekar att det är viktigt att lyssna till studenterna på vad de känner 

och uttrycker. Att få en reaktion som ”vad häftigt, det här vill jag göra en gång till, det här vill 

jag göra flera gånger” visar att studenterna berörs och påverkas, menar friluftslärarna. Det är 

genom sådana här känslor som friluftskurserna sätter spår hos studenterna. Att man ska tycka 

”det här glömmer jag inte bort, det här vill jag göra om på något sätt”, hoppas friluftslärarna. 
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De menar att det är den här idén och tanken som förhoppningsvis finns med positiva 

upplevelser hos studenterna. 

 

”Vi ska förföra dem” 

 

Isvakslivräddning och att sova i snö är speciella upplevelser som berör studenterna. 

Friluftslärarna pratar om att upplevelsen får två utvägar, antingen får studenterna mersmak 

eller så blir reaktionen ”aldrig mer”. Oavsett vilken utväg som reaktionen blir har så har 

studenterna fått med sig någonting genom upplevelsen, anser friluftslärarna. 

 

”Vad häftigt, det här vill jag göra en gång till, det här vill jag göra flera gånger” 

eller 

”Det här var spännande, det här vill jag inte göra om men jag vill inte ha det ogjort” 

 

Oavsett vad studenterna får för upplevelse och känsla efter att ha varit med om under en 

friluftskurs, så är målet i slutändan att studenterna ska kunna se tillbaka på upplevelserna som 

något positivt. I det här ligger en förhoppning om att kunna stärka studenterna som individer, 

både enskilt och i grupp, menar friluftslärarna. 

 

”[…]att flytta en gräns och se att man fixar det. Ett självförtroende som är en del av hälsa 
också” 

 
3.1.3. Definition av hälsa 

Tankarna kring hälsa är många och det är svårt att definiera vad hälsa är, tycker 

friluftslärarna. Hälsa kan vara att må bra här och nu. Hälsa är ett begrepp som har olika 

innebörd för olika människor, nämner de också. Här följer friluftslärarnas egna tankar kring 

vad hälsa är för dem. 

 

”Hälsa för mig är att ha det kvaliteter att kunna göra det som är prioriterat i livet. Alltså, att 

jag har hälsa då kan jag göra det som är prioriterat i livet” 

 

”Den psykiska hälsan är en mjukvara. Sen kommer den här hårdvaran som är den fysiska 

hälsan. Jag tror nog att det är viktigast med den psykiska hälsan, men de går faktiskt hand i 

hand. Men man kan förändra den psykiska hälsan med den fysiska hälsan” 

 



 24

3.1.4. Friluftsliv kopplat till hälsa 

Hälsa löper som en röd tråd genom friluftsundervisningen på GIH. I alla friluftskurser finns 

hälsa som en övergripande aspekt hos friluftslärarna. Hälsa nämns dock inte i alla kursplaner, 

men finns ändå med i friluftslärarnas baktankar. I sommarfriluftslivets kursplan nämns 

däremot friluftsliv ur ett hälsoperspektiv. Under rubriken ”innehåll och upplägg” finns 

”friluftsliv i ett hälsobegrepp” med som en av punkterna. 

 

Friluftslärarna tycker att det tydligast framkommer reflektioner kring hälsa när studenterna är 

ute på friluftsliv och när de skriver sina lärpapper efter varje avslutad kurs. Friluftslärarna tror 

att det är ute som studenterna förstår och ser helheten med det globala och naturen. Det är här 

som studenterna ser sig själva i ett annat perspektiv, de är ”här och nu” och då är det hälsa för 

studenterna, tror friluftslärarna. I sina lärpapper nämner studenterna ofta fraser som ”jag mår 

bra av frisk luft”, ”härligt med naturen och vattnet” osv. Kurskompendiet, som varje student 

får i kursintroduktionen, innehåller ett antal frilufts- och hälsoartiklar. Dessa artiklar ligger 

ofta till grund för studenternas diskussioner i deras lärpapper. I det blå friluftslivet, som 

friluftslärarna menar är ett mer reflekterande friluftsliv, är det större fokus på hälsa, än i de 

övriga kurserna. Eftersom denna kurs ligger som avslutande friluftsutbildning blir innehållet i 

lärpapperna av djupare diskussioner, anser friluftslärarna. De menar att studenterna ofta tar 

upp ämnen som berör vad som menas med hälsa och vad hälsa betyder för varje enskild 

student.  

 

Under fjolårets blå kurs gjordes även ett hälsoprojekt ur en fysiologisk synvinkel. Då fick 

studenterna med hjälp av pulsklockor ta reda på hur mycket energi de gjorde av med och 

jämföra detta med sitt energiintag. Tyvärr, anser friluftslärarna, var projektet inte kopplat till 

”må bra” eller någon slags ”må bra parameter”. Något som friluftslärarna inför kommande 

kurser vill förändra. 

 

Friluftsaktiviteter under de olika kurserna ses ha olika hälsovärden. Samma aktivitet kan även 

ha olika värde för olika personer och i olika sammanhang.  

 

”Att vistas i den gröna miljön har ett visst hälsovärde och lägger du på fysisk aktivitet i grön 

miljö, utomhus framförallt, i grön utomhusmiljö, så har det en turboeffekt på hälsovärdet” 
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Friluftslärarna tar också upp det som behandlar friluftslivet och dess egenvärde, som de också 

ser som en viktig del i friluftsundervisningen. De förklarar friluftslivets egenvärde genom att 

ta fotboll och gymnastik som exempel. Man kan träna fotboll därför att man tycker det är 

roligt och att det ger en sådan behållning. Om du anser att det inte går att byta ut bollen mot 

någonting annat, har fotbollen ett värde. Genom fotbollen kan man också träna samarbete. 

Men samarbete kan tränas på tusen sätt och det finns ingenting som säger att boll är bäst. 

Nästa exempel som friluftslärarna tar upp är gymnastik och träning av motorik och 

koordination. De menar att det inte bara är i gymnastiksalen du behöver träna det, utan 

övningarna går att träna vart som helst. Det handlar om att aktiviteterna måste leva på sina 

egna ben och ha sitt egenvärde. Annars är det utbytbart, anser de.  

 

”Men jag tror att friluftslivet har just det här, att det har ett egenvärde som icke är utbytbart. 

Man kan inte byta ut upplevelsen, utomhuskontakten med gröna rummet mot att vara i en 

gymnastiksal eller i en idrottshall. Du kan byta ut svettdroppen på tusen sätt. Och därför så 

tror jag att det här uppstår när folk börjar bli medvetna och kan släppa det här 

prestigetänkandet för att göra en omvärldsanalys om varför man håller på med saker och 

ting” 

 

Friluftslärarna menar att många tror att hälsa och fysisk aktivitet är samma sak. Friluftslärarna 

påpekar dock att den fysiska aktiviteten hela tiden finns med i utbildningen i form av 

förflyttning i olika miljöer. Detta blir en naturlig del eftersom studenterna inte läser om 

friluftsliv utan de sysslar med friluftsliv. Studenterna får uppleva skidtur på fjället, paddla 

kanot i vattendrag och varandra i skogen. 

 

”Men fokus är inte att vi ska få upp pulsen i 150 under tre timmar” 

 

Vidare påpekar friluftslärarna att det ibland är för mycket aktivitetsfixerat. Det är bättre att ha 

fokus på vad som kan göra att man har hälsa och mår bra, anser friluftslärarna. 

 

”Det kanske är hälsosammare att dricka öl med kompisarna på en krog än att springa ensam 

i Lill-Jansskogen” 
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3.1.5 Friluftsliv ur ett hälsoperspektiv i framtiden 

Friluftslärarna menar att de har ett uppdrag att ha med hälsoperspektivet i deras kursplan. De 

tror att hälsa i framtiden kommer att få större plats i kursplanerna. Vidare påpekar 

friluftslärarna att viljan och engagemanget finns. Det finns även en positiv förhoppning bland 

friluftslärarna på GIH om att hälsoperspektivet inom friluftsundervisningen kommer att bli 

starkare. En förhoppning om att få in mer friluftsliv i folkhälsovetenskapen finns också.63 

Genom ett samarbete skulle många dörrar kunna öppnas, menar friluftslärarna. 

 

”Då har man alla verktyg med sig i folkhälsovetenskapen, då har man alla hårda varor och 

mjuka varor” 

 

Mötet med det gröna rummet och mötet med utomhusmiljön kommer också att bli allt 

viktigare i framtiden tror friluftslärarna. Friluftslärarna nämner FaR och hoppas att även detta 

kommer att bli en alltmer erkänd medicinering. 

 

”[…] jag tror att tyngden kommer att bli ännu mer att friluftsliv är världens bästa för att 

hålla nere sjukskrivningstal och rehabilitering och det är den bästa hälsodelen” 

 

Friluftslärarna påpekar att det förebyggande hälsoarbetet i samhället måste få större plats. 

Fortsättningsvis tar de upp grönt friluftsliv och naturkontakten som ger möjligheter till ett 

friskare liv och samhälle. 

 

”Och du ska ha en kvart på en stubbe. Gå ner i varv och sådana här saker… den lite 

filosofiska delen att närma sig naturen, att närma sig själv” 

 

Det finns stora förhoppningar bland friluftslärarna om att friluftslivet ska få större plats på 

GIH. I och med detta kommer även hälsodelen förhoppningsvis också att få en större del i 

utbildningen. En del förändringar, vad gällande hälsoaspekten i utbildningen, kan göras av 

friluftslärarna själva, en del förändringar är än så länge bara förhoppningar. 

  

”Men det kommer inte att gå på ett kick att ta bort en poäng isspel för att få en poäng till 

långfärdsskridskoåkning för att få vidare utveckling. Sådana förändringar finns inte” 

                                                 
63 Folkhälsovetenskapsutbildning, en 60- poängsutbildning på GIH. Som även ingår i 
Hälsopedagogutbildningen. 
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3.2. Sammanfattning Sverige 

På GIH ges friluftskurser i lärarutbildningen, tränarprogrammet och hälsopedagog-

utbildningen. Friluftsundervisningen är uppdelat i tre olika områden, det vita, det blå och det 

gröna friluftslivet. De olika färgerna är representanter för vilken typ av friluftsliv som 

genomförs. Friluftslivet i undervisningen baseras på sina idrotter och det är idrotterna som 

nämns i kursplanerna. 

 

GIH erbjuder en ettårig fristående kurs som heter Nordisk Friluftsliv. En kurs som är ett 

samarbete mellan högskolor i Norge, Danmark och Sverige. Kursen är ur ett 

kultursociologiskt perspektiv och syftar till att utveckla en förståelse för det nordiska 

friluftslivet. 

 

Hållbar utveckling, säkerhet, miljö och hälsa är centrala begrepp som lärarna arbetar efter. 

Undervisningen bygger mycket på studenternas upplevelser, deras reaktioner och uttryck. 

Friluftslärarna försöker också förmedla idén kopplat till positiva upplevelser inför sina 

studenter. I detta ligger en förhoppning om att kunna stärka studenterna som individer, både 

enskilt och i grupp. 

 

Hälsa löper som en röd tråd genom friluftsundervisningen på GIH. I alla friluftskurser finns 

hälsa som en övergripande aspekt. Hälsa nämns dock inte i alla kursplaner, men finns ändå 

med i friluftslärarnas baktankar. I sommarfriluftslivets kursplan nämns däremot friluftsliv ur 

ett hälsoperspektiv. I det blå friluftslivet har ett hälsoprojekt ur en fysiologisk synvinkel 

gjorts. Det finns en positiv förhoppning bland friluftslärarna på GIH om att hälsoperspektivet 

inom friluftsundervisningen kommer att bli starkare.  
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3.3. Resultat av intervjumaterial från Norge 

3.3.1. Friluftsundervisningen och dess utformning 

Friluftsundervisningen på HiT består av fyra olika utbildningar. Högskolan erbjuder 

”Friluftsliv, kultur och naturvägledning I”, ”Friluftsliv, kultur och naturvägledning II”, 

”Friluftsliv med ett påbyggnadsår” och ”Nordisk Friluftsliv i ett kultursociologiskt 

perspektiv”. I utbildningen Friluftsliv, kultur och vägledning I, ingår grundläggande 

färdigheter i friluftsliv i skog och fjäll, vid kust, vid olika typer av vattendrag så som sjöar, 

älvar och forsar.64 Utbildningen ger studenterna kunskap om friluftsliv som fenomen, dess 

historia, utveckling och förvaltning. Under utbildningen lär sig studenterna att kunna värdera 

sin kompetens genom att de skall kunna välja tur, område och grupp utefter sina egna 

kunskaper och färdigheter. Under utbildningen ska studenterna fullfölja en förstahjälpenkurs 

från Röda Korset. Utbildningen består av både praktiska och teoretiska kurser som blandas 

om vart annat. I de praktiska kurserna får studenterna vara ute på friluftsliv både med 

vägledning av lärare men också på tur på egen hand gruppvis. Då läser studenterna bland 

annat friluftsliv på fjäll, i skog och vid kust samt kurser som inkluderar vinterfriluftslivet. 

Utbildningen bjuder på 50 utedygn med vägledning och på 15 utedygn på egen hand. 

Studenterna läser bland annat natur- och kulturlära, friluftslivspedagogik, vägledningslära, 

friluftsliv, kultur och samhälle, friluftsförvaltning samt utrustning och hantverk.  

 

Friluftsliv, kultur och naturvägledning II, ger studenterna en fördjupning i friluftsliv som 

fenomen, dess historia och utveckling. Studenterna får vägledarkompetens i en egenvald gren 

inom friluftsliv och vinterfriluftsliv.65 Studenterna får även grundläggande kunskaper för 

reflektion och handlingar som är knutet till friluftsliv, samhälle, kultur och natur. Även under 

denna utbildning ska studenterna fullfölja en Röda Korset ”första hjälpen utbildning”. 

Utbildningen består dels av gemensamma turer med eller utan lärare som vägleder och dels av 

föreläsningar och seminarium. Utbildningen bjuder på 35 utedygn med vägledning och 20 

utedygn på egen hand. I utbildningen ingår bland annat vinterfriluftsliv med fjäll och glaciär. 

Dessutom får studenterna läsa forskningsteori och metod, friluftsliv, kultur och samhälle, 

natur- och kulturlära samt utrustning och hantverk. 

 

Friluftsliv med ett påbyggnadsår är i huvudsak en sammansättning av de praktiska ämnena 

från Friluftsliv, kultur och naturvägledning I och II. Kursutbudet består bland annat av 

                                                 
64 http://www.hit.no/nxcnor/comtent/view/brief/6451 
65 http://www.hit.no/nxcnor/comtent/view/brief/6459 
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vinterfriluftsliv, friluftspedagogik, vägledningslära, friluftsliv, kultur och samhälle samt natur- 

och kulturlära.66  

 

I samverkan med GIH i Stockholm, Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Universitetet i 

Odense, Universitetet i Åhus, Köpenhamns Universitet och Norges Idrottshögskola ges även 

Nordisk Friluftsliv i ett kultursociologiskt perspektiv. Kursen är ett år och syftar till att 

utveckla en förståelse för det nordiska friluftslivet genom ett komparativt förhållningssätt, ur 

såväl ett historiskt, politiskt och förvaltningsmässigt, sociologiskt som pedagogiskt 

perspektiv. Friluftsliv som kulturellt fenomen belyses genom betoning på likheter och 

skillnader i de olika nordiska länderna. Bland annat tas likheter i aktivitet, det traditionella, 

det typiska samt olika trender upp i kursen. Kursen omfattar skriftliga uppgifter i anslutning 

till det praktiska friluftslivet och utgångspunkten är ett komparativt perspektiv på nordiskt 

friluftsliv. 

 
3.3.2. Vad vill friluftslärarna förmedla? 

Friluftslärarna på HiT lägger stort fokus på att studenterna ska lära sig de grundläggande 

praktiska färdigheterna i friluftsliv i olika naturtyper. Studenterna ska även få med sig 

kunskap om att kunna vägleda grupper inom friluftslivet, anser friluftslärarna. Friluftslärarna 

värderar också möjligheten friluftslivet ger till att uppleva kontraster.  

 

”Vi har det så otroligt bra men vi har inga kontraster som gör att vi kan reflektera över det” 

 

Att få uppleva känslor som man i vardagslivet inte får uppleva och det som saknas i vardagen 

kan friluftslivet erbjuda studenterna, menar friluftslärarna. Alla dessa ting under friluftslivet 

som studenter gör och upplever är något annat än det de gör till vardags. Att få känna av sin 

kropp i hårt slit under fysisk aktivitet och känna att man är hungrig, trött och kall är exempel 

på kontraster i friluftslivet, som friluftslärarna tar upp. 

 

”Upplevelsen sitter i kroppen. Att leva ut vår förståelse genom handling, förstå älven genom 

att paddla i den, förstå klippan genom att klättra på den” 

 

Lärarna nämner att det handlar om att känna av sin kropp, att slita och känna att sin kropp har 

gränser. Det finns en pedagogisk aspekt i undervisningen som lärarna nämner. Det är just 

                                                 
66 http://www.hit.no/nxcnor/comtent/view/brief/6460 
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detta att känna hur gott man sover när man är riktigt trött och hur mat smakar när man är 

riktigt hungrig. De menar att det är under friluftsliv man kan uppleva estetiskt vackra ting som 

man i sin vardag aldrig annars kanske får se och uppleva. 

 

Att ge studenter en upplevelse att leva som en hel människa med både kropp, tanke och känsla 

är en tanke som finns hos friluftslärarna. Positiva upplevelser är något som också ska ligga till 

grund i undervisningen. 

 

”Känslan av att leva” 

 

Positiva upplevelser innefattar även att studenterna får upptäcka svårigheter och efterhand 

bemästra dem. Friluftslärarna ger ett exempel med att ro eka. Till en början tror alla studenter 

att vem som helst kan bemästra en eka, men efter hand gör de upptäckten att det inte är så 

enkelt att ro som man kan tro. Efter hand, när studenterna försökt själva och tagit hjälp av 

varandra kan de förhoppningsvis till slut ro. Upptäckten att bemästra en svårighet är en av de 

upplevelser som friluftslärarna lägger tyngd på. 

 

3.3.3. Definition av hälsa 

Hur man själv uppfattar hälsa är något väldigt individuellt, menar friluftslärarna. Det är därför 

svårt att definiera hälsa och dess innebörd. Hälsa är något som innefattar både det fysiska och 

mentala. Friluftslärarna menar att det handlar om ett helhetstänkande. Här följer 

friluftslärarnas egna tankar kring vad hälsa är för dem. 

 

”Det ena är hur man har det, det andra är hur man tar det” 
 

 
”Känslan av att du står i nivå med de belastningar du utsätter dig för, att vara på höjd med 

livets utmaningar” 

 

”Att ha god hälsa är att vara glad” 

 

”God hälsa är för mig knutit till att man har ett gott liv och det kan man ha även om man har 

ont i ett knä” 
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3.3.4. Friluftsliv kopplat till hälsa 

I Norge har friluftslivet varit mer knutit till natur och till tradition mer än vad friluftslivet har 

varit knutit till hälsa, berättar friluftslärarna. På HiT är hälsa inte något som är i fokus i 

friluftsundervisningen. Hälsa nämns inte heller i kursplanerna i friluftsundervisningen på HiT. 

Grunden till att hälsa inte är kopplat till friluftslivet kan enligt friluftslärarna vara att idrotten 

och fysisk aktivitet är det som har kopplats ihop med hälsa.  

 
”[…]och friluftsliv är inte idrott och alltså är inte det hälsa.” 

 

Även om inte hälsa har en betydande roll i friluftsundervisningen menar friluftslärarna att 

friluftsliv kan kopplas till hälsa. Denna koppling mellan friluftsliv och hälsa ser friluftslärarna 

i tanken om goda upplevelser. De menar om goda upplevelser kan kopplas till hälsa då är 

friluftsliv hälsa.  

 

(”Goda upplevelser i naturen där man inte fokuserar på träden utan fokuserar på fåglar och 

frisk luft. En tur där turen står i centrum[…]”) 

 

Friluftslärarna lägger stor tyngd på kroppen som upplevelsebasis i sin friluftsundervisning. 

Att vinna kunskap, upplevelse och förståelse genom att använda sin kropp är något som de 

lägger vikt vid. Att vara sin kropp, inte bara ha en kropp är ett tankesätt hos friluftslärarna. 

Friluftslärarna pratar om glädjen i att använda kroppen, glädjen i att kroppen har sinnen som 

kan möta världen, att kroppen kan saker. 

 

”[…]att känna elementen, känna kylan, känna vinden, känna vågorna och vattnet. Den 

sensuella glädjen i att simma naken i saltvatten. De kvaliteterna knutet till kroppen, 

kroppsligheten.” 

 

Det kroppsliga och det känslomässiga livet är idag splittrat från varandra, menar 

friluftslärarna. Kan man förena de här aspekterna och leva som en hel människa då ger det 

goda upplevelser, tror friluftslärarna.  

 

3.3.5. Friluftsliv ur ett hälsoperspektiv i framtiden 

På HiT hoppas friluftslärarna på att friluftsliv och fysisk aktivitet i allt större grad kommer att 

kopplas till hälsa. Deras förhoppningar gäller både i samhället och på den egna högskolan. 
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Under Nordisk Friluftsliv läsåret 2005/2006 hölls för första gången en föreläsning i friluftsliv 

knutet till hälsa. Det finns även planer på att erbjuda en valmodul i hälsa på tredje årets 

frilufts- och idrottsutbildning.  

 

Friluftslivslärarna menar att om friluftsliv ska kunna användas som alternativ medicin i 

framtiden måste de läkare som ska ordinera grönt recept själva ha upplevt effekterna av 

friluftsliv och fysisk aktivitet. Att friluftslivet inte använts mer än vad det gör som 

behandlingsform, tror friluftslärarna beror på att det helt enkelt är för enkelt. Friluftslivet är en 

del av livet och då kan det inte användas som behandling.  

 

”Här har vi ett ”läkemedel” som är helt unikt. Det är gratis, du kan ta så mycket du vill och 

det finns inga biverkningar.” 

 

3.3.6 Sammanfattning Norge 

Friluftsundervisningen på HiT består av fyra olika utbildningar. Högskolan erbjuder 

Friluftsliv, kultur och naturvägledning I, Friluftsliv, kultur och naturvägledning II, Friluftsliv 

med ett påbyggnadsår och Nordisk Friluftsliv. Kurserna erbjuder studenterna kunskap om 

friluftsliv som fenomen, dess historia, utveckling och förvaltning. Kurserna består av både 

praktiska och teoretiska blandat om vart annat.  

 

HiT erbjuder en ettårig fristående kurs som heter Nordisk Friluftsliv. En kurs som är ett 

samarbete mellan högskolor i Norge, Danmark och Sverige. Kursen är ur ett 

kultursociologiskt perspektiv och syftar till att utveckla en förståelse för det nordiska 

friluftslivet. 

 

Friluftslärarna på HiT lägger fokus på att studenterna ska lära sig de grundläggande praktiska 

färdigheterna i friluftsliv i olika naturtyper och att studenterna får med sig kunskap om att 

kunna vägleda grupper inom friluftsliv. Friluftslärarna värderar också möjligheten friluftslivet 

ger till att uppleva kontraster. Det finns en pedagogisk aspekt i undervisningen hos 

friluftslärarna som handlar om att lära känna sin kropps gränser. Positiva upplevelser är också 

en grund i undervisningen på HiT. 

 

På HiT är hälsa inte i fokus i friluftsundervisningen och nämns inte heller i kursplanerna i 

friluftsundervisningen. Även om inte hälsa har en betydande roll i friluftsundervisningen 
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menar friluftslärarna att friluftsliv kan kopplas till hälsa. Denna koppling ser friluftslärarna i 

tanken om goda upplevelser. Om goda upplevelser kan kopplas till hälsa då är friluftsliv 

hälsa, menar friluftslärarna. De lägger även stor tyngd på kroppen som upplevelsebasis och 

glädjen i att använda sin kropp. 

 

Det finns en positiv förhoppning bland friluftslärarna på HiT om att hälsoperspektivet ska få 

en plats i friluftsundervisningen. 
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4. Diskussion 
Syftet med vår uppsats var att analysera hur friluftslärare på en högskola i Sverige och en 

högskola i Norge förmedlar hälsa i friluftsundervisningen till sina studenter. För att få svar på 

syftet har frågeställningarna besvarats i resultatdelen. De utgångspunkter som setts som mest 

relevanta har sammanfattats i resultatdelen. Det är dessa utgångspunkter som kommer att 

ligga till grund för den avslutande diskussionen.    

 

Hälsa förmedlas i friluftsundervisningen på både GIH och på HiT. På GIH syns detta tydligast 

då de svenska friluftslärarna har det nedskrivet i kursplaner och i andra dokument. Hälsa är 

också ett begrepp som nämns mer specifikt och konsekvent. På HiT finns inte hälsa 

nedskrivet i någon kursplan eller i andra dokument, därför kan det upplevas att det inte är en 

del av friluftsundervisningen. Men ser vi till det innehåll som friluftslärarna vill förmedla så 

kan vi tolka detta som att hälsa är en del av friluftsundervisningen.  

 

På GIH har friluftslärarna medvetet hälsa som en del av sin friluftsfilosofi. De har bland annat 

funderat kring friluftslivets egenvärde. De menar att det handlar om att aktiviteterna måste 

leva på sina egna ben och ha sitt egna värde, annars är det utbytbart. I Sandells forskning ser 

vi samma tendens.67 Då han menar att egenvärdet är ett värde som det inte finns några andra 

alternativ till. Sandell betonar att det finns två motiv för friluftsliv, det ena är friluftsliv för att 

nå olika syften och det andra är friluftslivet som mål i sig, sitt egenvärde. Detta är något som 

friluftslärarna på GIH också funderat på. Är man ute efter känslan man har när man blickar ut 

i ett naturlandskap eller känslan man har framför lägerelden blir friluftslivet nödvändigt för att 

uppnå detta.68   

 

På GIH ges friluftskurser i lärarutbildningen, tränarprogrammet och hälsopedagog-

utbildningen, vilket innebär att friluftsutbildningen är mer inriktad mot didaktik och metodik. 

För lärarstudenter innebär det att friluftskurserna är inriktade mot lärarskap. Stor del av 

friluftsundervisningen på GIH handlar om att ge studenter mersmak för friluftsliv för att i sitt 

kommande yrke ha friluftsliv i sin undervisning. På HiT inriktar sig kurserna mot ledarskap. 

Målet för studenterna är att kunna vägleda grupper inom friluftsliv och de ska även klara av 

de grundläggande praktiska färdigheterna i friluftslivets olika naturtyper. Hur 

friluftsundervisningen på de olika högskolorna bedrivs och utformas kan till stor del bero på 

                                                 
67 Sandell, 1996 s. 6. 
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vilken typ av utbildning det är. Lärarstuderande på GIH ska i sitt yrke förmedla hälsa, precis 

som det står skrivet i Lpo 94.69 Därför kan det vara en orsak till att utformningen på GIH ser 

ut på ett annat sätt.  

 

Både på GIH och på HiT talar friluftslärarna om begreppet upplevelse. Upplevelser och 

framförallt positiva upplevelser, är en stor del av friluftsundervisningen som en metod för att 

förmedla friluftslivets värden. GIH arbetar med självkänsla och självförtroende som 

nyckelbegrepp men även studenternas reaktioner och uttryck finns med. Även på HiT finns 

denna grundtanke i undervisningen. På den norska högskolan pratar friluftslärarna om 

upplevelser i form av bemästring. I Tordssons avhandling nämns upplevelse som ett centralt 

begrepp inom den norska friluftstraditionen.70 Vidare menar Tordsson att friluftsliv och 

naturmöte skapar en speciell öppenhet som påverkar hela vår person. Kroppen, tanken och 

känslan är begrepp som friluftslärarna på HiT använder i sin undervisning. Friluftslärarna på 

HiT pratar om kontraster i sin friluftsundervisning. De pratar om den pedagogiska aspekten 

om att uppleva sådant som studenterna i sin vardag aldrig annars kanske får se eller uppleva.         

 

Orsakerna till att hälsa kopplat till friluftsliv är mer dokumenterat i Sverige än i Norge kan 

bero på friluftslivets olika plats i samhället i de båda länderna, både traditionellt och historiskt 

sett. I Norge behöver inte friluftslivet legitimeras på samma sätt som i Sverige. I Norge har 

friluftslivet en sådan given plats att det inte ifrågasätts. I Sverige däremot behöver friluftslivet 

legitimeras. Hela tiden måste man finna anledningar till att bedriva friluftsliv. Vart tog 

friluftslivets egenvärde vägen? Friluftslärarna på GIH pratar om att friluftslivet får för många 

ambitioner, det måste alltid finnas ett syfte till varför vi i Sverige ägnar oss åt friluftsliv. 

Friluftslivets egna värde glöms på så vis bort, tyvärr. Hälsa kan då vara ett sätt att legitimera 

friluftslivet. 

 

Att friluftslivet i Norge har en mer given plats i samhället beror på historiska aspekter. 

Tordsson skriver att norskt friluftsliv har betytt mycket för landets identitetsskapande och 

utveckling.71 Det var genom friluftslivet som människan såg kontraster i att möta naturen 

istället för stadslivets ovärdiga livsförhållanden. I Norge växte på så vis fram en stark nation 

ur just naturen och friluftslivet. Det var på söndagen som alla hade ledigt och sökte rekreation 

                                                                                                                                                         
68 Ibid., s. 26. 
69 www.skolverket.se/content/1/c4/12/61/skolsf1994. 
70 Tordsson, s. 390. 
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och lugnet i naturen. Idag ses fortfarande Norges identitet vara fjäll, apelsin och Kvikklunch 

under söndagsturen. Norling har i sina forskningar kommit fram till att naturen har stor 

betydelse för vår hälsa och livskvalité.72 Vidare har han kommit fram till att 50 % av det som 

påverkar hälsan är vad man gör på sin fritid. 

 

Både GIHs och HiTs friluftslärare ser positivt på framtiden vad det gäller att kunna knyta 

hälsa starkare till sin friluftsundervisning. GIH, som redan har friluftsliv ur en hälsoaspekt, 

har förhoppningar om att kunna lägga mer tyngd i kopplingen mellan hälsa och friluftsliv i sin 

undervisning. Ett exempel på detta är förhoppningarna om ett eventuellt samarbete mellan 

friluftsundervisningen och hälsopedagogutbildningen. HiT, som inte har någon skriftlig 

hälsoaspekt i sin undervisning, hoppas på att i framtiden kunna koppla samman friluftsliv och 

hälsa i sin undervisning. Exempel på detta är den första föreläsningen som hölls under 

Nordisk Friluftsliv 2005/2006, där friluftsliv ur ett hälsoperspektiv togs upp. Friluftslärarna på 

båda skolorna nämner FaR som ett led i ett hälsomedvetnare samhälle. 

 

Vår uppfattning är att friluftsundervisningen på GIH erbjuder ett smörgåsbord av 

infallsvinklar. Ibland kan själva aktiviteten komma i skymundan och fokus hamnar istället på 

djupare diskussioner som rör begreppen miljö, hållbar utveckling, säkerhet och hälsa. På HiT 

är friluftsundervisning mer fokuserat på friluftsaktiviteten och det du behöver veta för att 

kunna utöva dem.    

 

I Sverige har man ett behov av att legitimera friluftslivet. I och med detta får friluftslivet alla 

sina ambitioner. I Norge är friluftslivet själva livet. Här finns det inget behov av att legitimera 

friluftslivet, friluftslivet ifrågasätts inte. Friluftslivet behöver inte kopplas ihop med hälsa eller 

andra begrepp. Dessa begrepp inkluderas ändå. Citatet nedan är hämtat från intervjun med en 

av de norska friluftslärarna, som visar på att hälsa finns där även om det inte är uttalat. 

 

”Igår var jag ute och gick på ski i månskenet. Inte tänkte jag på min kropp och på hälsa. Jag 

tänkte att det var härligt!” 

 

Denna samhällssyn på friluftslivet i respektive land avspeglar sig även på ländernas 

högskolor. Friluftslärarna på GIH ger en bild av att hälsa förmedlas mer tydligt i frilufts-

                                                                                                                                                         
71 Ibid., s. 120. 
72 Norling, 2001, s. 12 
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undervisningen än på HiT. Detta beror till stor del på att på GIH är hälsa ett ord som används 

nedskrivet. Det är här vi tror att den stora skillnaden ligger. I Sverige och på GIH måste 

friluftslivet legitimeras och därmed sättas på pränt. Medan i Norge är friluftsliv en del av livet 

och behöver inte kopplas ihop med annat. Summa kardemumma – måste hälsa vara nedskrivet 

för att kunna förmedlas genom friluftsliv? Eller förmedlas hälsa genom själva friluftslivet 

ändå, genom dess egenvärde?   

 
 
4.1 Vidare forskning 

Under studiens gång har funderingar väckts kring huruvida studenterna uppfattar 

friluftsundervisningen och vad den förmedlar. Förmedlas det som friluftslärarna påstår att de 

förmedlar? Även en uppföljning av vår studie skulle vara intressant i avseende på 

friluftslärarnas framtidsförhoppningar.   
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6. Bilagor 

Bilaga 1. Käll- och litteratursökning 

 
VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på? 

Ämnesord Synonymer 

Friluftsliv, hälsa, upplevelse, 

rekreation, 

friluftsundervisning 

Uteliv 

 

VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ord? 

Ämnesorden anknyter till undersökningsområdet. Inga ämnesord har valts bort pga 

begränsad information inom ämnesområdet. 

 

HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal träffar 

Artikelsök 

 

 

 

 

Libris 

 

 

BIBSYS 

Friluftsliv 

Hälsa 

Upplevelse 

Rekreation 

Friluftsundervisning 

 

Friluftsliv 

Helse 

Opplevelse 

Rekreasion 

Friluftsfag 

1285 

13351 

727 

622 

5 

 

11 

75 

0 

13 

1 

 
KOMMENTARER: 

Vi har påträffat en stor mängd skrivet material inom ämnesområdet friluftsliv och hälsa i 

Sverige. Svårigheten har varit att hitta sammankopplad forskning kring friluftsliv knutet till 

hälsa i Norge.   
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Bilaga 2. Intervjumall 

  

– Hur ser din utbildning ut? 

 

– Vad är din friluftsbakgrund? 

 

– Hur länge har du jobbat här på högskolan? 

 

– Vilken friluftsundervisning bedriver du här på skolan? 

 

– Hur lägger du upp din friluftsundervisning? 

 

– Hur ser du på friluftsundervisningen kopplat till ett hälsoperspektiv? 

 

– Vad är hälsa för dig? 

 

– Är hälsa något som nämns i kursplanerna? Om, hur nämns hälsa? 

 

– Vad vill du förmedla genom din friluftsundervisning? 

 

– Hur ser du på utvecklingen av friluftsliv ur ett hälsoperspektiv i framtiden? 
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