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Förord 
Propositionen Framtidens friluftsliv från 2009 försågs 2012 med mätbara mål (Skr 
2012/13:51). En uppföljning av målen görs första gången i december 2015. Ett av 
de mål som ska följas upp handlar bl a om utbud av utbildningar inom friluftsliv: 
”Naturvårdsverket bör redovisa återkommande om utbudet av kvalificerad 
fortbildning kring friluftsliv, exempelvis utomhuspedagogik och naturvägledning 
och hur många som deltar i utbildningen.” 
 
Centrum för naturvägledning fick 2015 i uppdrag av Naturvårdsverket att göra en 
uppföljning av läget för och utbud av utbildningar inom kvalificerad fortbilning 
inom friluftsliv (naturvägledning, utomhuspedagogik, natur och hälsa, landskap, 
natur- och kulturturism, kulturmiljö o s v) inför höstens avstämning. 
 
Följande rapport redovisar utbudet inom kvalificerad fortbilning inom friluftsliv i 
Sverige idag, samt antal deltagare på de olika utbildningarna 2012–15, i den mån 
uppgifter finns. Rapporten innehåller också en analys av läget för 
friluftsutbildningar i Sverige, trender och eventuella hinder. Författaren är själv 
ansvarig för innehållet i rapporten. 
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Sammanfattning 
Som en del i uppföljningen av regeringens skrivelse Mål för friluftslivspolitiken 
(Skr. 2012/13:51) genomfördes sommaren 2015 en enkätundersökning avseende 
önskemålet att Naturvårdsverket ” bör redovisa återkommande om utbudet av 
kvalificerad fortbildning kring friluftsliv, exempelvis utomhuspedagogik och 
naturvägledning och hur många som deltar i utbildningen” som uttrycks i målet Ett 
rikt friluftsliv i skolan. Enkäten genomfördes av Centrum för naturvägledning på 
Naturvårdsverkets uppdrag.  
 
En mailenkät ställdes till 36 folkhögskolor, yrkeshögskolor, universitet, 
centrumbildningar och ideella organisationer. Adressaterna var de utbildare som 
Centrum för naturvägledning presenterat i en tidigare genomgång av utbildare 
inom naturvägledning i Sverige. Urvalet kompletterades genom att personer som 
bedömdes ha god överblick fick lägga till aktörer de saknade – de som svarade på 
enkäten ombads också komplettera listan. 
 
Då det inte preciseras närmare i skrivelsen vad kvalificerad avser eller vad 
exempelvis öppnar för, beslöts att låta utbildarna själva definiera om de ger 
utbildning som kan beskrivas som: kvalificerad utbildning inom friluftsliv 
(naturvägledning, utomhuspedagogik, natur och hälsa, landskap, natur- och 
kulturturism, kulturmiljö o s v). Tilläggen om natur och hälsa, landskap och så 
vidare gjordes för att öppna för att utbildning med bäring på flera av 
friluftslivsskrivelsens mål kunde vara relevant.   
 
De frågor som ställdes var:  

• Vilka kurser som ges och deras namn (beteckning).  
• Hur många studenter som genomfört respektive kurs årligen under 

perioden 2012–2015.  
• Om kursen kommer att ges även i framtiden.  
• Om kursutbudet ökar eller minskar samt kommentarer om varför.  

 
Svar inkom från 24 kursansvariga eller motsvarande, från 20 av de 36 
utbildningsanordnare som tillfrågats. Utöver kurser i naturvägledning och 
utomhuspedagogik omfattar svaren alltifrån klippklättring till landskapsvård, och 
från nordiskt friluftsliv ur ett kultursociologiskt perspektiv till 
naturturismutveckling. Flera anordnare kämpar med lågt söktryck medan vissa har 
en mer stabil studentrekrytering. Vissa utbildningar har en lång kontinuitet, andra 
är relativt nyinrättade. De ideella organisationerna redovisar främst korta kurser 
som riktas till de egna ledarna och/eller lärare – dessa kurser är ofta några dagar 
långa och når ett stort antal deltagare. De ideella pekar på ett problem med 
kontinuitet, beroende på att stor del av verksamheten är beroende av projektmedel. 
Folkhögskolor, yrkeshögskolor och universitet erbjuder längre utbildningar för ett 
totalt sett mindre antal studenter – de flesta av dem som svarat att verksamheten 
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har en viss stabilitet.  
 
Kurser på flera universitet ges antingen inte längre eller riskerar att läggas ned. 
Detta gäller till exempel naturguideprogrammet och de kurser som tidigare riktats 
till lärarutbildningen i Umeå, upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet 
samt vissa av kurserna i utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Som skäl 
för nedläggning eller risk för nedläggning anges ofta lågt söktryck, men också med 
att universiteten överproducerat utbildning och nu måste spara. Kortare fristående 
kurser och kurser utan tydlig koppling till forskningsmiljöer är ofta de första som 
försvinner i universitetens utbud vid resursbrist. Kurser i utomhuspedagogik och 
friluftsliv är ofta av denna karaktär.  
 
Snarare än att bygga på strategiska satsningar hos lärosäten och organisationer 
tycks utbildningar inom friluftsliv i Sverige idag – från de ideella till universitetens 
– vara beroende av eldsjälar och enskilda aktörers initiativ och drivkraft. 
Kontinuitet, kunskaps- och kvalitetsutveckling samt återväxt för att möta 
friluftlivets behov genom utbildning är därmed inte säkrade. Flera aktörer uttrycker 
önskemål om en behovsanalys om utbildning kopplad till friluftspolitiken, samt att 
staten tar ett samlat grepp för att stötta friluftsutbildningar och 
friluftsforskningsmiljöer. 
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Summary 
As part of the follow-up of the Objectives for Outdoor Recreation (Skr 2012/13:51) 
asurvey to continually asses development in “qualified further training in outdoor 
recreation (friluftsliv), such as outdoor education and nature interpretation, was 
implemented. The 35 addressees represented a wide range of organizers from non-
profit organizations to colleges and universities.   
 
As there is no clarification in the communication what qualified means nor what 
field in the wide range of outdoor life should be included. The decision was made 
to let the educators themselves define if they provide education that can be 
described as: advanced training in outdoor life (such as nature interpretation, 
outdoor education, nature and health, landscape, nature and cultural tourism, 
cultural heritage, etc.). The additions of education in nature and health and 
landscape were made to include education that promotes several of the objectives 
for outdoor recreation.  
The questions asked were:  

• What courses given and their name (designation)?  
How many students have completed each course annually during the 
period 2012–2015?  

• Will the course be given in the future?  
• Is the range of courses increasing or decreasing, and comments on why? 

 
Replies were received from 24 course directors (or equivalent) from 20 of the 36 
training providers surveyed. Several providers are struggling with low application 
rates, while some have a more stable student recruitment. Some have a long 
continuity others are relatively new. The nonprofit organizations presents mainly 
short courses targeted to their own leaders and/or teachers – these courses are often 
a few days long, reaching a large number of participants. The nonprofit 
organizations point to a problem of continuity since much of what they offer is 
dependent on project funding. Colleges, polytechnics and universities provide 
advanced education for a total smaller number of students. 
 
Courses at several universities are no longer available or likely to be closed down. 
Often because of low number of applicants, but also because some universities 
have overproduced education. Shorter courses and courses with no clear link to 
research groups are often the first to disappear in universities range from resource 
shortages. Many courses in outdoor education and recreation are of this nature. 
 
Training in outdoor activities in Sweden today – from the non-profit organizations 
to universities – often seem to dependent on the initiative and drive of enthusiasts 
and individual actors, rather than building on strategic initiatives  rooted in the 
organizations. Continuity, knowledge and quality development and regrowth to 
meet the needs of outdoor life development through training is not secured. Several 
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stakeholders express requirement for a needs analysis and the state taking a 
comprehensive approach to support outdoor education and research.  
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Metod 
En enkät gjordes per e-post till kursansvariga eller motsvarande vid 36 
folkhögskolor, yrkeshögskolor, universitet, centrumbildningar och ideella 
organisationer. Adressaterna var de utbildare som Centrum för naturvägledning 
presenterat i en tidigare genomgång av utbildare inom naturvägledning i Sverige 
(2009). Ett första urval kompletterades genom att Svenskt Friluftsliv och personer 
som bedömdes ha god överblick fick lägga till aktörer de saknade – de 
organisationer som svarade på enkäten ombads också komplettera listan. 
 
Då det inte preciseras närmare i skrivelsen vad kvalificerad avser eller vad 
exempelvis öppnar för, beslöts att låta utbildarna själva definiera om de ger 
utbildning som kan beskrivas som: kvalificerad utbildning inom friluftsliv 
(naturvägledning, utomhuspedagogik, natur och hälsa, landskap, natur-och 
kulturturism, kulturmiljö o s v). 
 
De frågor som ställdes var:  

• Vilka kurser som ges och deras namn (beteckning).  
• Hur många studenter som genomfört respektive kurs årligen under 

perioden 2012–2015.  
• Om kursen kommer att ges även i framtiden.  
• Om kursutbudet ökar eller minskar samt kommentarer om varför.  

 
Dessutom fick de som svarade ange om de saknade andra aktörer i sändlistan och 
möjlighet att komma med öppna kommentarer. Se bilaga 1. 
 
Enkäten togs fram i samråd mellan Centrum för naturvägledning och 
Naturvårdsverket. Skolverket gavs möjlighet att kommentera enkäten innan den 
skickades ut. 
 
Enkäten skickades per mail i maj 2015 med två påminnelser i juni respektive 
augusti. Ett antal aktörer tillkom under sommaren, efter att de tillfrågats om de 
ville delta efter förslag från respondenterna.  
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Resultat 
Svar inkom från 24 kursansvariga eller motsvarande, från 20 av de 36 
utbildningsanordnare som tillfrågats. Utöver kurser i naturvägledning och 
utomhuspedagogik omfattar svaren allt från klippklättring till landskapsvård, från 
nordiskt friluftsliv ur ett kultursociologiskt perspektiv till naturturism-
utveckling. Vissa utbildningar har lång kontinuitet andra är relativt nyinrättade, 
särskilt de med inriktning mot naturturism.   
 
I de ideella organisationerna undrade man i flera fall om enkäten var relevant för 
dem och hur ”kvalificerad” skulle tolkas. De har med något undantag valt att 
redovisa de korta kurser som riktas till de egna ledarna och/eller lärare, men inte 
kursutbudet för allmänheten. Kurserna är ofta några dagar långa och når ett stort 
antal deltagare. Varje utbildad ledare når i sin tur många deltagare efter 
genomgången utbildning. De ideella pekar på ett problem med kontinuitet då 
verksamheten till stora delar är beroende av projektmedel. Folkhögskolor, 
yrkeshögskolor och universitet erbjuder längre utbildningar för totalt sett färre 
studenter.  
 
Flera av folkhögskolornas termins- och årslånga kurser har getts under längre tid 
och är förhållandevis stabila, men de flesta uttrycker oro för lågt söktryck. De 
naturturisminriktade yrkeshögskoleutbildningarna i Älvdalen och vid Lapplands 
lärcentra upplever ett stort intresse från branschen – 100 procent av studenterna 
från Älvdalen har fått arbete efter examen. Trots det har Lapplands lärcentra svårt 
att rekrytera studenter.. Det samma gäller också för Mittuniversitetets kurs Outdoor 
and Adventure Management, som ges i Åre. Här är en bidragande orsak att 
studenterna har svårt att hittabostad.  
 
Flera universitetskurser ges inte längre eller riskerar att läggas ned. Detta gäller till 
exempel naturguideprogrammet och de kurser som tidigare riktats till 
lärarutbildningen i Umeå, upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet samt 
vissa av kurserna i utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Även detta 
förklaras ofta med lågt söktryck, men också med att universiteten under en tid 
överproducerat utbildning, vilket lett till att man nu generellt minskar antalet kurser 
i kursprogrammen.  Kortare fristående kurser och kurser utan tydlig koppling till 
forskningsmiljöer är de första som försvinner i universitetens utbud vid resursbrist. 
Kurser i utomhuspedagogik och friluftsliv är ofta av denna karaktär. 
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Tabell 1: Utbildningar i friluftsliv 2012–2015. Sammanställning av enkätsvar. 

Lärosäte Utbildnings kurs Antal 
studenter/ 
år  

Trend o framtid 
+/- 

Kommentar 

     
FOLKHÖGSKOLOR     
     
Tornedalen Naturguide år 1 

(24 veckor) 
Specialisering år 2 
Natur- och 
aktivitetsguide samt 
Flugfiskeguide 

2012: - 
2013: - 
2014: 11 
2015: 9 

+  
Ges om 
elevunderlaget är 
tillräckligt 

Problem med lågt 
söktryck. 

     
Åredalen (tidigare 
Holland) 

Fjäll och friluftsliv 1 år 
(40 veckor) 

2012: 8 
2013: 9 
2014: 7 
2015: 8 

+/- 
 

Ger också kortkurser 
(2 v) Antal kurser 
(utomhuspedagogik t 
ex) har minskat p g a 
lågt söktryck 

     
Storuman Fjälledarutbildningen 

2 år (vartannat år)  
2012: 18  
2013- 
2014: 16  
(2015: 13 
kvar) 

+/- 
Planerar att fortsätta 
på denna nivå 

 

     
Sjövik Friluftsliv-, hantverk, 

ledarskap (38,5 v) 
2012: 17 
2013: 17 
2014: 17 
2015: 15 
 

+ 
Ja antal kursplatser 
ökar till 24 2016  
 
Utbud av korta 
kurser kommer att 
öka. 

Examineras som 
”Kvalificerad 
vägledare i naturligt 
friluftsliv” 
Kontinuerlig ökning 
av söktryck. 
 
 
 

     
Scouternas 
folkhögskola 

Mycket omfattande 
utbud (se separat 
bilaga). Flest deltagare 
nås i:  
 
A Ledarutbildning Bas 
 
B Ledarutbildning 
Scout 
 
Tre helger. 

A 
2012: 54  
2013: 210  
2014: 269  
2015: 214  
 
B 
2012: 61  
2013: 192  
2014: 151  
2015: 63  
 
 

Söktrycket 2015 har 
minskat jämfört med 
2014 

 

     
YH-UTBILDNINGAR     
     
Lapplands lärcentra Naturturismutvecklare 

1 år (200 YH-poäng) 
Första 
året 
2015: 13 
(examen i 
maj) 
 

+/-  
Tre intag till planeras 
(kommande år) 

Stort behov i 
branschen men svårt 
att rekrytera 
studenter 
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Älvdalen Fjäll- och 

äventyrsledare 300 p 
2012: 12 
2013: 12 
2014: 16 
2015: 0 
(ännu) 

+/- Ytterligare två 
omgångar beviljade 
av YH-myndigheten 

Satsar på 
behörigheter och 
licenser.  
100 % sysselsättning 
efter examen. 

     
UNIVERSITET     
     
Mittuniversitetet Outdoor and 

Adventure 
management 2 år 

2012: 20 
2013: 18 
2014: 18 
2015: 17 

- 
Ges ej hösten 2015 

“Oklar fördelning 
mellan teori och 
praktik för 
målgruppen” 
Positivt med 
lokalisering i Åre 
nära praktik. 

     
Umeå universitet 
(Örnsköldsvik och 
Kiruna) 

Naturguidning 10 hp 
(ingår i programmet 
naturguidning 120 p) 

2012: 17 
2013: 20 
2014: 20 
2015: 18 
 
 

- 
Ht 2016 blir antaglien 
sista året 

Medelbrist inom 
högskolan gör att 
man prioriterar 
kandidat och 
masterutbildningar.  

     
Umeå universitet 
(Kiruna) 

Fjällsäkerhet 9 hp 
(fem träffar Kiruna 
Abisko under ett år) 

2012: 18 
2013: 20 
2014: 17 
2015: 24 

- 
Omorganisation 
pågår (se ovan) 

 

     
Luleå tekniska 
universitet 

Upplevelseproduktion  Vår utbildning håller 
på att läggas ned. 
Därmed ges inga 
kurser med 
anknytning till 
friluftsliv på LTU. 

 

     
Karlstad universitet Turism och samhälls-

utveckling 7,5 hp 
Turismens natur- och 
kulturresurser 15 hp 
Del av turism-
programmets första 
år.  

2012: 40 
2013: 40 
2014: 40 
2015: 40 

+/- 
Utbudet kvarstår. 
Ingen ökning 
planeras. 

 

     
Göteborgs universitet Landskapsvårdens 

hantverk i 
programmet: 
Trädgårdens och 
landskapsvårdens 
hantverk  
 
Kunskapsförmedling 
och kommunikation 
för 
naturvårdsbiologer, 
15 hp 

2012: 3 
2013: 3 
2014: 4 
2015: 3 

+/-  
Kommer att fortsätta 

 
 
 
 
 
Uppgifter saknas 

     
Gymnastik och 
idrottshögskolan  

A Friluftsliv: historia, 
kultur och samhälle 

A:  
2011: 8 

Forskarkursen 
benämnd A1; ja, vi 

Vi uppfattar ett stort 
behov av att det tas 
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7,5 forskarnivå 
 
B1 Nordiskt friluftsliv 
ur ett kultur-
sociologiskt perspektiv 
60 hp 
 
B2 Nordiskt friluftsliv 
– ledarskap och 
lärande i friluftslivet, 
15 hp 
 
 

 
B1 
2011: 3  
2012: 3 
2013: 3 
 
B2 
2011: 30 
2012: 20 
2013: 5 
2013: 20  
2014: 15 
 
C: ca 
120/år 
 

önskar genomföra ny 
kurs på forskar-
utbildningsnivå. 

Nordisk bachelor i 
friluftsliv, benämnd 
B1: nej, för 
närvarande är denna 
kurs nedlagd. 

B2: GIH ger relativt 
regelbundet kurser. 

Ex: 

2011: 
kompletterande 
utbildning i friluftsliv, 
7.5 hp (utlandsfödda 
studerande med 
lärarexamen) 

2011 - 2013:  
Natur, Äventyr, 
Rörelse 15 hp 
Naturen, Äventyret 
och Rörelsen som 
pedagogiskt 
instrument, 7.5 hp 
Skidåkning och 
friluftsliv i skolan, 7.5 
hp 

2014: Naturen, 
Äventyret och 
Rörelsen som 
pedagogiskt 
instrument, 7.5 hp 

2012-2015 C-kurser 
Vad gäller samtliga 
kursdelar inom C så 
är dessa under 
ständigt hot pga 
ekonomi och 
revideringar av 
programmens 
innehåll.  

ett grepp från 
statsmakten 
avseende att 
utveckla området 
friluftsliv och högre 
utbildning, inkl 
forskarutbildning. 
 
GIH avser att 
utveckla sitt 
kursutbud inom de 
kommande åren 
inom friluftsliv. Ett 
första steg är att 
etablera en 
gemensam Nordisk 
Masterskurs 
tillsammans med 
lärosäten i Danmark, 
Norge och Sverige. 
Kursen kommer att 
var omfatta 120 hp 
varav GIH kommer 
att ansvara för 30 hp 
på avancerad nivå. 
Planering pågår med 
önskad start ht 2016. 
 
En grupp av lärare 
och forskare som är 
inriktade mot 
friluftslivsforskning 
finns på GIH, 
Forskning Utbildning 
Friluftsliv FUF. Både 
grundläggande och 
avancerade kurser 
samt forskning inom 
fältet saknas idag.  
 

     
Linköping 
(Centrum för 
utomhuspedagogik) 

Internationell master 
(thesis)  
 
 
 
Svensk master  
(uppsatskurs) 
 

2012: 18 
2013: 18 
2014: 12 
2015: 13 
 
2012: - 
2013: 6 
2014: 2 

Konsolidering pågår 
snarare än utökning. 
Någon ny kurs 
planeras inför 
2016/17.  
 
Beror också på 
söktryck. 

Beror på vad 
regering och riksdag 
vill satsa på.  
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Totalt 35 kurser 
räknas upp med 
mellan 1 och 27 
studenter ca hälften 
av tillfällena ges ej 
årligen. Oklart vilka 
som tillhör 
masterutbildningarna. 

2015: -  
Har också gett flera 
uppdragsutbildningar 
om 7,5 hp 

     
Örebro universitet Outdoor education 

and recreation, 7,5 hp 
2012: 15 
2013: 20 
2014: 25 
2015: 17 

+/- 
Avhängigt söktryck. 
Ingen förändring 
planeras. 

 

     
SLU, Centrum för 
naturvägledning 

Naturväglednings för 
yrkesverksamma, 3 hp 

2012: 24 
2013: 20 
2014: 17  
2015: 25 
(anmälda) 

Vår ambition är att 
utöka kursutbudet 
med det är en 
tidsödande process 
inom SLU. Utveckling 
av forskning inom 
fältet som pågår 
stärker chanserna.  

 

     
IDEELLA 
ORGANISATIONER 

    

     
STF Ger ett trettiotal 

kurser per år för 
gäster på 
fjällanläggningar.  
Klätterkurser, 
lavinkurser, sommar-, 
höst- vinterfjällskurser 
med mera. ”Get real 
kids” är en särskild 
satsning för familjer 
sommaren 2015. 
Använder 
Friluftsfrämjandet och 
Svenska Fjällklubben 
för ledarutbildningar. 
Ett krav på färdledare 
i fjällen är att de är 
utbildade enligt 
fjälledarnormen. 

Ingen 
samlad 
statistik. 

Intresset ökar 
kontinuerligt för 
kurserna. Ökning av 
utbudet planeras. 

STF:s kurser får inga 
centrala bidrag. 
Från och med 2016 
är Naturvårdsverket 
samordningsansvarig 
för svenska 
lavinutbildningar. 

     
Friluftsfrämjandet Se bilaga 3.2    
     
Naturskyddsföreningen Skogen som klassrum  

 
 
 
 
 
Mer friluftsliv i skolan 
- fortbildning för 
pedagoger 
grundskolan två dagar 

2012:1413 
2013: 16  
2014: 767 
2015:  
550-600 
 
2012: - 
2013:181 
2014: 420 
2015: ca 
400 

Det beror på tillgång 
till externa medel  
 
 
 
 
Det beror på tillgång 
till externa medel 

Möjlighet till 
långsiktiga 
utbildningssatsningar 
vore angeläget 
(kontinuitet saknas). 
En behovsutredning 
bör initieras. 
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Scouterna (se 
Scouternas 
folkhögskola ovan) 

    

     
Studiefrämjandet Statistik för 

ledarutbildningarna 
sorteras ej så att det 
är möjligt att bedöma 
vilka som riktas mot 
friluftsliv 
 
Närnaturguidningar 
ges sporadiskt 
(tidigare ett stort 
projekt) 

   

     
Naturskoleföreningen Lärarfortbildning som 

ges i regi av 
naturskolor (utöver de 
fortbildnings-tillfällen 
som ges i projekt-
samarbete med 
Naturskydds-
föreningen) 
 
Svaren avser 20 av 65 
naturskolor som är 
medlemmar i 
föreningen. 

2012:4355 
 
2013:5367  
2014:7796  
 
2015 (ej 
frågat om 
detta 
läsår) 

+ Kurser kommer att 
hållas även i 
framtiden 
 
 
 

Vi ser inga tendenser 
att efterfrågan skulle 
minska snarare 
tvärtom. Läroplanen 
framskriver 
fältstudier i flera 
ämnen och friluftsliv 
i idrott och hälsa. 
Ämnesövergripande 
arbete i skolan skulle 
tidmässigt 
möjliggöra att 
utevistelse skulle 
kunna ges större 
utrymme i skolan 
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Analys och slutsatser 
Enkätens omfattning och behov av preciseringar 
Naturvägledning och utomhuspedagogik anges i skrivelsen som exempel på 
fortbildningsområden inom uppföljning av ”kvalificerad fortbildning inom 
friluftsliv”.   
 
Målet ”Ett rikt friluftsliv i skolan” sorterar under det övergripande målet att stödja 
människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där 
allemansrätten är en grund för friluftslivet. Utöver skrivningar om betydelsen av 
friluftsliv i skolan innehåller målet också skrivningar om möjligheter för lärande i 
och tillgänglighet till naturområden för allmänheten även utanför skolans ramar – 
folk- och opinionsbildning genom exempelvis verksamhet i naturum och 
naturvägledning i skyddad natur.  
 
Tilläggen om natur och hälsa, landskap, turism och så vidare gjordes för att öppna 
för att fortbildning med koppling till flera av friluftslivsskrivelsens mål kunde vara 
relevant. Frågan lämnades därför delvis fri för tolkning av de utbildare som tog 
emot enkäten. Både landskapsvård och naturbaserade turismprogram har därmed 
tolkats in av dem som svarat som kvalificerad friluftsutbildning vid sidan av 
traditionell friluftslivskunskap.  
 
Även om frågan hölls öppen är de aktörer som tillfrågats i enkäten de som 
traditionellt ägnat sig åt de fält som tas upp som exempel i frågan – 
utomhuspedagogik och naturvägledning. Det innebär i sin tur att någon fullständig 
bild av relevanta utbildningar i friluftspolitikens hela bredd inte ges, trots 
öppningen för det i enkäten. Utbildningar inom fältet natur- och hälsa där 
forskningsmiljöer och etablerade utbildningar (såsom utbildningen till 
naturhälsopedagog) som ges eller har getts, saknas till exempel i enkäten. 
 
Kunskapsfältet interpretation, där utveckling av kommunikation för värdeskapande 
av upplevelser i landskapet (natur- och kulturvägledning), är exempel på ett 
område som öppnar för samarbete mellan natur- och kulturmiljövård. Fältet 
utvecklas just nu i samverkan mellan flera myndigheter, men täcks ännu bara av ett 
fåtal utbildare, till exempel Centrum för naturvägledning. 
 
Lärande för hållbar utveckling är ett annat fält med stark koppling till 
utomhuspedagogik och naturvägledning både i formella kurs- och läroplansstyrda 
verksamheter och informella lärandesituationer, som människor själva söker sig till 
på sin fritid. 
 
Fältet är brett och överlappar utomhusbaserat lärande och friluftsliv. En precisering 
av vilka områden som ska täckas in skulle behövas för att fullt ut ringa in vad som 
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ska omfattas av en fråga om utbildningar med relevans för och koppling till 
friluftsliv i och utanför skolan.  
 
Utöver den ämnesmässiga räckvidden har begreppet kvalificerad lett till viss 
osäkerhet hos de tillfrågade utbildarna. Samtliga kurser som ges vid universiteten 
har uppfattats som kvalificerade i detta sammanhang, oavsett om de inom 
universitetsvärlden klassificeras som grundutbildning eller kvalificerad utbildning. 
Flera av de ideella organisationerna hörde av sig för att få klargjort om enkäten var 
relevant för dem. Av organisationerna har begreppet kvalificerad (oftast) tolkats 
som fortbildning riktad till de ledare som möter organisationernas medlemmar i 
friluftsaktiviteter och/eller naturpedagogik. Enkätsvaren har därmed gett en bred 
bild av fortbildning inom friluftsliv – men vad som avses med begreppet 
kvalificerad behöver preciseras. 
 
Naturvårdsverket och Centrum för naturvägledning bedömer att möjligheten som 
getts för en bred tolkning av frågan har gett underlag för preciseringar av målet om 
”kvalificerad fortbildning inom friluftsliv”,  både avseende ämnesfältets 
avgränsning och kvalifikationsgrad.  
 
Söktryck, utbud och behovsanalys 
Ett av enkätens tydligaste resultat är att folkhögskolor och universitet ofta kämpar 
med ett lågt antal sökande studenter. Frågan är om befintliga utbildningar möter de 
behov som finns. Beror lågt söktryck på att utbildningen är irrelevant eller har det 
att göra med dess kvalitet eller geografisk lokalisering? 
 
Flera av de som svarat påpekar att en behovsanalys vore önskvärd. Med tanke på 
friluftsmålens bredd bör behov av kvalificerad utbildning inom flera områden vara 
relevant för analys och uppföljning. Skolan har till exempel särskilda 
utbildningsbehov relaterade till friluftsliv - kommunal förvaltning, natur- och 
kulturmiljövård och turismutveckling har andra.  
 
Älvdalens utbildningscentrum som utbildar naturguider för turismbranschen 
redovisar att 100 % av deras studenter får arbete efter genomgången utbildning. 
Detta kan åter antingen bero på god kvalitet på utbildningen eller att den träffsäkert 
svarar mot de behov som finns eller både och. 
 
Skolans behov 
Utbildningar för lärare i en skolvärld som inte efterfrågar dem är svåra att upprätt-
hålla, vilket bland annat Umeå universitet fått erfara, liksom SLU, som tidigare har 
gett en kurs i utomhuspedagogik för lärare vilkendock lades ned för ett antal år 
sedan.  
 
Med en tydlig riktning mot mer och rikt friluftsliv i skolan skulle flera utbildningar 
som lagts ned sannolikt behöva återupptas. Om skolan har ett uppdrag att ordna 
lägerskolor inom ramen för verksamheten finns ett behov av utbildning för det. Om 
lärare förväntas ha kompetens inom utomhusbaserat lärande gäller samma sak.  
 
Tonas behovet av kunskap om friluftsliv och utomhusbaserat lärande istället ned i 
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skolans löpande arbete kommer lärarutbildningarna inte heller att efterfråga sådana 
kurser. Skolan kommer att efterfråga fortbildning för lärare bara i den mån det 
finns resurser och lokalt intresse i den enskilda skolan. Utbildningar som läggs ned 
tar ofta lång tid att bygga upp igen, eftersom den personal som arbetat upp 
kompetens inom området ofta försvinner med utbildningen. 
 
Det stora intresset för Naturskoleföreningens lärarfortbildning, projekten som 
Naturskyddsföreningen driver tillsammans med dem och Sportfiskarna samt 
samverkansorganisationen Utenavets stora konferenser i utomhusbaserat lärande 
(vilka inte ingår i denna redovisning) ger en indikation om att intresse finns i 
skolvärlden. Det visar åtminstone att enskilda lärare och vissa skolor tolkar in 
friluftsliv som ett viktigt mål för skolan. Frågan är vad som skulle krävas för att 
lärarutbildningar och skolan generellt ska betrakta rikt friluftsliv i skolan som ett 
prioriterat verksamhetsområde.  
 
Centrum för naturvägledning vid SLU och Centrum för utomhuspedagogik har 
tillsammans med andra utbildare, främst från folkhögskolor och studieförbund, 
lanserat en norm för naturguidesutbildningar i Sverige. Normen och dess framväxt 
speglar ett intresse för kvalitetssäkring, utveckling och samordning av utbildning 
inom fältet. För med information om normen 
se http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-
naturvagledning/naturvagledning/verktyg/guidning/norm-for-utbildning-av-
naturguider/  
 
Stöd för utbildningar och forskningsmiljöer 
Utbildning inom friluftsliv i Sverige idag – från de ideella till universiteten – 
verkar idag snarare vara beroende av enskilda aktörers initiativ och drivkraft än 
drivas genom strategiska satsningar, rotade i organisationerna. Kontinuitet, 
kunskaps- och kvalitetsutveckling samt återväxt för att möta friluftlivets behov 
genom utbildning är därmed inte säkrade.  
 
Flera aktörer uttrycker att en behovsanalys för utbildning och fortbildning kopplad 
till friluftspolitiken bör genomföras, och att staten bör ta ett samlat grepp för att 
stärka friluftsutbildningar och friluftsforskningsmiljöer. 
 
 

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/verktyg/guidning/norm-for-utbildning-av-naturguider/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/verktyg/guidning/norm-for-utbildning-av-naturguider/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/verktyg/guidning/norm-for-utbildning-av-naturguider/
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Bilaga 1 Enkäten 
Nationell enkät till utbildare inom kvalificerad fortbildning kring friluftsliv  
 
Hej! 
 
Propositionen Framtidens friluftsliv från 2009 försågs 2012 med mätbara mål (se 
länkar nedan). En avstämning av målen görs hösten 2015. Ett av de mål som ska 
följas upp handlar om utbud av utbildningar inom friluftsliv: 
”Naturvårdsverket bör redovisa återkommande om utbudet av kvalificerad 
fortbildning kring friluftsliv, exempelvis utomhuspedagogik och naturvägledning 
och hur många som deltar i utbildningen.” 
 
Centrum för naturvägledning har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att göra en 
uppföljning av läget för och utbud av utbildningar inom kvalificerad fortbilning 
inom friluftsliv (naturvägledning, utomhuspedagogik, natur och hälsa, landskap, 
natur- och kulturturism, kulturmiljö o s v) inför höstens avstämning.  
 
Du får detta utskick för att du och ditt lärosäte eller organisation ger eller tidigare 
gett utbildningar som handlar om eller har koppling till friluftsliv.  
 
Vi skulle därför vara mycket tacksamma om du/ni hade möjlighet att besvara denna 
korta enkät och skicka åter till  eva.k.sandberg@slu.se med kopia till cnv@slu.se. 
För den som önskar går det också utmärkt att skriva ut dokumentet och skicka per 
post (enligt nedan). Vi vill ha ditt svar senast den 30 juni 2015.  
 

1. Det vi behöver är namn på er kurs/utbildning inom kvalificerad 
fortbildning kring friluftsliv (enligt ovan) samt kursens omfattning (tid, 
poäng eller motsvarande).  Det går bra att ta upp flera olika kurser men 
tydliggör då vilken kurs som avses och koppla tydligt vad som gäller 
vilken kurs till svaren på fråga 2 – 7 nedan. 
 

2. Hur många studenter har genomfört kursen årligen de senaste fyra åren – 
2012–2015?  
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

3. Kommer kursen att ges även i framtiden?  
 

4. Kommer ni att satsa på ett ökat utbud av liknande kurser eller finns risk att 
ert kursutbud minskar?   
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5. Kommentera gärna punkt 4. Beskriv gärna bakgrund och er analys till 
varför kurser tas bort eller tillkommer – som förväntat minskat/ökat 
studentunderlag, resursbrist/tillgång, centrala beslut o s v.  
 

6. Ange gärna om ni saknar aktörer ni känner till som ger utbildningar i 
friluftsliv i sändlistan nedan. 
 

7. Övriga kommentarer 
 

Vi är också tacksamma för om du uppmärksammar om du vill lägga till något eller 
om något ändrats i förhållande till det som tas upp i den utbildningsöversikt som 
finns på CNV:s hemsida.  
 
Länk till regeringens skrivelse Mål för friluftspolitiken, 2012. 
 
Länk till propositionen Framtidens friluftsliv, 2009 
 
Med vänlig hälsning 
Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning 
 
CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 
SLU 
Inst. för stad och land  
Box 7012 
750 07 Uppsala 
Telefon +46 (0)18 67 24 47 
Fax +46(0)18-67 35 12  
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Bilaga 2 Sändlista och svar 
Sändlista och svar 
 
Utskick till:    Svar nr:   
Klarälvdalens folkhögskola  - 
Sjöviks folkhögskola  21 
Storumans folkhögskola  16 
Tornedalens folkhögskola  1  
Grebbestads folkhögskola  - 
Åredalens folkhögskola (tidigare Holland)  9 
Malungs folkhögskola  - 
Älvdalens utbildningscentrum 7 
ForshagaAkademin  - 
Lapplands Lärcentra  13 
Centrum för naturvägledning      23 
Umeå universitet  4, 11, 15 
Linnéuniversitetet  - 
Linköpings universitet  12 
Friluften AB   - 
Dalarnas högskola  -  
Luleå tekniska universitet  19 
Högskolan i Gävle  - 
Movium, SLU   - 
Göteborgs universitet  10, 14, 17 
Högskolan i Kristianstad  - 
Karlstads universitet  8 
Mittuniversitetet  2 
Högskolan i Halmstad  - 
Studiefrämjandet  22 
Studieförbundet Vuxenskolan - 
Folkuniversitetet  - 
Ekoturismföreningen  - 
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik  
   -  
Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik - 
Utebildarna   23 
Svenska turistföreningen  3 
Friluftsfrämjandet  5 
Naturskyddsföreningen  6 
(Svenska Scoutförbundet)   
Scouternas folkhögskola  18 
Naturskoleföreningen  24 
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Bilaga 3 Svar från utbildare  
 
Totalt svarade 24 personer hos 20 utbildare av de 36 tillfrågade.  
 
FOLKHÖGSKOLOR 
 
Tornedalens folkhögskola,  Rolf Lahti (1) 
 
1. År 1: Naturguide Basår – 34 veckor – alla svaren avser denna    
    År 2: Specialisering : Natur- och aktivitetsguide samt Flugfiskeguide 
2. 2012: - 2013: - 2014: 11  2015: 9 
3. JA 
4. Samma utbud såvida vi har tillräckligt elevunderlag. Vi brottas ständigt med för 
få sökande 
 
Åredalens folkhögskola (tidigare Hollands fhs), Torsten Halvarsson (9) 
 
1. ”Fjäll och friluftsliv – ledarskap”, ett år, juli –  maj, ca 40 veckor.  
2.  2012:  8 st 2013: 9 st  2014: 7 st  2015: 8 st 
3.  Utbildningen kommer att fortsätta, något annat räknar vi inte med 
4.  Denna kurs är en ”lång kurs”. Vi har även korta kurser bl a tillsammans med 
friluftsfrämjandet och STF. Med kortkurs menas som längst 2 veckor. 
5.   Vi har en totalram från Folkbildningsrådet att hålla oss till. Vi har valt att lägga 
denna kurs på denna omfattning. Det kan uppstå förskjutningar i antalet beroende 
på söktryck och antal deltagare på andra kurser vi har. Tidigare har vi haft ännu 
mer kurser inom ”utomhuspedagogik” och friluftsliv (=fritidsledarutbildning) men 
antalet ansökningar minskade så den lades ner. En dröm skulle kunna vara en 
friluftskurs inom yrkeshögskolans ramar 
6. Inget att tillägga 
7. Naturguidenormen ingår i vår kurs liksom fjällsäkerhetsrådets norm för 
fjälledare. Är det något som behöver kompletteras så får vår lärare svara 
olle@aredalensfhsk.se (kanske efter sommarlovet) 
8.  Bra att vi finns med. Vi har bytt namn och heter numera Åredalens 
folkhögskola. 
 
Storumans folkhögskola, Åsa Ohlin (16) 
 
1. Fjälledarutbildningen 2 årig yrkesutbildande fem terminer (80 v) 
2. Intag vartannat år. Vanligtvis 16-18 elever 
2012: hösten 2012, 18 elever 2013: 
2014: hösten 2014, 16 elever 2015: 13 elever ( 3 slutat pga familjeskäl) 
3. JA! 
4. Inga planer på att minska utbudet, antagligen fortsätter vi som innan. 
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Sjöviks folkhögskola, Bo Weslien  (21) 
 
1.  Friluftsliv - hantverk - ledarskap (FHL), Sjöviks folkhögskola. Kurslängd 38,5 
veckor. Möjlighet att bli godkänd som ”Kvalificerad vägledare i naturligt 
friluftsliv” efter avslutad kurs. 
2.  2012 17 deltagare,    2013  17 ”  2014  17 ”  2015  15 ” 
Det lägre antalet kursdeltagare 2015 var ett medvetet val för att ge utrymme att 
förnya kursplanen.  
3.  Kursen kommer att ges i framtiden. 
4. 2015/16 kommer vi att utöka antalet kursplatser till 24. Utbudet av kortare 
kurser kommer att utökas. 
5. Antalet ansökningar till FHL har ökat stadigt under de senaste 3-4 åren. 
Skolledningen har därför valt att utöka tjänsterna på kursen från 1,6 till 2,0. Det ger 
utrymme att långsiktigt utveckla och utöka utbudet av korta kurser.  
 
Scouternas folkhögskola, se nedan  
 
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR  
 
Lapplands lärcentra, Marie Kuoljok (13) 
 
1.  Naturturismutvecklare 200 yh poäng 1 år på helfart. 
2.  13 elever tog examen i maj 
3.  Vi kör intag 2 till hösten 2015. Ledningsgruppen har beslutat att gå in med en 
ny ansökan för två intag till. 
4.  Lika samma utbildning 
5.  Svårt att rekrytera studenter men behovet av kunnigt folk är stort. 
6.  Nej 
7.  Hur går det med den nationella normen? Vi skulle innan augustis slut vilja veta 
om man kan nämna i ansökan till yh att normen existerar och att man arbetar efter 
den i utbildningen. Men då skulle man också behöva ett mer officiellt dokument av 
innehållet på normen samt att vår skola ger hela den. Är den lanserad? 
 
Älvdalens Utbildningscentrum AB, Dennis Franzén (7) 
 
1   YH-Fjäll och äventyrsledare 300p 
2.  2012:12    2013:12    2014:16    2015:0 
3.  Det beror på Yh-myndighetens beslut (endast 27 % av Sveriges Yh-utbildningar 
blir beviljade). Vi har 2 omgångar fram till hösten 2017. 
4.  Vi har spetsat till utbildningen ytterligare och satsar nu mest på behörighet och 
licenser, där det är krav och norm i branschen. 
5.  Ett konkurransmedel att stärka sig gentemot andra utbildningar där målen och 
innehållet inte är tydligt. Vi har 100% sysselsättning i branschen efter examen och 
vill fortsätta med dessa målresultat 
6.  Fjällsäkerhetsrådet.  
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UNIVERSITET 
 
Mittuniversitetet, RosMarie Anckre (2)   
 
1.  Programmet Outdoor and Adventure Management 2 år 
2.  2012: 20  2013: 18   2014: 18  2015: 17 
3.  Ges ej hösten 2015.  
4:  ”risk att ert kursutbud minskar” (understruket) JA 
5.  Takbelopp. Oklar fördelning mellan teori och praktik för den sortens målgrupp. 
Få studenter (men många sökande) som läser. Utbildning är i Åre vilket är bra för 
koppling till praktik (och fjälledarnorm) men problematiskt med boende.  
 
Naturguideprogrammet vid Umeå universitet (Naturguidning 10 hp),  
Hans Iwarsson (4) 
 
1.  Naturguidning 10 hp ingår i Högskoleprogrammet i naturguidning 120 hp vid      
Umeå universitet. Utbildningen ges i Örnsköldsvik och i Kiruna.  
2.  2012: 17 st (totalt i Örnsköldsvik och Kiruna)  
     2013: 20 st 2014: 20 st  2015: 18 st 
3.  Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet har inför intaget Ht15 
lagt ned de flesta av de tvååriga Högskoleprogrammen. Orsaken är den medelsbrist 
som finns vid universitet och där man då vill prioritera kandidat- och masters-
utbildningar. Framtiden för Naturguideprogrammet är därför oviss. Det kommer att 
bli ett intag till programmet HT15. Vi har precis fått besked om att det även blir ett 
intag HT16 och att det troligen blir sista året.  
 
På följdfråga om forskning skriver Hans: 
”Vi har ingen forskning relaterat till naturvägledning vid institutionen. Det 
närmaste man kan komma är den forskning som sker om naturturism vid Inst. för 
Kulturgeografi och ekonomisk historia.” 
 
Umeå universitet (Kiruna), Ludmilla Janek (15) 
 
1.  Fjällsäkerhet 9hp som ges i Kiruna/Abisko , Fjällsäkerhet - 9hp – läses under ett 
helt läsår med 5 fysiska träffar i Kiruna/Abisko (4*5d + 1*3d) och eget arbete. 
2. 2012: läsår 2011/2012 - 18 registrerade studenter, varav 8 studenter från 
Naturguideprogrammet 
    2013: läsår 2012/2013 – 20 reg, varav 4 NG    
    2014: läsår 2013/2014 – 17 reg, varav 6 NG 
    2015: läsår 2014/2015 - 24 reg, varav 9 NG 
3. Ja 
4. Detta får programansvarig Hans Ivarsson svara mer ingående på i sitt mejl – 
Naturguideprogrammet kommer troligen att omorganiseras, vilket kan leda till 
förändringar i kursutbudet som ingår i programmet. Således kan även 
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Fjällsäkerhetskursen beröras av förändringarna. Inget konkret är dock bekant för 
kursledningen i dagsläge. 
5. Se Hans Ivarssons svar. 
 
Umeå universitet, Lars Henningsson 
 
1.  6NO010 Utomhuspedagogik sommar 50% 7,5 hp 
2.  2012: 25 2013: 23 2014: 27 2015: 20 
3.  Förhoppningsvis 
4.  Från 2008 och framåt har utbudet minskat successivt. Före 2008 fanns en valbar 
kurs i Utomhuspedagogik  15 hp inom lärarprogrammet . Som mest hade vi 47 
studenter.  
5.  Vi har haft mångårig tradition inom lärarutbildningen i Umeå då det gäller 
utomhuspedagogik. Ända sedan 70-talet har friluftsliv och lägerskola varit en 
självklar del av utbildningen till grundskollärare. I och med den nya utbildningens 
genomförande i början av 2000-talet har det mesta skurits bort. Under 90-talet fick 
alla blivande 1-7 lärare delta i fältkurser bland annat i Ammarnäs (en vintervecka 
samt en veckas lägerskola med elever från klass 6), Norrbyskär (en veckas 
lägerskola ) Hummelhom , Nykarleby i samarbete med Åbo akademi (en veckas 
lägerskola), Ånäset, Bäcksjön m.m. Då var vi 4-6 lärare på vår institution som 
arbetade kring detta. Idag är jag ensam kvar och jag går i pension nästa jul.  Annika 
Manni som jag arbetat med de senaste åren kring utomhuskurserna samtidigt som 
gått forskarskolan inom ”Lärande för hållbar utveckling” disputerade i maj men får 
ingen anställning på vår institution. Framtiden för detta perspektiv på undervisning 
riskerar att gå i graven. 
 
Institutionen för Geografi, medier och kommunikation, Turismprogrammet,  
Karlstads universitet, Cecilia Möller ( 8) 
 
1. Turism och samhällsutveckling, 7,5hp (TVG111) Turismens natur- och 
kulturresurser, 15hp (TVG112) Kurserna läses på den första terminen av 
turismprogrammet vid Karlstads universitet. Programmet har 40 platser. Det är 
samma studentkullar som läser TVG111 och TVG112. 
2. 2012: 40, 2013: 40, 2014: 40, 2015: 40  
3. Ja. 
4. Utbudet kommer kvarstå, ingen ökning inplaneras.  
 
Göteborgs universitet, Kulturmiljövård  Frida Sjöström (10) 
 
1.  Jag gissar att denna enkät syftar på vår utbildning i landskapsvård. 2012 hette 
den Landskapsvårdens hantverk. Från och med 2013 ges den inom ett gemensamt 
program som heter Trädgårdens och Landskapsvårdens hantverk. De som söker 
denna utbildning kan söka till programmet med inriktning mot Landskapsvård.  
2.  De som tagit ut en kandidatexamen inom huvudämnet landskapsvård: 
2012: 3, 2013: 3,  2014: 4,  2015: 3 
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3. Utbildningen kommer fortsätta men dock något omstrukturerad för att öka 
samläsning med andra program på institutionen.  
 
Göteborgs universitet, Jenny Lindström (Studievägledare Biologi )(17) 
 
Hej Eva, 
Vi ger kurser i biologi, miljövetenskap och naturvård men inte friluftsliv.  
Med vänlig hälsning 
Jenny Lindström 
Studievägledare och programadministratör  
Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet 
 
Göteborgs universitet Biologi Peter Gurz (14) 
 
Det jag i första hand tänker på är BIO471 Kunskapsförmedling och 
kommunikation för naturvårdsbiologer 15 hp.   
När jag har arbetat som fjällguide i bla Kvikkjokk så har kunskaper om arter och 
artbestämning är varit väldigt bra att ha och förmedla så kurserna BIO206 
Artkunskap i naturliga miljöer, 15 hp, BIO266 Marin biodiversitet, 15 hp, BIO502 
Ornitologisk bestämningsmetodik, 5 hp och BIO402 Artbestämning av svampar, 5 
hp är värda att nämnas.  
På mer grundläggande nivå så har vi BIO145 Baskurs i floristik och faunistik 7,5  
hp och orienteringskurserna: BIO050 Orienteringskurs i artkännedom och BIO047 
Marin biologi 7,5 hp. 
Jag skickar mitt svar som cc till Frank Götmark om han har något att tillägga 
Med vänlig hälsning 
Peter 
 
CNV svarar att främst kurs BIO471 Kunskapsförmedling och kommunikation för 
naturvårdsbiologer 15 hp är intressant.   
 
Linköpings universitet, Anders Szczepanski (12 ) 
  
1 och 2: Svar på 1-2 bifogas (se bilaga x). OBS: Om det står att kursen "gavs ej" 
innebär detta att vi periodiserar några av våra kursmoduler vilket innebär att de går 
vart annat år. 
 
Kurserna kommer att ges i framtiden men periodiseras. Mastersprogrammen är vid 
Linköpings Universitet prioriterade, både det svenska (på halvtid) och 
internationella mastersprogrammet (går heltid under 1 år). Till hösten 2015 har 
detta program alla platser besatta med ett överintag på ca 5 studerande dvs 15 
platser till 20. Den svenska mastern har ännu inte beräknats men blir av med ca 15 
studerande 
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** Vi har även flera poänggivande uppdragsutbildningar om 7,5 - 15 hp som säljs 
till olika kommuner vilka tillkommer men dessa är inte upptagna i 
sammanställningen. Antalet studerande är i dessa fall ca 25 i snitt på dessa. 
3. Vilka kurser som ges bestäms som bekant främst av söktrycket. 
4 och 5.  Riskerna och möjligheterna ligger i vad Regering och 
Utbildningsdepartement vill satsa på. Det sker närmare en konsolidering en en 
utökning då vi satsar på kvalitet och inte kvantitet. Någon ny kurs kommer att se 
dagen ljus 2016/2017. 
6.  Inte vad vi kan komma på idag 
 
Örebro universitet, Stephan Svenning (13)  
 
1 Outdoor education and recreation 7,5 Hp (kursen ges på engelska med 
utbytesstudenter men är även öppen för andra) 
2. 2012: 15  2013: 20  2014: 25  2015: 17 
3.  Ja, men om den ges är avhängigt av tillräckligt söktryck 
4.  Ingen förändring planerat 
 
Luleå tekniska universitet, Upplevelseproduktion Hans Gelter (19) 
 
”Hej igen! vår utbildning håller på att läggas ned, så kurser med anknytning till 
friluftsliv ges inte längre. Mycket trist. Hansi G. ” 
 
22 maj 2015 kl. 19:09 skrev Eva Sandberg <Eva.K.Sandberg@slu.se>: 
”Jag tycker att upplevelseproduktion borde platsa här? Har för mig att du sysslade 
med interpretation? Har ni inte gett kurser i det alls sedan 2012? Definitionen av 
friluftsliv är vid. Det är viktigt att fånga trender. Eva” 
 
22 maj 2015 kl. 18:18 skrev Hans Gelter <Hans.Gelter@ltu.se>: 
”Hej Vi har tyvärr för närvarande inga kurser i Friluftsliv. 
Hans Gelter, Docent Upplevelseproduktion, Luleå tekniska universitet” 
 
Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, Suzanne Lundvall (20) 
 
Vi uppfattar ett stort behov av att det tas ett grepp från statsmakten avseende att 
utveckla området friluftsliv och högre utbildning, inkl forskarutbildning. 
Vänliga hälsningar 
Suzanne Lundvall 
ansvarig för gruppen Forskning och Utbildning i Friluftsliv (FUF) vid GIH 

1.  A 1= FRILUFTSLIV: HISTORIA, KULTUR OCH SAMHÄLLE,  7,5 
forskarnivå       
B 1= Nordiskt friluftsliv ur ett kultursociologiskt perspektiv, 60 hp. 
En Nordisk Bachelor kunde erhållas genom denna kurs, vilken 
genomfördes av fyra nordiska institutioner (SDU, GIH, Högskolan i 
Telemark (Bö), Kbn Universitet) tillsammans. De studerande var 
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registrerade på hemmainstitutionen.       
B 2 = Nordiskt friluftsliv - ledarskap och lärande i friluftslivet, 15 
högskolepoäng, fristående kurs,   grundläggande nivå 
C= grundutbildningsnivå: friluftsliv som delar av poängkurser inom 
lärarutbildningen, hälsopedagogutbildning samt tränarutbildning vid GIH.  

2. 2011: A1= 8 stud     
2011: B1= 3 stud deltog fr GIH 
2011: B2= ca 30 stud     
2012: B1= 3 stud deltog fr GIH     
2012: B2= ca 20 stud     
2013: B1= 3 stud deltog fr GIH 
2013: B2= 5 stud. 
2013: B2= ca 20 stud      
2014: B2= ca 15 stud     
2012-2015: C= ca 120 studerande/år, enstaka poäng 

3. Forskarkursen benämnd A1; ja, vi önskar genomföra ny kurs på 
forskarutbildningsnivå. 
Nordisk bachelor i friluftsliv, benämnd B1: nej, för närvarande är denna 
kurs nedlagd 
B2: GIH ger relativt regelbundet kurser. 
Ex:2011: kompletterande utbildning i friluftsliv, 7.5 hp (utlandsfödda 
studerande med lärarexamen)     
2011 och 2012 och 2013:  
Natur, Äventyr, Rörelse 15 hp 
Naturen, Äventyret och Rörelsen som pedagogiskt instrument, 7.5 hp 
Skidåkning och friluftsliv i skolan, 7.5 hp 
2014: Naturen, Äventyret och Rörelsen som pedagogiskt instrument, 7.5 
hp 
2012-2015 C-kurser 
Vad gäller samtliga kursdelar inom C så är dessa under ständigt hot pga 
ekonomi och revideringar av programmens innehåll.  
MASTER: Se vidare nedan om utvecklandet av Nordisk Master. 

4. GIH avser att utveckla sitt kursutbud inom de kommande åren inom 
friluftsliv. Ett första steg är att etablera en gemensam Nordisk Masterskurs 
tillsammans med lärosäten i Danmark, Norge och Sverige. Kursen kommer 
att var omfatta 120 hp varav GIH kommer att ansvara för 30 hp på 
avancerad nivå. Planering pågår med önskad start ht 2016. 

5. Den planerade kursen Nordisk Master i friluftsliv tillkommer på grund av 
ett svagt utbildningsutbud i vissa delar av Norden avseende kurser på 
mastersnivå. Det finns vidare ett gammalt samarbete att bygga vidare på 
dels en kandidatexamen; Nordisk friluftsliv med en kultursociologisk 
inriktning, dels ovan nämnda forskarutbildningskurs samt samarbeten med 
Syddansk universitet och Skovskolen i Kbn där lärare från GIH medverkat 
i en dansk masterskurs som givits av natur- og biovetenskapligt fakultet 
vid Köpenhamns universitet. 
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En central fråga är att finna finansiering för planering och genomförande 
av kurser, särskilt när dessa är i ett utvecklingsskede. Därför bygger 
samarbetet om en master i friluftsliv på att medel söks för utveckling av en 
nordisk master hos Nordiska ministerrådet (SIU). Ansökning kommer att 
lämnas in i september 2015. 

6. Övriga kommentarer 
Det är, från vårt perspektiv oerhört viktigt att det utvecklas kursen inom 
högre utbildning med inriktning mot friluftsliv och utbildning, med 
exempelvis pedagogiska och sociologiska perspektiv. 
Här saknas också läromedel med en tydlig forskningsanknytning. Enstaka 
läromedelstexter finns. 
Fältet lider en stor brist på såväl grundläggande som avancerad kurser där 
friluftsliv utgör mer än enstaka poäng (vilket ex förekommer på 
ämneslärarutbildningar i idrott och hälsa). Förebilder för möjlig 
utformning finns på andra Nordiska lärosäten. Därtill saknas en 
forskarutbildning inom området friluftsliv. Här är en möjlighet att söka 
medel för etablerandet av en forskarskola. FRISAM gjorde för ett par år 
sedan ett försök med en ansökan till VR.  
På GIH har vi bildat en grupp av lärare och forskare som är inriktade mot 
friluftslivs forskning. Gruppen kallar sig: FUF (Forskning Utbildning 
Friluftsliv). Avsikten med denna grupp är att bygga upp en forsknings- och 
utvecklingsmiljö i friluftsliv på GIH, som kan samverka med andra 
partners kring utbildnings- och forskningsfrågor. Här samlar vi olika 
former av projekt och forskningsstudier.  
Tack vare denna grupp och en tidigare genomförd kompetensanalys gjord 
av externa granskare fanns möjlighet att argumentera (och vinna gehör) för 
en doktorandanställning på GIH. Idag har GIH således en doktorand i 
friluftsliv; Jonas Mikaels. 
 

Centrum för naturvägledning Sveriges Lantbruksuniversitet, Anders Arnell 
(22) 
 

1. Naturvägledning för yrkesverksamma 3 hp. 
2. 2012, 24;  2013, 20;  2014, 17;  2015 25   
3. Vår avsikt är att fortsätta ge kursen. 
4. Vårt mål är att öka utbudet av kurser i naturvägledning, både 

fortbildningskurser som denna och kurser inom program. Det kräver dock 
ganska omfattande processer inom SLU så det kommer ta tid innan vi är 
där.  

5. En nationell norm för utbildning av naturguider drivs sedan våren 2015 av 
en ideell förening. Centrum för naturvägledning har tagit fram normen 
tillsammans med Linköpings universitet och andra utbildare. Normen och 
dess framväxt speglar ett intresse för och en ambition att samordna och 
kvalitetsutveckla de utbildningar som ges.  
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IDEELLA ORGANISATIONER 
 
Svenska turistföreningen, Anna Willén (3) 
 
”Anna Willén heter jag och jobbar på STF och ansvarar för Marknadsföring och 
Sport i STF Fjäll. Jag har blivit ombedd att svara på denna enkät och har nu några 
funderingar.  Vi har inga studenter eller studier i vanlig bemärkelse på våra 
fjällstationer, dock har vi en mängd kurser och turer inom friluftsliv.” 
 

1. Här kan STF bara ange gäster som köper våra kurser. Vi har inga kurser 
med studenter. Tyvärr har jag i dagsläget ingen tillgänglig statistik som 
täcker in alla kurser sedan 2012. Vi har sedan 2012 haft en mängd kurser 
för våra gäster. Allt från toppturskurser, lavinkurser, sommar-/höst-
/vinterfjällkurser till klätterkurser och grundkurser i turskidåkning. För 
STFs egna anläggningar i fjällen rör sig om ca 30 kurser/år med varierande 
antal deltagare. Vinter som sommar. Vidare har vi en mängd barnveckor 
med tydliga pedagogiska inslag. Dock inga renodlade kurser, men innehar 
lärmoment i sig. Under sommaren gör vi en unik satsning med sk Get Real 
Kids, där familjer är testpiloter i fjällen och hårdtestar STFs fjällprodukt 
och vandring. 

2. Vi kommer generellt och fortsättningsvis att ha flera kurser och starta upp 
nya. Våra gäster vill lära sig nya saker och uppleva fjället på olika sätt. Vi 
ser att intresset för kurser ökar och då speciellt i början av vintern och i 
slutet av sommaren. Vidare vill föräldrar att barn lär sig om fjället. 

3. Öka!  
4. Våra gästers intresse ökar konstant både vad det gäller kurser och turer. Vi 

får inga centrala bidrag för våra kurser. 
 

Friluftsfrämjandet  Göran Andersson (5) 
 
”Efter att ha talat med dig per telefon så kommer här några rader och filer som svar 
på din ”lilla” enkät. Eventuellt kommer det, beroende på hög arbetsbelastning, 
ytterligare underlag från Kerstin Andersson, I Ur och Skur utvecklings AB som 
redovisar I Ur och Skurs utbildningar. 
 
Grunden och riktlinjerna för Friluftsfrämjandets utbildningsverksamhet finns 
beskrivet i Styrdokument Ledarutbildning 
 
All verksamhet som Friluftsfrämjandet erbjuder såväl medlemmar som allmänhet 
är ledarledd. Det innebär att alla våra ledare inom samtliga verksamhetsgrenar är 
utbildade enligt varje grens respektive utbildningsplan. Bifogat finns ett exempel 
på utbildningsplan avseende vår fjälledarutbildning (bilaga 3.2.1).  
 
Friluftsfrämjandets kurser är årligen återkommande och genomförs på bred front 
över hela landet. Vi ser idag inga tecken på att utbildningsbehovet skulle minska, 
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snarare tvärtom eftersom vi nu har en medlemstillväxt på 7% vilket får till följd att 
vi kommer att behöva utbilda ännu fler ledare. 
  
Våra utbildningar genomförs idag genom våra 6 regioner runt om i landet. Vi har 
under 2014 gjort ett omfattande arbete med att samla våra utbildningar under 
varumärket Friluftsakademin där vi nu synliggör detta arbete på vår nya webb.  
  
När det gäller antalet utbildningar och deltagare för åren 2012, 2013 och 2014, se 
bif xls-fil. Utbildningar för 2015 redovisas i februari 2016” (3.2.2) 
  
Bilagor från Friluftfrämjandet:  
Utbildningsplan Fjäll 2015 
Styrdokument ledarutbildning  
Utb Statistik 2012-2014 (Antal ledare och timmar) 
     
Naturskyddsföreningen Märta Berg (6) 
 
”Bifogat är redovisning för de projekt jag jobbar med. Jättebra att detta görs!  
Kommer denna redovisning att visa vilken utbildning som sker med olika former 
av medel (ex stat/kommun/universitet/andra)? Det vore intressant att se hur stor 
andel som finansieras av ex stat via myndigheter jämfört med medel från 
kommuner eller andra organisationer. Och görs någon form av behovsutredning om 
vilka former av utbildning som behövs? En sådan bör ju jämföras med den 
redovisning ni nu gör. 
Vänliga hälsningar, Märta” 
 
Projekt: Skogen som klassrum Naturskyddsföreningen och 
Naturskoleföreningen (Märta Berg) 
 

1. Skogen som klassrum. Skolorna kan välja en- eller tvådagarsfortbildning. 
Alltid heldagar kl 9-16. 

2. 2012: 1413, 2013: 16, 2014: 776, 2015: Planen är 550-600 
3. Ingen aning tyvärr, det beror helt på externa medel. 
4. Vi vill gärna fortsätta med fortbildningen, men det beror på om vi får 

externa medel eller inte. Som ideella föreningar (Skogen som klassrum 
genomförs av Naturskoleföreningen och Naturskyddsföreningen) finns inte 
möjlighet att genomföra fortbildningar som dessa utan externa medel, bl a 
eftersom lönekostnaden blir stor.  

5. Det vore mycket intressant om NV:s/CNV:s totala redovisning av 
kurser/utbildningar visar på vad som görs med offentliga medel jämfört 
med andra medel. Det offentliga (via stat och kommuner) bör genom olika 
former av anslag bidra till mer utbildning inom friluftsliv/utomhuspeda-
gogik. Sedan kan olika organisationer bidra som utförare. En fortbildning 
som Skogen som klassrum, som har fått mycket positiva utvärderingar 
genom alla år, är helt beroende av externa medel (just nu från en stiftelse). 
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De medel som finns bör också vara långsiktiga, så som läget är nu finns för 
många organisationer endast möjlighet att söka projektmedel för kortsiktig 
verksamhet. Det innebär att bra utbildningskoncept utvecklas ett par år, 
men som sedan måste läggas ner eftersom det är ”projekt”. Givetvis kan en 
utbildningssatsning på tre-fyra år ge bra resultat, men med tanke på det 
behov som finns är det ju bättre att satsa långsiktigt när en utbildning ändå 
byggs upp.  
Mycket viktigt är också att göra någon form av behovsutredning för olika 
former av utbildning, exempelvis vad gäller utomhuspedagogik. En sådan 
bör jämföras med den redovisning som nu görs över utbudet.  

6. Naturskoleföreningen? De genomför fortbildningar utöver Skogen som 
klassrum och Mer friluftsliv i skolan  
 

Projekt: Mer friluftsliv i skolan Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna, 
Märta Berg 

1. Mer friluftsliv i skolan. Fortbildning för pedagoger i grundskolan, 2015 
endast tvådagarsfortbildning, 2013-14 hölls även endagsutbildningar. 
Alltid heldagar kl 9-16 

2. .2012: - 2013: 181, 2014: 420, 2015: Planen är ca 400 
3. Ingen aning tyvärr, det beror helt på externa medel. 
4. Vi vill gärna fortsätta med fortbildningen, men det beror på om vi får 

externa medel eller inte.  
5. Som ideella föreningar (Mer friluftsliv i skolan genomförs av 

Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna) finns 
inte möjlighet att genomföra fortbildningar som dessa utan externa medel, 
bl a eftersom lönekostnaden blir stor. 
(Se vidare kommentarer i p 5 ovan under Skogen som klassrum.) 

 
Scouternas folkhögskola, Josef Hegart (18) 
 

1. Ledarutbildning Bas (t.o.m. 2016)  2,5 timmar (del av utbildning på totalt 
9 tim.)Ledarutbildning Bas är en grundläggande scoutledarutbildning 
utbildning i friluftsliv är en av fem delar 
 
Ledarutbildning Scout (t.o.m. 2016) 10 timmar (del av utbildning på totalt 
32 tim.) Ledarutbildning Scout är en fördjupande scoutledarutbildning där 
friluftsliv är en av 6 delar 
 
Redo för naturen (2013-2015) 10 timmar (2 dagar á 5 timmar/dag) 
 
Grundläggande friluftslivsutbildning för personer utan tidigare erfarenhet 
av att bedriva friluftsliv i svensk natur. Vänder sig framförallt till nya 
scoutledare 
 
Redo för naturen - Dagstur (2015 - ) 6 timmar 
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Grundläggande utbildning i friluftsliv. Vänder sig framförallt till nya 
scoutledare. 
 
Redo för naturen – Övernattning (2015 - ) 24 timmar (ett dygn) 
Fördjupande utbildning i grundlägg friluftsliv. Vänder sig framförallt till 
nya scoutledare. 
 
Utbildning för Redo för naturen-utbildare  (2013 -)  2,5 dagar (fredag - 
söndag) 
 
Friluftspedagogisk utbildning för de som ska hålla utbildningar inom Redo 
för naturen   
 
Friluftsledarkurs Klättring   (2013 - ) 9 dagar 
(tre helger) 
Friluftsledarkurs Kanot  (2014 - ) 9 dagar 
(tre helger) 
Friluftsledarkurs Kajak  (2014 - )  9 dagar 
(tre helger) 
Friluftsledarkrus Överlevnad  (2015 - ) 9 dagar 
(tre helger) 
 
Friluftsledarkurserna är fördjupande friluftslivsutbildningar för scoutledare 
som vill utveckla sitt friluftsliv och sitt friluftsledarskap.  
 

2. Ledarutbildning Bas 
2012: 54 st 
2013: 210 st 
2014: 269 st 
2015: 214 st 
 
Ledarutbildning Scout 
2012: 61 st 
2013: 192 st 
2014: 151 st 
2015: 63 st 
 
Redo för naturen 
2012: - 
2013: 9 st 
2014: 79 st 
2015: - 
 
Redo för naturen – Dagstur 
2012: - 
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2013: - 
2014: - 
2015: -  
 
Redo för naturen – Övernattning 
2012: - 
2013: - 
2014: - 
2015: 3 st 
 
Utbildning för Redo för naturen-utbildare 
2012: - 
2013: 7 st  
2014: 6 st  
2015: 22 st 
 
Friluftsledarkurs Klättring 
2012: - 
2013: - 
2014: 7 st 
2015: 4 st (+ kursomgång 2 med start i aug) 
 
Friluftsledarkurs Kanot 
2012: - 
2013: -  
2014: 5 st 
2015: 0 st (kurs startar i aug) 
 
Friluftsledarkurs Kajak 
2012: - 
2013: - 
2014: 6 st 
2015: 4 st (+ kursomgång 2 med start i aug) 
 
Friluftsledarkurs Överlevnad 
2012: - 
2013: - 
2014: - 
2015: 8 st 
 

3. Ledarutbildning Bas  till och med 2016 
Ledarutbildning Scout till och med 2016 
Redo för naturen  gavs till och med 2015 
Redo för naturen – dagstur ges från 2015 och tillsvidare 
Redo för naturen – övernattning   ges från 2015 och tillsvidare 
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Redo för naturen-utbildare från 2013 och tillsvidare 
Friluftsledarkurs Klättring givits från 2013 och tillsvidare 
Friluftsledarkurs Kanot givits från 2014 och tillsvidare 
Friluftsledarkurs Kajak givits från 2014 och tillsvidare 
Friluftsledarkurs Överlevnad givits från 2015 och tillsvidare 
 

4. Redo för naturen – dagstur, Redo för naturen – övernattning och 
Utbildning för Redo för naturen-utbildare planeras att ges tillsvidare utan 
förändringar. Två kursomgångar av Utbildning för Redo för naturen-
utbildare planeras att hållas hösten 2015. 
Friluftsledarkurs Klättring, Kajak och Kanot kommer utöver de 
kursomgångar som redan startat att 2015 ha en kursomgång som startar i 
augusti.  
Alla friluftsledarkurser planeras att ges tillsvidare, samt eventuellt utökas. 
Strukturen kommer eventuellt att ses över under hösten 2015 då vi fått 
indikationer på att 3 helger upplevs som en stor insatts av ideella ledare 
som redan lägger mycket av sin tid på ideellt engagemang.  
Augusti 2015 startar Friluftsäventyrskursen. 25 % studietakt, planering, 
genomförande och rapportering av friluftsäventyr, utbildning i 
projektledning, krishantering och grupprocesser. 
 
Vi planerar att utöka kursutbudet med utbildningar i fjällvandring och 
vinterfjäll.  
 

5. Inom Scouterna kan vi höra ett önskemål om att friluftsliv ska få ta mer 
plats och att det är en viktig del av Scouternas identitet. Samtidigt har vi 
gjort om våra scoutledarutbildningar så att de istället för att innehålla några 
korta delar av allt, har vi renodlat så att vi istället erbjuder grundläggande 
och fördjupande friluftslivsutbildningar.  
 
Under 2015 har vi sett att söktrycket till Friluftsledarkurserna är lägre än 
2014 och den indikation vi fått är att det framförallt beror på att 3 
kurshelger upplev som en stor insatts att lägga ideellt när man har många 
andra ideella uppdrag.  
 
Det relativt låga deltagarantalet på Redo för naturen-kurserna och 
friluftsledarkurserna beror till stor del på att de är nya/relativt nya kurser 
och det tar tid att etablera nya kurser. 
Friluftsäventyrskursen är ett sätt att erbjuda personer stöd och hjälp att 
förverkliga sitt dröm friluftsäventyr, och att alla kan genomgöra en 
friluftsfärd under längre period. Vi räknar inte med att det är en kurs som 
kommer ha så många deltagare per år men vill ändå erbjuda den.  
 
Fjällen har vi i olika undersökningar vi gjort inom Scouterna sett lockar 
mycket (t.ex. drömmer över 60 % av scoutledarna om att fjällvandra med 
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sina scouter men färre än 1 % gör det), och därför vill vi kunna erbjuda 
utbildningar inom det området.  
 
Generellt om friluftslivsutbildningar på Scouternas folkhögskola kan sägas 
att vi vill erbjuda friluftslivsutbildningar som utvecklar scoutledaren så att 
scouterna kan erbjudas olika typer av friluftslivsaktiviteter och där med 
olika typer av aktiviteter att utvecklas som människa.   
 

6. Svenska kanotförbundet - Ger sedan några år tillbaka utbildningar inom 
Paddelpasset, vilket är ett utbildnings- och examinationssystem för 
turledare och kanotister som vilar på tre ben; teknik, säkerhet och miljö.  
 
Svenska klätterförbundet – erbjuder utbildningar i klättring i flera steg, 
både inomhus och utomhus 
 
Svenska Fjällklubben – Erbjuder bland annat utbildningar i 
Fjälledarnormen  
 

7. Övriga kommentarer 
 
Scouternas folkhögskola är svarande. Detta därför att Scouterna delegerat 
ansvaret för nationell utbildning till Scouternas folkhögskola.  
 
Svenska scoutförbundet lades ner 2012 för att helt och hållet vara en del av 
riksorganisationen Scouterna.  
 
Utöver de utbildningar som Scouternas folkhögskola erbjuder hålls det ett 
flertal olika kurser runt om i scoutsverige i friluftsliv. Så som forspaddling, 
vinterfjällsutbildningar, överlevnads kurser osv. Dessa kurser har lämnats 
utanför enkäten eftersom de inte ges av Scouternas folkhögskola och 
eftersom vi inte känner till alla de kurser som ges lokalt och regionalt inom 
organisationen.   

 
Studiefrämjandet, Annika Stigmark (22)  
 
”Vi har dessvärre ingen tillförlitlig statistik för våra ledarutbildningar, då vi inte 
har en särskild registrering för inriktningen utomhus/guide. De ledarutbildningar vi 
har vänder sig till cirkelledare, de omfattar tre heldagar och arrangeras av våra 
distrikt. Tidigare har vi arrangerat närnaturguideutbildningar tillsammans med våra 
medlemsorganisationer på nationell nivå, men i dagsläget arrangeras dessa enbart 
sporadiskt på lokala initiativ. Så jag bedömer att enkäten inte är relevant för våra 
utbildningar. Annika” 
 
Från: Eva Sandberg [mailto:Eva.K.Sandberg@slu.se]  
Skickat: den 18 augusti 2015 10:31 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6701 
Nationell enkät om kvalificerade utbildningar inom friluftsliv 

 
 

 37 

Till: Annika Stigmark 
”Friluftsrelaterade guide- och ledarutbildningar blir bra!  
Eva” 
 
18 aug 2015 kl. 10:14 skrev Annika Stigmark  
” Jag väntar på siffror från en kollega. En fråga: är det bara guide- och 
ledarutbildningar inom friluftsliv, eller alla kvalificerade utbildningar? Ska vi t.ex. 
räkna med Jägarskolan, Fisketillsyningsmannautbildning osv? Annika” 
 
Naturskoleföreningen Hanna Heurlin (24)  
 
Utöver de projekt vi driver tillsammans med naturskyddsföreningen har vi oftast 
endagsfortbildningar, t ex för kommunens lärare. Det är inga poänggivande 
fortbildningar. Det jag har fått statistik över, efter att snabbt skickat ut förfrågan till 
Naturskolorna så handlar det om följande siffror: 
 

1. Fortbildning för lärare (jag har inga namn): (20 svarande av ca 85)  
Då Naturskolorna håller olika typer av kurser med olika inriktningar så har 
jag svårt att svara på vad som är rent friluftsliv. De flesta fortbildningar har 
anknytning till utomhuspedagogik och större delen av verksamheten 
bedrivs utomhus.  
 

2.  2012: 4355, 2013: 5367, 2014: 7796 2015 (ej frågat om detta läsår) 
 

3. Kurser kommer att hållas även i framtiden. 
 

4. Vi ser inga tendenser till att utbudet skulle minska, snarare tvärtom. 
 

5. Vi ser att efterfrågan snarare skulle kunna öka eftersom läroplanen framskriver 
fältstudier i flera ämnen och friluftsliv i idrott och hälsa. Ämnesövergripande 
arbete i skolan skulle tidmässigt möjliggöra att utevistelse skulle kunna ges större 
utrymme i skolan   
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Bilaga 3.1 
 
Centrum för utomhuspedagogik, 
Linköpings universitet 
 
 
Kurs 

Deltagare 
2012 

Deltagare 
2013 

Deltagare 
2014 

Deltagare 
2015 

Internationell master 
Internationell 
master 

  Theory of Outdoor Education 
(917A10) 13 11 12 ges HT 

Outdoor Education and Outdoor 
Didactics (917A11) 13 11 gavs ej 11 

Methods of Inquiry and Theories of 
Research (917A12) 12 12 22 ges HT 

Thesis with Focus on Liberal Arts 
and Social Science (947A04) 

0 3 2 1 

Thesis with Focus on Natural 
Science (947A05) 18 15 10 12 

Svensk magister/master     
Forskningsteorier och 
undersökningsmetodik (943A03) 13 12 5 gavs ej 

Utomhuspedagogik och 
utomhusdidaktik (943A05) 5 gavs ej gavs ej gavs ej 

Examensarbete - med 
naturvetenskaplig inriktning 
(943A06) 

2 5 1 gavs ej 

Utomhuspedagogik i teori och 
praktik (943A07) gavs ej 12 5 2 

Utomhuspedagogik med 
miljödidaktisk inriktning (943A08) 

gavs ej 5 4 ges HT 

Utomhuspedagogisk 
fördjupningskurs med didaktisk 
inriktning (943A09) 

gavs ej gavs ej 2 ges HT 

Uppsats, magister, pedagogik med 
utomhusdidaktisk inr - inr 
Naturvetenskap (942A13) 

gavs ej 5 gavs ej gavs ej 

Uppsats, master pedagogik med 
inriktning mot utomhusdidaktik, inr 
Naturvetenskap (949A10) 

gavs ej 1 2 gavs ej 

Kurs 
Deltagare 

2012 
Deltagare 

2013 
Deltagare 

2014 
Deltagare 

2015 
Internationell master 

    Theory of Outdoor Education 
(917A10) 13 11 12 ges HT 

Outdoor Education and Outdoor 13 11 gavs ej 11 
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Didactics (917A11) 
Methods of Inquiry and Theories of 
Research (917A12) 12 12 22 ges HT 

Thesis with Focus on Liberal Arts 
and Social Science (947A04) 

0 3 2 1 

Thesis with Focus on Natural 
Science (947A05) 18 15 10 12 

Svensk magister/master     
Forskningsteorier och 
undersökningsmetodik (943A03) 13 12 5 gavs ej 

Utomhuspedagogik och 
utomhusdidaktik (943A05) 5 gavs ej gavs ej gavs ej 

Examensarbete - med 
naturvetenskaplig inriktning 
(943A06) 

2 5 1 gavs ej 

Utomhuspedagogik i teori och 
praktik (943A07) gavs ej 12 5 2 

Utomhuspedagogik med 
miljödidaktisk inriktning (943A08) 

gavs ej 5 4 ges HT 

Matematikundervisning i förskolan 
och grundskolans tidiga år, med 
utomhusdidaktik som metod 
(917G30) 

11 11 gavs ej ges HT 

Språkundervisning i förskolan och 
grundskolans tidiga år, med 
utomhusdidaktik som metod 
(917G31) 

gavs ej 6 8 10 

Naturvetenskapliga ämnen i 
förskolan och grundskolans tidiga 
år, med utomhusdidaktiska 
metoder (917G32) 

7 16 17 gavs ej 

Slöjd med utomhuspedagogisk 
inriktning (917G33) 14 12 12 ges HT 

Ledarskap, upplevelseproduktion 
och utomhuspedagogik med 
inriktning mot natur- och 
kulturvägledning (917G35) 

5 10 gavs ej gavs ej 

NO-ämnen med 
utomhuspedagogisk inriktning 
(917G36) 

2 gavs ej gavs ej gavs ej 

Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv 
med utomhuspedagogiska metoder 
(917G37) 

gavs ej 12 13 ges HT 

Utomhuspedagogik, säkerhet till 
vardags och vid kris (961G05) 

gavs ej 19 gavs ej gavs ej 
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Bilaga 3.2 
Utbildning och deltagare i Friluftsfrämjandets utbildningar 2012-2014 

 
 

2012
Huvudområde Verksamhet Antal deltagare Antal timmar

Samordningsgrupp Barn Barnskidor utbildning 1 0 0

Samordningsgrupp Barn Barnskridskor utbildning 1 33 344

Samordningsgrupp Barn Skogsknopp utbildning 1 39 704

Samordningsgrupp Barn Skogsknopp utbildning 2 8 64

Samordningsgrupp Barn Skogsknytte utbildning 1 152 2 432

Samordningsgrupp Barn Skogsknytte utbildning 2 10 80

Samordningsgrupp Barn Skogsmulle utbildning 1 320 5 491

Samordningsgrupp Barn Skogsmulle utbildning 2 40 496

Samordningsgrupp Barn Skogsströvare utbildning 1 86 1 830

Samordningsgrupp Barn Strövare utbildning 2 15 139

Samordningsgrupp Barn Total 703 11 580

Samordningsgrupp Cykel MTB utbildning 1 11 165

Samordningsgrupp Cykel Total 11 165

Samordningsgrupp Fjäll Fjäll sommar utbildning 1 0 0

Samordningsgrupp Fjäll Fjäll sommar utbildning 2 0 0

Samordningsgrupp Fjäll Total 0 0

Samordningsgrupp Kanot Kajak utbildning 1 41 3 286

Samordningsgrupp Kanot Kanadensare utbildn 1 0 0

Samordningsgrupp Kanot Total 41 3 286

Samordningsgrupp Långfärdsskridskor Långfärdsskridskor utbildning 1 46 852

Samordningsgrupp Långfärdsskridskor Långfärdsskridskor utbildning 3 17 306

Samordningsgrupp Långfärdsskridskor Total 63 1 158

Samordningsgrupp Riks Kursledarutbildning 0 0

Samordningsgrupp Riks Utbildning Vision - Värdegrund - Värdskap 3 269 3 269

Samordningsgrupp Riks Total 3 269 3 269

Samordningsgrupp Skidor Längdskidor utbildning 1 0 0

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför introduktionsutbildning 246 6 764

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför utbildning 1 224 10 928

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför utbildning 2 71 5 294

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför utbildning 3 0 0

Samordningsgrupp Skidor Snowboard utbildning 1 10 840

Samordningsgrupp Skidor Snowboard utbildning 2 0 0

Samordningsgrupp Skidor Telemark utbildning 1 9 657

Samordningsgrupp Skidor Total 560 24 483

Samordningsgrupp web Grundutbildning Web 0 0

Samordningsgrupp web Total 0 0

Utbildning Grupp utbildning 20 440

Utbildning Grupp Total 20 440

Total 4 667 44 381
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2013
Huvudområde Verksamhet Antal deltagare Antal timmar

Samordningsgrupp Barn Barnskridskor utbildning 1 16 179

Samordningsgrupp Barn Frilufsare utbildning 1 13 312

Samordningsgrupp Barn Skogsknopp utbildning 1 54 908

Samordningsgrupp Barn Skogsknopp utbildning 2 9 63

Samordningsgrupp Barn Skogsknytte utbildning 1 98 1 325

Samordningsgrupp Barn Skogsknytte utbildning 2 0 0

Samordningsgrupp Barn Skogsmulle utbildning 1 324 5 170

Samordningsgrupp Barn Skogsmulle utbildning 2 28 196

Samordningsgrupp Barn Skogsströvare utbildning 1 75 1 474

Samordningsgrupp Barn Strövare utbildning 2 10 143

Samordningsgrupp Barn Total 627 9 770

Samordningsgrupp Cykel MTB utbildning 1 6 102

Samordningsgrupp Cykel Total 6 102

Samordningsgrupp Fjäll Fjäll sommar utbildning 2 5 200

Samordningsgrupp Fjäll Fjäll vinter utbildning 1 5 200

Samordningsgrupp Fjäll Fjäll vinter utbildning 2 0 0

Samordningsgrupp Fjäll Total 10 400

Samordningsgrupp Kanot Kajak utbildning 1 29 1 042

Samordningsgrupp Kanot Kajak utbildning 2 30 2 170

Samordningsgrupp Kanot Total 59 3 212

Samordningsgrupp Långfärdsskridskor Långfärdsskridskor utbildning 1 49 912

Samordningsgrupp Långfärdsskridskor Långfärdsskridskor utbildning 3 14 224

Samordningsgrupp Långfärdsskridskor Total 63 1 136

Samordningsgrupp Riks Kursledarutbildning 30 855

Samordningsgrupp Riks Total 30 855

Samordningsgrupp Skidor Längdskidor utbildning 1 0 0

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför introduktionsutbildning 260 5 904

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför utbildning 1 111 6 129

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför utbildning 2 18 1 032

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför utbildning 3 0 0

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför utbildning 4 0 0

Samordningsgrupp Skidor Snowboard introduktionsutbildning 0 0

Samordningsgrupp Skidor Snowboard utbildning 1 10 500

Samordningsgrupp Skidor Snowboard utbildning 2 11 550

Samordningsgrupp Skidor Telemark utbildning 2 18 1 260

Samordningsgrupp Skidor Total 428 15 375

Samordningsgrupp Ungdom Strapats utbildning 1 21 441

Samordningsgrupp Ungdom Total 21 441

Samordningsgrupp Vandring Vandring utbildning 1 22 630

Samordningsgrupp Vandring Total 22 630

Utbildning Grupp utbildning 7 44

Utbildning Grupp Total 7 44

Total 1 273 31 965
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2014
Huvudområde Verksamhet Antal deltagare Antal timmar

Samordningsgrupp Barn Barnskidor utbildning 1 0 0

Samordningsgrupp Barn Barnskridskor utbildning 1 15 184

Samordningsgrupp Barn Frilufsare utbildning 1 37 916

Samordningsgrupp Barn Skogsknopp utbildning 1 42 740

Samordningsgrupp Barn Skogsknopp utbildning 2 8 64

Samordningsgrupp Barn Skogsknytte utbildning 1 110 1 764

Samordningsgrupp Barn Skogsknytte utbildning 2 16 128

Samordningsgrupp Barn Skogsmulle utbildning 1 317 5 616

Samordningsgrupp Barn Skogsmulle utbildning 2 15 120

Samordningsgrupp Barn Skogsströvare utbildning 1 117 2 994

Samordningsgrupp Barn Strövare utbildning 2 7 203

Samordningsgrupp Barn Total 684 12 729

Samordningsgrupp Cykel MTB utbildning 1 17 392

Samordningsgrupp Cykel Total 17 392

Samordningsgrupp Fjäll Fjäll sommar utbildning 1 0 0

Samordningsgrupp Fjäll Fjäll sommar utbildning 2 0 0

Samordningsgrupp Fjäll Fjäll vinter utbildning 1 0 0

Samordningsgrupp Fjäll Fjäll vinter utbildning 2 0 0

Samordningsgrupp Fjäll Total 0 0

Samordningsgrupp Kanot Kajak utbildning 1 27 1 440

Samordningsgrupp Kanot Kajak utbildning 2 0 0

Samordningsgrupp Kanot Total 27 1 440

Samordningsgrupp Långfärdsskridskor Långfärdsskridskor utbildning 1 22 440

Samordningsgrupp Långfärdsskridskor Långfärdsskridskor utbildning 3 6 120

Samordningsgrupp Långfärdsskridskor Total 28 560

Samordningsgrupp Riks Kursledarutbildning 14 588

Samordningsgrupp Riks Total 14 588

Samordningsgrupp Skidor Längdskidor utbildning 1 0 0

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför introduktionsutbildning 159 4 242

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför utbildning 1 65 3 340

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför utbildning 2 8 280

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför utbildning 3 11 264

Samordningsgrupp Skidor Skidor utför utbildning 4 0 0

Samordningsgrupp Skidor Snowboard utbildning 1 0 0

Samordningsgrupp Skidor Snowboard utbildning 2 0 0

Samordningsgrupp Skidor Telemark utbildning 1 4 168

Samordningsgrupp Skidor Telemark utbildning 2 0 0

Samordningsgrupp Skidor Total 247 8 294

Samordningsgrupp Vandring Vandring utbildning 1 0 0

Samordningsgrupp Vandring Total 0 0

Utbildning Grupp utbildning 19 134

Utbildning Grupp Total 19 134

Total 1 036 24 137
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Nationell enkät om 
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Rapporten redovisar utbudet av kvalificerad fortbilning 

inom friluftsliv i sverige idag, samt antal deltagare på de 

olika utbildningarna 2012–15, i den mån uppgifter finns. 

Rapporten innehåller också en analys av läget för fri-

luftsutbildningar i sverige, trender och eventuella hinder. 

Författaren är själv ansvarig för innehållet i rapporten. 

Propositionen framtidens friluftsliv från 2009 för-

sågs 2012 med mätbara mål (skr 2012/13:51). En upp-

följning av målen görs första gången i december 2015. 

Ett av de mål som ska följas upp handlar bl a om utbud 

av utbildningar inom friluftsliv: ”Naturvårdsverket bör 

redovisa återkommande om utbudet av kvalificerad 

fortbildning kring friluftsliv, exempelvis utomhuspeda-

gogik och naturvägledning och hur många som deltar i 

utbildningen.”

Rapporten är gjord av Centrum för naturvägledning 

på uppdrag av Naturvårdsverket. 
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