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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att med hjälp av en enkätmetod kartlägga blivande GIH-
studenters erfarenhetsbakgrund avseende naturmiljöaktivitet, natursäkerhet och fri-
luftsliv före utbildningen vid GIH. 

I denna enkätundersökning deltog 92 studenter som just påbörjat sina 
studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm höstterminen 2007. 
Av hela studentpopulationen som deltog i undersökningen var 48 % män och 52 % 
kvinnor. Av hela populationen som besvarat enkäten var 48 studenter från 
Lärarprogrammet, 26 studenter från Hälsopedagogprogrammet och 18 studenter 
från Tränarprogrammet. 

Enkäten introducerade följande definitioner: 
Naturmiljöaktivitet – aktivitet som bedrivs i naturen t.ex. orientering, simning, 
skridskor eller längdskidåkning och där aktiviteten är det väsentliga. 
Friluftsliv – Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturupplevelser 
samt stimulans och rekreation av psykisk och/eller fysisk art, med eller utan inslag 
av prestation och utan krav på tävlingsprestation. I skolan bedrivs friluftsliv 
alternativt naturmiljöaktivitet inom begreppet ”Friluftsdag”. 

I enkätens inledning fick deltagarna i undersökningen svara på frågor 
om ålder, kön, skolbakgrund samt utbildningsort. Resterande tio frågor avsåg att 
kartlägga erfarenheterna av naturmiljöaktivitet och friluftsliv på fritid och i skolan 
(grundskola och gymnasium). Frågorna omfattade huvudsakligen kvantifierade svar 
men även kortfattade beskrivningar förekom som klassificerades i efterhand. 
Deltagarna fick även gradera sina upplevda kunskaper och färdigheter inom 
exempelvis olika naturmiljöaktiviteter, miljökunskap (ekologi) samt övernattning 
och matlagning utomhus. I den avslutande frågan kartlades deltagarnas 
simkunnighet. 

En majoritet (ca 70 %) av både manliga och kvinnliga studenter som 
påbörjar sin utbildning vid GIH har endast en viss eller endast en liten erfarenhet av 
naturmiljöaktiviteter. Studenter från landsbygden utmärker sig inte när det gäller 
stor erfarenhet av naturmiljöaktivitet och friluftsliv, frekvensen är lägre hos dem som 
bott/studerat på landet jämfört med stadsbor. I jämförelsen rörande förekomsten av 
naturmiljöaktivitet i skolan och på fritiden ligger tonvikten på naturmiljöaktivitet. 
Endast en begränsad del av svaren representerar aktiviteter som är typiska för 
friluftsliv med fokus på vistelse och upplevelse av naturen. Friluftsdagarnas innehåll 
verkar ha divergerat så mycket att även s.k. arenaidrotter som t.ex. friidrott 
förekommer under friluftsdagarna. 
Det är viktigt att lärare i skolan och organisationer som verkar för friluftsliv är 
medvetna om distinktionen mellan naturmiljöaktivitet och friluftsliv. Om enbart 
naturmiljöaktiviteten fokuseras finns det risk för att naturupplevelsen förflackas och 
friluftslivet inte blir något annat än fysisk aktivitet i naturen. 



 

Inledning 
Det faktum att friluftsliv genom vistelse i naturen nämns i skolans läroplanstexter 

(Lpo94 och Lpf 94) samt i kursplaner om betygskriterier (Skolverket 1996) pekar på 

att det finns en utbildningspolitisk vilja att skolan skall utbilda i detta. Samtidigt kan 

noteras att omfattningen på undervisningen och tolkningsmånen i läroplanstexter är 

sådan att bl.a. idrottslärare har gjort olika tolkningar och i övrigt haft olika förutsätt-

ningar att implementera friluftsliv i sin undervisning.  Om man med friluftsliv menar 

vistelse i och upplevelse av naturen så har det skett en utarmning av 

friluftslivsundervisningen i skolan (Svenning 2001, Backman 2004 och 2005). 

Friluftsliv i skolan har fått en inriktning mot idrottsaktiviteter utomhus och själva 

naturmötet samt den potientiella upplevelsen som är förknippad med detta lyser ofta 

med sin frånvaro. Det är därför viktigt att studera begreppet friluftsliv och dess se-

mantik samt praktik och kompetens närmare.  

Den gängse definitionen av friluftsliv lyder; 
 

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöom-
byte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling. 1

 
 

I denna definition av begreppet friluftsliv finns en tonvikt på någon form av natur-

möte. I en mindre modifiering av den gängse definitionen har Nilsson (2007) föresla-

git att naturmiljö samt upplevelser och aktiviteter förknippade med naturmiljön blir 

de ord som tydligast får bära friluftslivets identitet:  

Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturassocierade 
upplevelser samt stimulans och rekreation av psykisk och/eller fysisk 
art, med eller utan inslag av prestation och utan krav på tävlingspresta-
tion. 

 

Det bedrivs idag olika former av verksamhet i naturmiljöer. En del av dessa känne-

tecknas av en stark flow-liknande2

                                                 
1 Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer (Ds 1999: 78). 

 upplevelse under utövning och kallas ofta 



äventyrssporter (Arnegård 2006). Vi ser i dessa en trend från prestationsinriktad 

sport och idrott mot mer upplevelsebaserad sportutövning, men eftersom upplevel-

sen är relaterad till själva utförandet av aktiviteten, kan den inte kategoriseras som 

friluftsliv enligt den föreslagna definitionen. 

Det finns alltså ett behov av definitioner och sortering av friluftslivsliknande aktivite-

ter. En sortering som enbart baserar sig på aktivitetens praktiska sida är dock svår att 

göra med tanke på den stora variation av aktiviteter som finns. Därför är det rimligt 

att definiera de olika aktiviteterna efter vilken utövarens eller utövarnas huvudsak-

liga målsättning med aktiviteten är.  

 

- Om en aktivitet bedrivs i en naturmiljö och om målsättningen är att få 

naturassocierade upplevelser är det fråga om friluftsliv.  

 

- Om aktiviteten istället bedrivs i samma naturmiljö, men med en annan 

målsättning, benämns den naturmiljöaktivitet.  

 

Exempel på det senare kan vara orientering, längdåkning och långfärdsskridskoåk-

ning, där syftet är att utföra aktiviteten eller idrotten.  

 

Trots att det kan tyckas något överdrivet att skilja mellan aktiviteter som bedrivs i 

samma miljö och med stora likheter, finns det ändå viktiga anledningar att göra 

detta, bland annat för att tydliggöra naturmiljöaktiviteters och friluftslivets olika be-

tydelser i ett kultur- och samhällsperspektiv. Det är också viktigt för att mer precist 

kunna utveckla olika former av friluftsliv och naturmiljöaktiviteter samt deras di-

daktik. Föreliggande undersökning syftar till att utgöra ett partiellt underlag i den 

utvecklingen. 

 

                                                                                                                                                         
2 Flow kan beskrivas som upplevelsetillstånd som kan uppträda när ens förmåga räcker till för att klara den 
utmaning man står inför och total fokus på den pågående aktiviteten föreligger. 



För att bedriva mer avancerat friluftsliv krävs olika kompetenser som t.ex. orienter-

ingsförmåga, simförmåga, skid- och skridskofärdighet, vilka kan benämnas natur-

miljöaktiviteter. Dessutom krävs det som ofta benämns natursäkerhet, vilket innebär 

att kunna bivackera, göra upp eld, laga mat etc. i naturen (Bürger Bäckström et al. 

2006). Naturligtvis kommer t.ex. sim- och orienteringsförmåga att också bidra till 

natursäkerheten. Om vi ser närmar efter på den utformning av ämnet som forskare 

betonat i studier av friluftsliv i skolan (Svenning 2001, Backman 2004), så kan vi 

konstatera att de s.k. friluftsdagarna går mer och mer i riktning mot 

naturmiljöaktiviteter. Det finns dessutom anledning att misstänka att  tävlingsinslag 

och arenaidrotter förekommer under friluftsdagar. Därmed finns således en risk att 

man tappar den unika upplevelsekomponenten som är förknippad med definitionen 

av friluftsliv. Samtidigt kan man se naturmiljöaktiviteterna som en ”inkörsport” till 

ett mer specifikt friluftsliv där förvisso aktiviteten är det främsta motivet att vistas i 

naturen, men där naturupplevelsen då och då ändå kan bli påtaglig. Här kan man 

notera en symbios mellan naturmiljöaktiviteter och friluftsliv som både ger 

integrerande och positiva värden. Betydelsen av en medvetenhet hos framför allt 

lärare i idrott & hälsa vilken roll de olika aktiviteterna spelar för att nå fram till ett 

intresse och utövande av friluftsliv, är stor. 

 

Kompetenser som erhålls via naturmiljöaktiviteter är värdefulla för upplevelsen av 

trygghet under vistelse i naturen under friluftsliv. Ju mer avancerat friluftslivet blir 

desto mer kompetens krävs när det gäller naturmiljöaktivitet och natursäkerhet. Er-

farenheter hemifrån och från skola  skapar både kompetens och intresse att vistas i 

naturen. Exakt hur detta samspel mellan erfarenhet och intresse/motivation för fri-

luftsliv sker vet vi inte idag. Därför är det viktigt att kartlägga vilken bakgrund som 

olika individer har, i syfte att förstå hur de förhåller sig till friluftsliv och möjlighe-

terna att få dem att förvärva ett intresse för friluftsliv.  

 



En viktig utgångspunkt för att bedriva friluftsliv är att motivation till detta finns. 

Denna byggs sannolikt inte upp på kort tid, utan kräver ett samspel mellan flera 

olika faktorer , t.ex. positiva upplevelser, känsla av natursäkerhet och glädje vid ge-

nomförande av naturmiljöaktivitet och friluftsliv. Detta ställer också krav på lärare i 

idrott & hälsa att anpassa nivå och innehåll i de aktiviteter som  användes för att 

förbereda ett friluftsliv.  

 

Det är en utbildningssituation som beskrivs ovan som bl.a. utbildare vid universitet 

och högskolor har att hantera och ta ställning till. Varje student bär med sig unika er-

farenheter som sannolikt kommer att påverka deras upplevelser av och motivation 

för olika kursmoment. Ser man detta i ett utbildningsperspektiv för blivande id-

rottslärare, tränare och hälsopedagoger, är det viktigt att en kartläggning sker av 

studenternas tidigare erfarenheter  av naturmiljöaktiviteter och friluftsliv. 

 

Syftet med denna studie var att med hjälp av en enkätmetod kartlägga blivande GIH-

studenters erfarenhetsbakgrund avseende naturmiljöaktivitet, natursäkerhet och fri-

luftsliv före utbildningen vid GIH. 



Metod 
 

I denna enkätundersökning deltog 92 studenter som just påbörjat sina studier vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm höstterminen 2007. Av hela stu-

dentpopulationen som deltog i undersökningen var 48 % män och 52 % kvinnor. Av 

hela populationen som besvarat enkäten var 48 studenter från Lärarprogrammet, 26 

studenter vid Hälsopedagogprogrammet och 18 studenter från Tränarprogrammet. 

 

Enkäten, som inte var anonym (se bilaga 1), bestod av tolv frågor som besvarades 

skriftligt. Enkäten inleddes med följande definitioner: 

 

Naturmiljöaktivitet – aktivitet som bedrivs i naturen t.ex. orientering, simning, 

skridskor eller längdskidåkning och där aktiviteten är det väsentliga. 

 

Friluftsliv – Aktivitet och vistelse i naturmiljö i syfte att erhålla naturupplevelser 

samt stimulans och rekreation av psykisk och/eller fysisk art, med eller utan inslag 

av prestation och utan krav på tävlingsprestation. I skolan bedrivs friluftsliv 

alternativt naturmiljöaktivitet inom begreppet ”Friluftsdag”. 

 

I enkätens inledning fick deltagarna i undersökningen svara på frågor om ålder, kön, 

skolbakgrund samt utbildningsort. Resterande tio frågor avsåg att kartlägga erfaren-

heterna av naturmiljöaktivitet och friluftsliv på fritid och i skolan (grundskola och 

gymnasium). Frågorna omfattade huvudsakligen kvantifierade svar men även kort-

fattade beskrivningar förekom som klassificerades i efterhand. Deltagarna fick även 

gradera sina upplevda kunskaper och färdigheter inom exempelvis olika naturmiljö-

aktiviteter, miljökunskap (ekologi) samt övernattning och matlagning utomhus. I den 

avslutande frågan kartlades deltagarnas simkunnighet. 

 



Bearbetningen av data har gjorts manuellt och redovisningen sker med hjälp av de-

skriptiv statistisk metod där data från alla program är sammantagna men en köns-

mässig uppdelning av svaren har gjorts. 



 

Resultat 
I denna del av studien presenteras översiktligt resultaten av studenternas svar på en-

käten (se Bilaga 1) angående deras erfarenhet av naturmiljöaktiviteter och friluftsliv.   
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Figur 1. Ålders- och könsfördelning. Bortfallet var 14 kvinnor och 19 män. 

 

Av de 59 studenter som har besvarat frågan som redovisas i figur 1 var 34 kvinnor 

och 25 män.  Kvinnorna var generellt yngre än männen var 53 % av kvinnorna var i 

åldern 19-20 år medan 28 % av männen var i motsvarande ålder. I åldern mellan 25-

38 år var 44 % män och 21 % kvinnor. 
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Figur 2. Skolform fördelad på kön. Bortfallet var 3 kvinnor och 11 män. 



Av figur 2 framgår att 94 % av kvinnorna har både gått i grund- och gymnasieskola, 

dessutom har 17 % studerat vid högskola. Av de 35 männen uppger ca 80 % att de 

gått i grund- och gymnasieskola och 25 % har dessutom studerat vid högskola. Flera 

män har gått i en annan skolform än vad kvinnorna har gjort.  
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Figur 3. Fördelning kvinnor och män på utbildningsort fördelad på ortsstorlek. Svaren angående 
utbildningsort byggde på invånarantalet på orten.  
 

Studenterna (både kvinnor och män) har främst sin studiebakgrund från ”Storstad” 

och ”Tätort övrigt” (figur 3). Drygt en tredjedel kommer ifrån mindre städer och 

landsbygd. 
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Figur 4. Erfarenhet av naturmiljöaktiviteter på fritiden, fördelad på kön. 



Resultatet visar inte någon större könsskillnad, oberoende av om de har stor, viss 

eller liten erfarenhet av naturmiljöaktivitet (figur 4). Endast ca 25 % av de manliga 

och kvinnliga studenterna hade stor erfarenhet av naturmiljöaktivitet på fritiden. 

 

 
Figur 5. Naturmiljöaktivitetserfarenhet på fritiden, fördelad på typ av utbildningsort (män och 
kvinnor sammantaget). 
 

 

Fördelning av ”Stor erfarenhet” skiljer sig relativt lite mellan utbildningsorterna (ca 

30% vardera), en viss skillnad utgör de från ”Liten stad” och ”Landsbygd”, endast ca 

20 % vardera (figur 5). Fördelning av ”Viss erfarenhet” utmärker särskilt 

”Landsbygd” och ”Annan typ av ort” med ca 65 % vardera. För ”Liten stad” och 

”Tätort övrigt” utgör fördelningen drygt 40 %. Fördelning av ”Liten erfarenhet” är 

jämt fördelad från ”Stor stad” till ”Tätort övrigt” (ca 30% vardera). För ”Landsbygd” 

och ”Annan typ av ort” utgör fördelningen 20 % eller saknas helt.  

 

 

I figur 6 framgår att de kvinnliga studenterna har en något större ”Stor erfarenhet” 

än männen, men totalt sett har övervägande delen (ca 80%) av studenterna bara 

”Viss eller Liten erfarenhet” av friluftsliv på fritiden. 
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Figur 6. Erfarenhet av friluftsliv på fritiden, fördelad på kön. 

 
 

 
Figur 7. Friluftslivserfarenheter på fritiden, fördelad på typ av utbildningsort (män och kvinnor 
sammantaget). 
 

 

I figur 7 visas fördelning av ”Stor erfarenhet” skiljer sig relativt mycket mellan 

utbildningsorterna. ”Tätort övrigt ” och ”Landsbygd”, med knappt 10 % vardera och 

”Annan typ av ort” med ca 65%, utmärker sig särskilt. Fördelningen ”Stor 

erfarenhet” var mindre om utbildningsorten var ”Landsbygd” jämfört med ”Stor 

stad.  Fördelning av ”Viss erfarenhet” visar för ”Tätort övrigt” och ”Landsbygd” att 

de har störst andel studenter med ”Viss erfarenhet”. För ”Liten stad” utgör de ca 20 



%. Fördelning av ”Liten erfarenhet” visar att ”Liten stad” och ”Tätort övrigt” har 

störst andel studenter med ”Liten erfarenhet” (ca 50 % vardera). 
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Figur 8. Förekomsten av naturmiljöaktiviteter och friluftsliv i skolan (antal ggr/år). Bortfall 1 man. 
Svaren angavs i antal gånger per stadie för varje aktivitet. Figuren visar medelvärdet för kvinnor och 
män tillsammans för det totala antalet aktiviteter under studenternas hela skoltid. 
 

 

Skridskor, friluftsdag (< 1 dag) och orientering är de mest förekommande  

aktiviteterna (figur 8). Mer exklusiva (dyra) aktiveter (där viss specialutrustning 

krävs) såsom klättring, paddling och ridning, förekommer i mycket begränsad 

omfattning. 
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Figur 9. Medelvärdet för kvinnor och män tillsammans för det totala antalet aktiviteter i samband 
med friluftsdagar under studenternas hela skoltid. Bortfall 1 kvinna och 2 män. Svaren angavs i antal 
gånger per stadie för varje aktivitet. Tabellen visar medelvärdet för kvinnor och män tillsammans för 
det totala antalet aktiviteter under studenternas hela skoltid. 
 

Av de 13 olika angivna naturmiljöaktiviteter utgör cykling den totalt dominerande 

aktiviteten, följt av simning. Under vinterhalvåret är skridskor samt alpin skidåkning 

de mest angivna naturmiljöaktiviteterna. Klättring samt orientering är de naturmiljö-

aktiviteter som står för det lägsta medelvärdet (figur 9). 

0

20

40

60

80

100

Antal

Medelvärde Kv+Män 66 78 74 85 100 52 54 79 85 52 68

Sim
ning 

Län
gdsk

Alpi
n 

Orie
nteri

Skri
dsko

Klätt
ring 

Pad
dling

Cykli
ng

Van
drin

Ridn
ing 

Sko
gsva

 
Figur 10. Medelvärdet för kvinnor och män tillsammans för det totala antalet aktiviteter under stu-
denternas hela skoltid. Bortfall 3 kvinnor och 5 män.  
Svaren angavs i antal ggr per stadie för varje aktivitet. Tabellen visar medelvärdet för kvinnor och 
män tillsammans för det totala antalet aktiviteter under studenternas hela skoltid. 



 

Av de 11 aktiviteterna ovan var de fem vanligaste aktiviteterna på friluftsdagarna 

skridskor, orientering, vandring, cykling och längdskidåkning (figur 10). 

 

Från studenternas svar i tabell 1A och B när de ombads, att med egna ord beskriva 

hur friluftsdagarna bedrevs under skoltiden, kategoriserades i följande 

svarshuvudgrupper: 

- Hade inga friluftsdagar 

- Naturmiljöaktiviteter 

- Arenaidrotter, dvs. ej naturmiljöaktiviteter 

- Friluftsliv 

- Ej  klassificerbara svar 
 

Generellt är bortfallet stort, dvs. aktiviteter som inte är möjliga att klassifiera rör sig 

mellan 24 – 43 %. Största bortfallet rör stadie 4, gymnasiet för män. Av den 

procentuella andelen av aktiviteter kan följande trender skönjas, kvinnor och män 

sammantaget: 
 

• Naturmiljöaktiviteter ökar från stadie 1 till stadie 33

• Arenaidrotter ökar från stadie 1 till stadie 3 

 

• Friluftsliv sjunker från stadie 1 till stadie 4 (särskilt markant för män   

                fr.o.m.  stadie 3) 

• Från stadie 3 dominerar naturmiljöaktiviteter och arenaidrotter över fri-

luftsliv 

 

 

 

 

                                                 
3 Klassificering av studier redovisas i tabell 1 och 2. 



 

Tabell 1. Fördelningen av kvinnornas (A) respektive de manliga studenternas (B) beskrivna aktiviteter 
i procent sett över de fyra stadierna. Stadie 1= år 1-3, 2= år 4-6, 3= år 7-9 och 4=gymnasiet. 
 

A 
Beskriven aktivitet 

Stadie/ 
Antal  
personer 

Totalt 
Beskrivna 
Antal 
aktiviteter 

Inga frilufts- 
dagar 

Naturmiljö-
aktivitet 

Arena- 
idrotter, ej 
naturmiljö- 
Aktivitet 

Friluftsliv Ej möjligt att  
klassificera 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
1/48 55 1 2 11 20 5 9 20 36 18 33 
2/41 53 0 0 17 32 8 15 14 26 14 26 
3/41 68 0 0 26 38 13 19 13 19 16 24 
4/48 57 3 5 21 37 9 16 6 11 18 32 

 

B 
Beskriven aktivitet 

Stadie/ 
Antal  
personer 

Totalt 
Beskrivna 
Antal 
aktiviteter 

Inga frilufts- 
dagar 

Naturmiljö-
aktivitet 

Arena- 
idrotter, ej 
naturmiljö- 
Aktivitet 

Friluftsliv Ej möjligt att  
klassificera 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
1 / 44 55 0 0 16 29 6 11 16 29 17 31 

2 / 44 60 0 0 20 33 8 13 14 23 18 30 

3 / 44 58 0 0 25 43 12 21 5 9 16 28 

4 / 44 49 4 8 18 37 4 8 2 4 21 43 

 

I tabell 2A och B redovisas studenternas svar på uppgiften, att med egna ord 

beskriva hur friluftsliv bedrevs under skoltiden, kategoriserades i följande 

svarshuvudgrupper. 

- Hade inga friluftsdagar 

- Naturmiljöaktiviteter 

- Arenaidrotter, dvs. ej naturmiljöaktiviteter 

- Friluftsliv 

- Ej  klassificerbara svar 

 



Generellt är bortfallet mycket stort, dvs. aktiviteter som inte är möjliga att klassifiera, 

rör sig mellan 39 – 65 %. Största bortfallet rör stadie 3 och 4 för kvinnor. Av den 

procentuella andelen av aktiviteter kan följande trender skönjas, kvinnor och män 

sammantaget: 

• Naturmiljöaktiviteter och friluftsliv är de huvudsakliga aktiviteterna 

• Arenaidrotter utgör en mycket liten andel 

För män kan följande noteras: 

• Naturmiljöaktiviteter ökar procentuellt markant i stadie 3 och 4 

• 4 – 10 % i de olika stadierna uppger att de inte hade friluftsdagar 

 
Tabell 2. Fördelningen av kvinnornas (A) respektive de manliga studenternas (B) beskrivna aktiviteter 
i procent sett över de fyra stadierna. Stadie 1= år 1-3, 2= år 4-6, 3= år 7-9 och 4=gymnasiet. 
 

A 
Beskriven aktivitet 

Stadie/ 
Antal  
personer 

Totalt 
Beskrivna 
Antal 
aktiviteter 

Inga frilufts- 
dagar 

Naturmiljö-
aktivitet 

Arena- 
idrotter, ej 
naturmiljö- 
Aktivitet 

Friluftsliv Ej möjligt att  
klassificera 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
1 / 48 56 0 0 8 14 1 2 16 29 31 55 

2 / 41 53 0 0 8 15 0 0 17 32 28 53 

3 / 41 51 0 0 9 18 1 2 8 16 33 65 

4 / 48 53 0 0 8 15 0 0 12 23 33 62 

 

B 
Beskriven aktivitet 

Stadie/ 
Antal  
personer 

Totalt 
Beskrivna 
Antal 
aktiviteter 

Inga frilufts- 
dagar 

Naturmiljö-
aktivitet 

Arena- 
idrotter, ej 
naturmiljö- 
Aktivitet 

Friluftsliv Ej möjligt att  
klassificera 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
1 / 44 46 3 7 4 9 1 2 16 35 22 48 

2 / 44 49 2 4 8 16 2 4 15 31 22 45 

3 / 44 49 4 8 13 27 2 4 11 22 19 39 

4 / 44 48 5 10 10 21 2 4 9 19 22 46 
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Figur 11. Relativ fördelning avseende kunskaper i naturaktiviteter och friluftsliv. Bortfall; 1 manlig 
deltagare.Upplevd kunskapsnivå skattades från 0 (inga kunskaper) till 5 (stora kunskaper).  
 

 

Studenternas värdering av sina kunskaper ifrån ”Inga” till ”Stora” visar att inom  

orientering, friluftsliv, överlevnadsövningar, bergsklättring, miljökunskap-ekologi 

samt vinteraktiviteterna längdskidåkning, alpint och långfärdsskridskor uppvisar 

studenterna en tendens till stor fördelning under  ”Stor kunskap” (4 och 5) i ”Alpin 

skidåkning”, följt av ”Friluftsliv” och ”Längdskidåkning”. 

 

Studenterna upplevde att de har vissa kunskaper (2 och 3) i ”Orientering”, 

”Friluftsliv” och ”Miljökunskap - ekologi” men upplevde att de inte hade några eller 

endast ringa kunskaper (0 och 1) i ”Bergsklättring”, ”Långfärdsskridskor” och 

”Överlevnad”. 
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Figur 12. Relativ fördelning avseende kunskaper i friluftsliv. Bortfall; 1 manlig deltagare. Upplevd 

kunskapsnivå (se fig 11). 

 

Studenternas värdering av sina upplevda kunskaper från ”Inga” till ”Stora” visade 

att matlagning utomhus, övernattning i tält/vindskydd, göra upp eld utomhus och 

allemansrätten inte hade några större kunskapsnivåmässiga skillnader.  
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Figur 13.  Relativ fördelning avseende simkunnighet. Bortfall; 1 manlig deltagare. 

 



Studenterna ombads att svara på om de uppfyllde kraven enligt Svenska Livrädd-

ningssällskapet (SLS) definition: ”Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, 

få huvudet under, och efter att åter tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter i en 

följd, varav 50 meter ryggsim.” 

 

100 % av kvinnorna kan simma enligt SLS definition medan 7 % av männen uppger 

att de inte kunde det. 

 



Diskussion 
Syftet med denna studie var att med hjälp av enkätmetod kartlägga nya antagna 

GIH-studenters tidigare erfarenhetsbakgrund avseende naturmiljöaktivitet och 

friluftsliv. För att kunna bedriva ett kvalificerat friluftsliv krävs många olika 

kompetenser där naturmiljöaktivitet och natursäkerhet ingår. Det ligger således ett 

stor ansvar på skolan att bedriva dessa aktiviteter enligt de direktiv som står i 

skolans styrdokument. Ansvaret hos olika utbildningsenheter är bl.a. att skapa en väl 

definierad begreppsapparat och en välstrukturerad handlingsplan som bidrar till att 

didaktiskt optimera utbildningen av studenterna i friluftsliv och därtill associerade 

aktiviteter. En utgångspunkt för ett sådant arbete är att kartlägga studenternas erfa-

renhetsbakgrund. 

 

En majoritet (ca 70%) av både manliga och kvinnliga studenter som påbörjar sin ut-

bildning vid GIH har endast en viss eller endast en liten erfarenhet av naturmiljöak-

tiviteter (Figur 4). Detta kan naturligtvis påverka den nivå som undervisningen i fri-

luftsliv kan läggas på och tiden av den ordinarie undervisningen som kanske måste 

avsättas till undervisning av grundläggande färdigheter i de naturmiljöaktiviteter 

som är nödvändiga för att säkert genomföra och även positivt uppleva olika typer av 

sommar- och vinterfriluftsliv. Ju större betydelse en naturmiljöaktivitet har för för-

flyttningen under friluftsliv desto större är sannolikheten att exempelvis tekniken i 

och den allmänna fysiska anpassningen till aktuell naturmiljöaktivitet kommer att 

inverka på upplevelsen i genomförandet av friluftsliv. 

 

Friluftslivserfarenheten bland både manliga och kvinnliga nya GIH-studenter är lik-

artad den som gäller för naturmiljöaktiviteter, d.v.s. majoriteten (ca 70%) har liten 

eller endast viss erfarenhet av friluftsliv (Figur 6). Detta förstärker problematiken 

med genomförande av friluftsliv eftersom aktuell upplevelse ofta sannolikt bygger 

på tidigare upplevelser och erfarenheter. En stor erfarenhet av friluftsliv är också ofta 



förknippad med en väsentlig grad av natursäkerhet (Bürger Bäckström et al. 2006), 

vilket också är en väsentlig faktor vid upplevelsen av friluftsliv. Om vi studerar figur 

11 och 12 så ser vi att upplevelsen av den egna färdigheten i naturmiljöaktiviteter och 

natursäkerhet i form av bivackering etc. är förhållandevis låg. Ungefär hälften av 

svaren uppvisar ingen till låg erfarenhet. Ett undantag är basfärdigheten simning 

(Figur 13) vilken i stort sett alla studenter ansåg sig behärska. Ett önskescenario i 

detta sammanhang är att detta gällde flera väsentliga naturmiljöaktiviteter. 

 

I figur 5 och 7 redovisas erfarenhet av naturmiljöaktivitet respektive friluftsliv i rela-

tion till utbildningsort (oftast liktydigt med hemort) under grundskole- och gymna-

sietiden. Intuitivt kan det verka uppenbart att elever som har skola och hemort på 

landsbygden och därmed befinner sig närmare skogen/naturmiljöer skulle ha en 

större erfarenhet av naturmiljöaktivitet och friluftsliv än dem som studerat/bott i stä-

der. Figurerna 5 och 7 antyder motsatsen. Studenter från landsbygden utmärker sig 

inte när det gäller stor erfarenhet av naturmiljöaktivitet och friluftsliv, tvärtom, fre-

kvensen är lägre hos dem som bott/studerat på landet jämfört med stadsbor. Det 

verkar således inte som om ”landsortsstudenter” per automatik uppvisar en större 

erfarenhet av naturmiljöaktivitet och friluftsliv trots närheten till naturen. Skillnaden 

mellan dem som bott/studerat i städer av olika storlek är svårtolkad och antyder 

ingen tydlig relation till invånarantal.  

 

I jämförelsen rörande förekomsten av naturmiljöaktivitet i skolan och på fritiden (fi-

gur 8 och 9) ligger tonvikten på naturmiljöaktivitet. Det är viktigt att lärare i skolan 

och organisationer som verkar för friluftsliv är medvetna om denna distinktion. Om 

enbart naturmiljöaktiviteten fokuseras finns det risk för att naturupplevelsen för-

flackas och friluftslivet inte blir något annat än fysisk aktivitet i naturen. Detta är i 

och för sig inte så illa, men en pedagogisk grundsyn som kopplar aktivitet  och na-

turupplevelse till varandra är väsentlig att eftersträva i ett friluftslivsperspektiv. Än 

mer viktig blir denna medvetenhet under barns och ungdomars skoltid. En med-



vetenhet om denna problematik möjliggör att naturmiljöaktivitet kan bedrivas ofta, 

men moment läggs in i denna verksamhet som tydligt kopplar till naturupplevelse 

och natursäkerhet. Om naturmiljöaktiviteter bedrivs i tävlingsform ökar sannolikt 

risken att naturupplevelsen reduceras. 

 

Friluftsdagarna var ursprungligen avsedda att möjliggöra friluftsverksamhet där 

man fick omväxling från inomhusaktiviteten som förekommer i den normala under-

visningen. Om vi studerar förekomsten av aktiviteter under friluftsdagarna (Figur 

10, Tab. 1 och 2) så ser vi att endast en begränsad del av svaren representerar aktivi-

teter som är typiska för friluftsliv med fokus på vistelse och upplevelse av naturen. 

Den övervägande delen av aktiviteter är s.k. naturmiljöaktiviteter. Ett tragiskt fak-

tum är att friluftsdagarnas innehåll verkar ha divergerat så mycket att även s.k. 

arenaidrotter som t.ex. friidrott förekommer under friluftsdagarna. 

 

Lärare i ämnet Idrott & hälsa i skolan samt lärarutbildare har därför ett stort ansvar 

när det gäller tydligheten i sin egen undervisning i friluftsliv. Det är således viktigt 

att lärarna har en klar strategi hur naturmiljöaktiviteter och friluftsliv med 

naturupplevelser ska bedrivas. 
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