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Förord 
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete på C-nivå som ingår i lärarpro-
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Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Sven-Gunnar Furmark samt till 
Inger Karlefors och Steffan Lind som med sitt kunnande väglett uppsatsarbetet 
och även lånat ut böcker.  
 
 
 
Luleå den 2 Juni 2004 
 
 
 
…………………………..    ………………………….. 
Kristina Sjöberg     Greta Wiklund 
 
 



Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur ett samarbete mellan inriktningarna Id-
rott och hälsa med friluftsprofil vid Luleå tekniska universitet och Friluftsgymna-
siet i Luleå skulle kunna se ut. En kvalitativ metod användes där rektorer, inrikt-
ningsansvariga, studenter och elever intervjuades för att söka perspektiv på hur ett 
samarbete mellan inriktningarna kan utformas. Vidare analyserades intervjuerna 
och olika teman skapades som vi ansåg relevanta för undersökningen. Resultatet 
visar att de vi intervjuade har en likartad syn på samarbete och dess former. De 
menade att genom ett samarbete kan kunskap byggas. Ett samarbete kan enligt 
informanterna ske fortlöpande, året om där studenter praktiserar sina kunskaper 
med elever. Vidare anser de att elever kan leda studenter och lärare kan utbyta 
erfarenheter och idéer, samt att inriktningarna kan bistå varandra med material 
och utrustning. Resultatet pekar på att grunden för ett samarbete bör utgöras av en 
strävan mot samma mål, på lika villkor. Utifrån tolkningen av vårt resultat skapa-
de vi en handlingsplan för samarbete mellan inriktningarna.  
 
Nyckelord: Samarbete, Friluftsliv, Universitet, Gymnasium 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
The purpose of this study was to investigate the possibilities of cooperation be-
tween the course in Physical Education with a profile of Outdoor education at 
Luleå University of Technology and the course in Outdoor education at College in 
Luleå. A qualitative approach was chosen using interviews with principals, teach-
ers, students and pupils to find perspective of cooperation between the courses. 
These interviews were later analysed and different themes were created, which are 
relevant to the investigation. The result shows that the people we interviewed 
have a similar view of cooperation and its forms hence that cooperation can lead 
to knowledge. According to the informants cooperation can take place continu-
ously throughout the year, with students practicing their knowledge amongst pu-
pils. Furthermore they argue that pupils can lead students and teachers can ex-
change experience and ideas, and the courses can also share material and equip-
ment. According to the result cooperation is based on an ambition of striving for 
the same goal on equal terms. From the interpretation of the result a plan has been 
created on action for cooperation between the courses.   
 
Keywords: Cooperation, Outdoor education, University, Collage. 
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1 Bakgrund 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till valt ämnesområde samt beskriver de inrikt-
ningar som ingår i undersökningen. Vi har utformat en substantiell ram för sam-
arbete och beskriver friluftsliv med utgångspunkt för vår undersökning samt 
kopplar styrdokument och policy för Luleå tekniska universitet [LTU] till dessa 
områden. Avslutningsvis presenterar vi vårt syfte.  

1.1 Inledning 
Vi har studerat 60 poäng Idrott och hälsa med friluftsprofil vid LTU. Under ut-
bildningens gång väcktes tankar om möjligheten att utveckla friluftsverksamheten 
ytterligare genom ett samarbete med Friluftsgymnasiet. Vi har därför valt att göra 
denna undersökning där vi vill studera hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut.  
 
Arnegård (1997) menar att ett större behov av att vistas i naturen med innehåll av 
äventyrsupplevelser tycks ha uppstått i vårt samhälle som i sin tur avspeglar sig i 
skolans verksamhet och styrdokument. Att frilufts och äventyrsidrott idag är på 
modet i Sverige verkar bottna i en trend eller ändring från kroppsfixerade idrotter 
mot mera upplevelsebaserade idrotter. Det är känslan och upplevelsen av spän-
ning, frihet och natur, i aktiviteter utan gränser som tagit över. Friluftsliv är att 
uppleva något med hela kroppen både ”den inre och den yttre”. 
 
Det betänkande av läroplanskomittén SOU1992:94, Skola för bildning, som ligger 
bakom gymnasieskolans kursplaner för Idrott och hälsa betonar att friluftsliv ska 
utgöra en del av undervisningen. Detta visar på hur friluftsliv anses ha en viktig 
plats i idrottsämnet, samt för elevers utveckling och hälsa. Eleverna ska få lära sig 
att ta ansvar för och utnyttja naturen för rekreation och friluftsliv.  

 
”Genom Friluftsverksamheten och vistelse i naturen får eleverna omväx-
ling i det dagliga arbetet. Kroppsrörelse och friluftsliv främjar elevernas 
psykiska och sociala utveckling och skapar goda förutsättningar för lä-
rande.” (s. 220) 

 
Arnegård (1997) berättar i sin artikel hur dagstidningarna de senaste åren har 
skrivit att barn- och ungdomsidrotten på många sätt har övergått till att likna idrott 
på elitnivå där det gäller att prestera toppresultat och göra karriär. Detta medför 
att flera ungdomar slås ut på ett tidigt stadium ur den mer tävlingsbaserade orga-
niserade formen av idrott. Vidare har det nämnts att denna idrott också har ett 
värde som medel på så sätt att den ska vara lönsam, ge framgång och fostra till 
effektivitet, värderingar som samhället anser vara av stor betydelse. Individualis-
men påstås vara mer uttalad i dag bland unga människor än tidigare och många 
har ett uttalat frihetsbehov som verkar vara mycket starkare än hos tidigare gene-
rationer. Möjligtvis kommer vi i framtiden att se en stark utveckling mot att ung-
domar slutar med den traditionella idrotten för att istället välja fysiska aktiviteter 
som ställer andra krav. Dessa alternativa idrotter utmärker sig istället för att er-
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bjuda större möjlighet för individuell påverkan och utbyte och samtidigt ge utlopp 
för äventyrslust, leklust och spänningsbehov.  
 
En liknade utveckling går att utläsa ur Läroplanen för de frivilliga skolformerna 
[Lpf 94], (Utbildningsdepartementet, 2000), där individanpassad undervisning 
betonas. Varje elev har rätt att utvecklas i sin egen takt. Samtidigt som individens 
självförverkligande sätts alltmer i centrum i skola och samhälle påvisar Engström 
(föreläsning, 2004-05-17, LTU) vikten av ett kollektivt lärande för att minska de 
sociala skillnaderna. Vilket enligt honom kan leda till en bättre hälsa bland be-
folkningen i och med ökade motionsvanor. Riktlinjerna för Lpf 94 beskriver att 
alla i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande. Under 
rubriken ”Normer och värden” nämns att alla som arbetar i skolan skall medverka 
till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för män-
niskor också utanför den närmaste gruppen. Samverkan mellan studenter och ele-
ver kan leda till ett utbyte av idéer och ökad förståelse mellan olika grupper i 
samhället.  

1.2 Samarbete 
I vår undersökning menar vi att samarbete handlar om en process mellan lärarstu-
derande och friluftsgymnasieelever samt mellan idrottslärarna på respektive ut-
bildning. Vi har utgått ifrån en substantiell ram med teorier kring samarbete. I det-
ta avsnitt visar vi även kopplingar till styrdokument och policy för LTU. Vidare 
följer förslag på olika samverkansformer vid universitet/högskolor där de handlar 
gemensamt för att uppnå ett visst syfte. 

1.2.1 Substantiell ram för samarbete 
Vi har utarbetat en substantiell ram för vad som är positivt med samarbete. Med 
substantiell ram menar vi en kärnfull eller väsentlig teoretiskt utgångspunkt för 
samarbete. Utmärkande för en substantiell ram är att den utvecklas för en speciell 
situation eller händelse. Ramen blir vägledande för i princip hela arbetet, för data-
insamlingen, för databearbetningen och inte minst för tolkningen av resultatet. 
(Glaser & Strauss, 1967) 
 
Den pedagogiska idén med samarbetsinlärning är inte ny. Redan på Sokrates tid 
undervisades med hjälp av tal, dialog och människornas inbördes interaktion. 
Comenius på 1600-talet och senare Dewey i början av 1900-talet var av den åsik-
ten att inlärning i samverkan ger goda mångsidiga resultat. (Sahlberg & 
Leppilampi, 1998) 
 
Vygotskij var en rysk psykolog och en av grundarna av den moderna psykologin 
som verkade i början av 1900-talet. Vygotskijs kunskapssyn är förankrad i den 
sociala konstruktivismen som förespråkar att barnet lär sig i samspel med sin so-
ciala omgivning. Kunskap är något att enas om tillsammans med andra. Det är 
gemensamma egenskaper i vår omgivning som gör att vi förenas i sätt att tänka 
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och förstå varandra. Genom att samarbeta kan vi nå längre än om vi strävar en-
samma. (Imsen, 2000)  
 
Vygotskij menade att barn introduceras till andra tankemönster när de samarbetar, 
eftersom dialogen är ett utbyte av idéer. Vidare ansåg han att alla former av psy-
kiskt liv utvecklas i det sociala, mänskliga samspelet och att de redan utvecklade 
erfarenheterna förmedlas genom språket. (Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987) 
 
Piaget var en känd forskare på det kognitiva området. Enligt Piaget får människan 
en möjlighet att omvärdera sina egna uppfattningar med hjälp av andras feedback 
vid samverkan. Genom ömsesidig respons och åsiktsutbyte motiverar kamrater 
varandra till att överge missuppfattningar och söka efter bättre lösningar. (Imsen, 
2000) 
 
Jernström (2001) betonar i sin artikel, Att imitera eller att inte imitera – det är 
frågan? att samspelet människor emellan är viktigt för att en lärandeprocess ska 
äga rum. Elever kan lära sig genom att observera och delta med jämlika och 
skickligare individer i deras samhälle/miljö. Det handlar om att bygga upp en re-
lation mellan de inblandande parterna: 
 

”Det handlar i grunden om ett samspel mellan mästaren och lärlingen och 
lärandet är mycket tydligt en dubbelriktad process. I denna process pågår 
ett bygge av en relation med/till människor, verktyg och material.”  
(s. 20) 

 
Johnson och Johnson är två forskare inom samarbetsinlärning som menar att för 
att nå bra resultat är det viktigt att utnyttja resurser på ett genomtänkt och struktu-
rerat sätt. Nyckeln till framgång med samarbetsinlärning menar de är att grupper 
struktureras på så sätt att varje deltagare är beroende av de andra för att uppnå re-
sultat. De talar om samarbete som ett ”investerat behov” av varandra. Ett utryck 
för att varje individ i gruppen satsar det han kan för att hjälpa de andra. De an-
vänder begreppet ”positive interdependence”, vilket står för att vara positivt bero-
ende av varandra. Vidare bör det finnas ett gemensamt mål för gruppen, så att alla 
jobbar för gruppens bästa. (Johnson & Johnson, 1994) 

1.2.2 Styrdokument gymnasieskolan 
Samarbete mellan universitet/högskola och de frivilliga skolformerna är enligt 
Lpf 94 något att eftersträva för att utveckla den enskilda skolan. Utveckling krä-
ver utvärdering av undervisning och arbetsformer samt att söka nya vägar. 

 
”Skolan skall sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud 
och arbetsformer. Samarbetet med den obligatoriska skolan och med uni-
versitet och högskolor skall utvecklas liksom samverkan mellan de frivil-
liga skolformerna.” (s. 220) 
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Enligt riktlinjerna i Lpf 94 är det en betydande faktor för en lärare verksam i 
gymnasieskolan att samverka med universitet/högskola. Det kan ge eleverna bätt-
re insikt i högre utbildning och arbetsliv, och på så sätt kan det bli lättare att ta 
ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning. 
 

”De frivilliga skolformerna skall nära samverka med den obligatoriska 
skolan, med arbetslivet, med universiteten och högskolorna och med 
samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna skall få en utbildning av 
hög kvalitet och få underlag för val av kurser på den utbildning eleven 
går, vidare studier eller yrkesverksamhet.” (s. 228) 
 

Rektorn vid gymnasieskolan har enligt Lpf 94 ansvar för att samverkan med uni-
versitet och högskolan utvecklas så att eleverna får en hög standard på utbildning-
en samt blir förberedda för fortsatt utbildning. Lpf 94 föreskriver även att lärare 
genom ett samarbete med högskola/universitet skall beakta resultat av utveckling-
en inom ämnesområdet och den pedagogiska forskningen.  

1.2.3 Policy LTU 
Det skapande universitetet (2000), LTUs mål och strategier för integrerat kun-
skapsbygge tar upp vikten av ett gemensamt skapande av kunskap. I skriften be-
skrivs ett lärande där studenter, lärare och forskare liksom det omgivande samhäl-
let verkar tillsammans på lika villkor. Universitetet ska vara en mötesplats för 
kunskapsbyggande.  
 

”Vid Luleå tekniska universitet ska individen ha möjlighet att utveckla 
sina kunskaper efter sin förmåga, men inte i ensamhet. Det gemensamma 
mötet, erfarenhetsutbytet och gemenskapen, är centralt för byggande av 
ny kunskap.” (s.6)  
 

I Det skapande universitetet (2000) finns även som övergripande mål att universi-
tetet ska arbeta för rekrytering av studenter.  

1.2.4 Exempel på samverkan 
Aktiva rekryteringsinsatser är av stor betydelse för att stimulera och attrahera 
ungdomar till högre utbildning. Åtskilliga universitet och högskolor har aktiviteter 
för att intressera elever främst i gymnasieskolor till att läsa vidare, detta enligt 
Den öppna högskolan (2001). Följande samverkansprojekt har Rekryteringsdele-
gationen beviljat medel till. 
 
Vid högskolan i Landskrona finns ett samarbete där gymnasieskolan och högsko-
lans lärare delar på undervisningen i Engelska för att bredda undervisningen och 
höja nivån. Elever från gymnasieskolan vänjer sig vid högskolans arbetssätt och 
krav, men i en liten och tilltalande proportion. (Tufvesson, ej daterat) 
 
Doktorander och forskare på Institutionen för Natur och Miljö vid Karlstads uni-
versitet upprätthåller kontinuerlig kontakt med elever och lärare på gymnasiesko-
lan. Det pågår projekt i fältmiljöer och på universitetet som präglas av naturveten-
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skapligt tänkande, vilket bidrar till att skapa en förståelse för forskningens roll i 
samhället. Lärarstudenter knyts till projektet och får verksamhetsförlagd utbild-
ning [VFU]. (Olsson, ej daterat) 
  
Vid Lunds tekniska högskola finns ett etablerat regelbundet samarbete i form av 
att gymnasieelever gör ämnesanknutna besök på högskolan. Upprättade student-
kontakter skapar också unga förebilder som eleverna kan följa. Studentmedverkan 
är själva stommen i projektet och syftar till att vara en bestående verksamhet. 
(Åkerberg, ej daterat) 
 
LTU bedriver också ett projektarbete för samverkan med gymnasieskolor. Syftet 
med planen är att få gymnasielever att välja handledare för projektarbetet från 
LTU. Detta skall leda till ett utvecklat och etablerat samarbete med gymnasiesko-
lor i regionen inom gymnasieskolans projektarbete. Projektarbetet sker inom ra-
men för elevens studieinriktning. Vidare syftar projektet till en ökad och breddad 
rekrytering. (Gustavsson, ej daterat) 

1.3 Friluftsliv 
I detta avsnitt behandlar vi friluftslivets historia och pedagogiska perspektiv på 
friluftsliv. Vidare tar vi upp perspektiv på friluftsliv utifrån gymnasieskolans styr-
dokument och Idrott och hälsa. 
 
I vår undersökning använder vi oss av definitionen friluftsliv i enlighet med den 
statliga rapporten, Statens stöd till friluftsliv och främjande organisationer, (DS 
1999:78). ”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse – utan krav på prestation eller tävling.” (s. 22) 
 
Brugge, Glantz och Sandell (1999) delar in friluftslivet i tre olika stilar, domi-
nans-stilen,  den aktiva anpassningsstilen och den passiva anpassningsstilen. Den 
aktiva anpassningsstilen utgår från det lokala landskapets karaktärsdrag där män-
niskan anpassar sig på ett ”aktivt” sätt som innebär att hon på olika sätt förändrar 
och utnyttjar naturen. Under denna inriktning går begrepp som eko-turism och 
hållbar naturturism som fiske och jakt. Även den passiva anpassningsstilen utgår 
från det lokala landskapet men här är det viktigt att försöka anpassa sig och inte 
alls påverka naturen. Typiskt för den här friluftsstilen är reservatstänkandet, där 
friluftslivet ska bevaras som i nationalparker. Inom dominans – stilen, står aktivi-
teten i fokus, det finns en ambition till att försöka behärska naturen. Landskapet 
byggs ofta om för att passa de tilltänkta aktiviteterna, så som klätterväggar och 
äventyrsbanor. En fördel med denna stil är att den är lätt att göra attraktiv och 
spännande. Det är denna stil som dominerar vid de båda inriktningarna i vår un-
dersökning. I många av de äventyrsinspirerade friluftsmomenten krävs en viss 
utrustning.   
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1.3.1 Historik  
Det organiserade friluftslivets historia är i huvudsak 100 år gammal. Det är en hi-
storia som startade under senare delen av 1800-talet. Då började mindre grupper 
av rika människor ägna sig åt alpinism och friluftsliv. I Sverige lystrade männi-
skorna till Svenska Turistföreningens maning: ”Känn ditt land.” Ett antal faktorer 
samverkade till att ge friluftslivet dess förutsättningar. Det fanns ett intresse för 
nationell enhet, särskilt bland samhällets högre sikt. Vidare ville geografiska upp-
täckter göras. Naturskyddsintresset ökade och växte som fritidssysselsättning i 
form av turism, alpinism och friluftsliv. (Sandell & Sörlin, 2000). 
 
I Sverige kan vi se etableringen av dessa perspektiv omkring sekelskiftet 1900 
genom tillkomsten av föreningar som Svenska Turistföreningen och Föreningen 
för skidlöpningens främjande i Sverige (nuvarande Friluftsfrämjandet). (Sandell 
&  Sörlin, 2000). 
 
Till en början när dessa organisationer uppstod sågs friluftslivet som en del i bar-
nens uppfostran, som motvikt till det ”osunda stadslivet”. Idag vet de flesta att 
friluftsliv kan lära människan att förstå ekologiska sammanhang som på sikt kan 
leda till ett mer resursbevarande samhälle. År 1939 infördes semesterlagstiftning-
en och den materiella standarden hade ökat. Detta innebar att människor hade tid 
och råd att tillbringa mer av sin fritid ute i naturen. Ett nytt samhälle, industrisam-
hället växte fram där friluftsliv blev en viktig del. (Brugge, Glantz & Sandell, 
1999) 
 
Ser vi tillbaka på friluftslivets historia så återkommer flera motiv till att ägna sig 
åt friluftsliv. Friluftsliv ses som en metod för att uppfylla olika syften så som 
kroppslig och själslig hälsa, fosterlandskänsla, personlig och socialmognad, team-
bildning samt som ett mål i sig, en livskvalitet som inte det moderna industrialise-
rade och urbaniserade samhället kan erbjuda. (Brugge, Glantz, & Sandell, 1999) 
 
En ny natursyn utvecklades i nära samspel med det organiserade friluftslivets 
framväxt. Denna natursyn skiljde sig radikalt från det nyttopräglade och lokal-
bundna perspektiv som var typiskt för de traditionella jordbruks-, skogsbruks- och 
fiskarsamhällena. Friluftslivets natursyn fick istället sin prägel av att naturupple-
velserna skedde på fritiden, oftast i en främmande miljö och under begränsad tid. 
Genomgående under hela århundradet är det organiserade friluftslivets fostrande 
roll. (Brugge, B, Glantz, M & Sandell, K 1999) 
 
Friluftsliv under vintern har sedan början på 1900-talet bedrivits framförallt i 
form av långfärder, både ”till skogs och till fjälls”. I dag finns tendenser till att 
dessa enkla, traditionella former för friluftsliv överges av den yngre generationen. 
En anledning kan vara marknadens starka inflytande på mode, musik och livsstil. 
(Fält 2001) 
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1.3.2 Pedagogiska perspektiv på friluftsliv 
Engström och Redelius (2002) ger i boken pedagogiska perspektiv på idrott fri-
luftslivet en särprägel på grund av dess starka knytning till naturupplevelser. Att 
få vistas ute i friska luften och samtidigt ägna sig åt någon form av kroppsövning 
ger friluftslivet betydelse. I friluftsliv ligger inte fokus på fysisk prestation, fär-
digheter eller tävling utan istället står själva upplevelsen i centrum, närheten till 
och känslan för naturen är central. Det är en utmaning att trotsa vädrets makter 
och lära sig läsa av naturen. Samtidigt är det en njutning att vistas i nära förbund 
med natur och djurliv. Engström och Redelius (2002) sammanfattar friluftslivets 
centrala budskap i en mening. ”Det är skönt att vara utomhus och härligt med naturupple-
velser.”  (s. 279)  
 
Känslan av att behärska simning och orientering samt förmågan att åka skridskor, 
skidor och att paddla kanot gör även friluftsliv värdefullt i pedagogiska samman-
hang. Förutom den personliga upplevelsen av att kunna klara sig i naturen ger 
dessa färdigheter möjligheter till upplevelser av samhörighet, gemenskap, hjälp-
samhet och omtanke - förutsatt att en sådan anda görs levande av skolans perso-
nal. (Engström & Redelius, 2002) 
 
En lärare/ledare som låter sina elever ta ansvar för olika områden som material, 
säkring av kamrater (vid klättring), ansvar för ledning av olika aktiviteter tillgo-
doser det grundläggande behovet hos eleven att bli sedd som någon som har kom-
petens och värde. Eleverna tränas till respekt och hänsynstagande mot de kamrater 
som har ledningsansvar. Ansvaret kan också läggas gruppvis vilket stimulerar 
gruppkänsla och gemenskap. (Engström & Redelius, 2002). 

1.3.3 Styrdokument gymnasieskolan 
Enligt Lpf 94 skall skolan sträva efter att varje elev skall få kännedom om sitt 
studieområde. Det är således viktigt att friluftsgymnasieelever får insikt i frilufts-
liv i det omgivande samhället.  
 
SOU 1992:94, Skola för bildning beskriver vikten av att ge eleverna kunskaper 
om friluftsliv samt upplevelser relaterade till närmiljön.  

 
”I samband med vistelse i naturen skall eleverna få upplevelser och kun-
skaper som stimulerar intresset för friluftsliv. Eleverna skall få kännedom 
om och kontakt med idrotts- och friluftsrörelser i hemkommunen och i 
samhället.” (s.221) 

1.3.4 Styrdokument Idrott och hälsa.  
En övergripande avsikt med den nya lärarutbildningen är enligt SOU 1999:63,  
Att lära och leda, att utbilda lärare med en ny kompetens som svarar mot de ut-
maningar lärare ställs inför idag. Ämnesstudierna ska kopplas tydligare till den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen för att uppnå en yrkesförankring.   
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1.4 Beskrivning av inriktningarna 
Nedan presenteras inriktningarna i vår undersökning och en jämförelse av kurs-
planerna. 

1.4.1 Idrott och hälsa med friluftsprofil 
Vid LTU finns på lärarutbildningen inriktningen Idrott och hälsa med friluftspro-
fil. Inriktningen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper i idrott, hälsa 
och friluftsliv för att kunna undervisa inom grundskola och gymnasieskolan. Kur-
sernas syfte och innehåll utgår från skolans läroplaner för ämnet Idrott och hälsa. 
Friluftsprofilen innebär att en stor del av utbildningen fokuseras på pedagogisk 
verksamhet förlagd utomhus. (www.ltu.se/pdf/lararutbildningen.pdf, ej daterad) 
 
Enligt Stenberg inriktningsansvarig vid Idrott och hälsa startades år 2000 inrikt-
ningen Natur och idrott som kom att utvecklas vidare till Idrott och hälsa med fri-
luftsprofil i samband den nya lärarutbildningen 2001. Kerstin Stenberg var initia-
tivtagare till denna nya inriktning där 28 studenter antas varje läsår. Studenterna 
läser 20-60 poäng och cirka 70 % av dessa är inriktade på friluftsliv. I Idrott och 
hälsa A, B och C ingår äventyrsbanor, samarbetsövningar, friluftslivshistorik, ori-
entering, simning, turskidor, telemark, slalom, snowboard, längdskidor, bivacke-
ring, lägerverksamhet, säkerhet, långfärdsskridskor, vandring, klättring samt 
paddling som moment i friluftsprofilen. VFU utgör 10 poäng av inriktningen där 
momentet simning är en del av denna. (personlig kommunikation, 2004-04-15) 

1.4.2 Friluftsgymnasiet  
I Luleå finns den gymnasiala inriktningen Friluftsliv och ledarskap (Friluftsgym-
nasiet). Friluftsgymnasiet startades enligt Lundström (personlig kommunikation 
2004-04-20) upp på Hermelinskolan hösten 1993 med Staffan Lundström och 
Rickard Strand som initiativtagare. I dag bedrivs verksamheten på Hälsans hus i 
Luleå och eleverna väljer inriktning utifrån det specialutformade idrottsprogram 
som startades höstterminen 2002. Friluftsgymnasiet utgör en inriktning, vilken 
vänder sig till elever med särskilt stort friluftsintresse. Antaget sker lokalt med 14 
elever per årskurs. Eleverna läser under sina tre år 550 timmar friluftsliv och le-
darskap. Huvudmomenten i inriktningen är enligt Lundström, fjällkunskap, bi-
vackering, fiske, klättring, längdskidor, slalom, snowboard, telemark, turåkning, 
långfärdsskridskor, snorkeldykning, säkerhet, överlevnadsaktiviteter, kanoting, 
ledarskap kopplat till turism och skola. 
 
Friluftsanpassad utrustning finns att tillgå på Friluftsgymnasiet, Hälsans hus. 
Byggnaden innehåller lokaler för att undervisa gymnasieelever i ämnet Idrott och 
hälsa. Bland lokalerna måste speciellt nämnas den så kallade äventyrshallen. Idén 
till hallen och dess nyttjande kommer via gymnasieskolans idrottslärare från en 
skola i Chicago. I äventyrshallen finns en fullstor klättervägg, vidare finns  utrust-
ning för klättring, långfärdsskridskor, turåkning samt anordningar för höga och 
låga äventyr. Utomhus i direkt och nära anslutning till byggnaden finns en stor 
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aktivitetsyta och anläggningens placering vid Luleälvs strand i anslutningen till 
centrala stans ströv och rekreationsområde ger goda möjligheter till friluftsliv.  
www.lulea.se/lulea/Externa/gymnasiebyprojektet/swe/index_hhlok.htm, 
ej daterad)  

1.4.3 Jämförelse mellan kursplaner 
Patel och Davidsson (1994) betonar i Forskningsmetodikens grunder vikten av att 
välja dokument för att få en så fullständig bild som möjligt av det vi vill undersö-
ka.  
  
Vi har med inspiration av Bergström och Boréus (2000) studerat kursplanerna för 
respektive inriktning. Vi ämnar söka likheter vad det gäller innehåll och upplägg 
och därigenom kunna utveckla en grundförståelse och plattform att jobba efter. 
Det är viktigt att vi i vår undersökning har god insikt i fenomenet vi ämnar under-
söka för att förstå informanterna i intervjuerna. Den innehållsliga idéanalysen 
hanterar frågor om innehållet i en ideologisk argumentation. Någon given utveck-
lad mall för idé- och ideologianalysen finns inte. Forskaren har därmed stor frihet 
att utveckla analysinstrument som passar syftet.   
 
Kursplanerna vid de båda inriktningarna har liknande mål vad det gäller att ut-
veckla praktiska och teoretiska kunskaper inom friluftsliv. I kursplanen för Fri-
luftsgymnasiet finns målen om erfarenhet av ledarskap och att höja sin fysiska 
förmåga formulerade som högt prioriterade. Kursplanen för Idrott och hälsa pekar 
också på dessa mål men syftar även till ett vidare perspektiv på Idrott och hälsa 
där historik och samhällsstruktur spelar en stor roll. Studenterna har som mål att 
tillägna sig kunskap om skolans läroplan och kursplan i Idrott och hälsa, vilket 
pekar på ett övergripande synsätt vid inriktningen. Gymnasieskolans kursplan är 
mer ämnesspecialiserad vad det gäller friluftsliv. Säkerhet är en faktor som båda 
inriktningarna betonar.  
 
Pedagogiken som ligger till grund för undervisningen följer liknande mönster. 
Grundstenarna är integrering och helhetsbild på eleven samt fysisk, psykisk och 
social utveckling. En avgörande skillnad är dock att studenterna ska reflektera och 
ta till sig för att själva undervisa, medan eleverna inte nödvändigtvis behöver ha 
som mål att bli lärare även om ledarskapsträning utgör en stor del av utbildningen. 
Upplevelse och äventyr är ytterligare två aspekter som visar en samsyn hos de 
båda inriktningarna. (Studiehandboken, ej daterad; Friluftsgymnasiets kursplan, ej 
daterad) 
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1.5 Syfte  
Studien syftar till att undersöka uppfattningar kring samarbetsformer bland rekto-
rer, inriktningsansvariga, studenter och elever vid inriktningarna Idrott och hälsa 
med friluftsprofil vid Luleå tekniska universitet och Friluftsgymnasiet Luleå.  
 
Uppsatsen syftar vidare till att studera hur ett samarbete mellan ovannämnda in-
riktningarna skulle kunna se ut. Resultatet av undersökningen avses generera i en 
handlingsplan för samarbete. 
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2 Metod 
I detta kapitel börjar vi med vissa metodologiska överväganden som bildar ut-
gångspunkt för vår undersökning. Vi redovisar vilken metod vi använt oss av, 
samt hur vi gått tillväga under arbetets gång.  

2.1 Positivism eller Hermeneutik 
Det finns två vetenskapliga förhållningssätt vid utforskandet av den sociala värl-
den, vilket även kan benämnas vid två olika skolbildningar, hermeneutik och posi-
tivism.  
 
Positivismen kännetecknas av att forskaren står i en yttre relation till forsknings-
objektet. Resultatet ska inte kunna påverkas av forskarens personliga och känslo-
mässiga läggning. Forskaren förhåller sig logisk, analytisk och objektiv vilket är 
vanligt vid kvantitativa studier där resultat skall mätas. Positivisterna menar att 
helheten i ett problem alltid kan studeras genom att man reducerar det till delarna 
och studerar dessa var för sig. Kritikerna menar dock att detta kan medföra svå-
righeter att se ”hela människan”. (Patel & Davidson, 1994) 
 
Vi har inspirerats av hermeneutiken, vilket kan sägas vara positivismens raka 
motsats. Hermeneutik betyder tolkningskonst eller tolkningslära och innebär att 
man studerar, tolkar och försöker förstå mänskligt vara genom att studera männi-
skors upplevelser och erfarenheter förmedlade genom språk. I hermeneutiska stu-
dier söks en helhetsförståelse, en insikt. Helheten ställs i relation till delarna och 
forskaren pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till en så full-
ständig förståelse som möjligt. Forskaren står i en inre relation till objekten dvs. 
är en del av samma verklighet som studeras. (Patel, & Davidsson, 1994)     
 
Det hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter att forskaren kan få en fullstän-
dig förståelse av händelseförloppet genom att tolka och sammanfoga det som 
finns i människors medvetande till en meningsfull helhet. (Eriksson & 
Wiederheim-Paul, 2001)    
 
Vårt syfte är att studera hur ett samarbete kan se ut. Vi har genomfört vår under-
sökning utifrån en tolkande och analytiskt grund med en hermeneutisk ansats för 
att genom delarna skapa ett helhetsperspektiv. 

2.2 Karaktär av studien 
Den explorativa undersökningens främsta syfte är att samla in så mycket informa-
tion som möjligt om ett bestämt problemområde. Med den här typen av undersök-
ning vill forskaren nå kunskap som kan bilda en grund för fortsatta studier och där 
av är kreativitet och idérikedom viktiga inslag. (Patel & Davidsson 1994) 
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Vår undersökning är av explorativ karaktär. Vi har använt oss av intervjuer där 
kreativitet och idérikedom har varit viktiga inslag för att undersöka hur ett samar-
bete kan fungera. Vi söker samband och perspektiv genom intervjuer. Vidare har 
vår undersökning en beskrivande karaktär. I bakgrunden framställer vi det förhål-
lande som råder genom en studie av kursplanerna. (Lundahl & Skärvad, 1982) 

2.3 Abduktion 
Det finns olika ansatser eller angreppssätt för hur forskaren går till väga vid en 
undersökning, exempel på dessa är induktion, abduktion och deduktion. Induktion 
innebär att forskaren går ut i verkligheten och samlar in data för att sedan studera 
vad som sägs i teorin och på så sätt se om observationen stämmer. Den deduktiva 
ansatsen innebär att forskaren utgår ifrån en teori för att sedan går ut i empirin för 
att se om det är så i verkligheten. Abduktion ligger någonstans mitt emellan in-
duktion och deduktion och fungerar som en växelverkan mellan teori och empiri. 
(Yin, 1994)  
 
Vår studie bygger på ett samspel mellan teori och verklighet. Undersökningen ut-
går från teoretiska studier kring samarbete och friluftsliv.  

2.4 Kvantitativ och kvalitativ 
När kvalitativa metoder används i en undersökning är tanken att exemplifiera och 
med hjälp av exemplen dra slutsatser utifrån den metodologiska bas forskaren re-
fererar till. (Trost, 2001)  
 
Kvalitativa metoder används ofta i undersökningar där miljöerna är avgränsade 
och specifika och där målet är att ge en helhetsbild av det som urskiljer sig i dessa 
miljöer. Om forskaren gör intervjuer eller observationer handlar det om en kvali-
tativ undersökning, en undersökning vilken omfattar mer om ord än om siffror. En 
kvantitativ metod kan exempelvis vara då forskaren använder sig av enkäter i sin 
undersökning. Enkätsvaren går att mäta och analyserna sker ofta med hjälp av da-
taprogram och redovisas i statistikform. Vidare har den kvantitativa metoden som 
syfte att ge en beskrivning av verkligheten med hjälp av mätbara variabler. (Yin, 
1994) 
 
Skillnaderna mellan de kvalitativa och kvantitativa metoderna ligger i att de kvali-
tativa metoderna skapar sociologiska data utifrån sociala samspel och interak-
tionsprocesser, medan de kvantitativa metoderna skapar aggregerad kunskap ut-
ifrån individuella svarsfrekvenser. (Trost, 2001) 
  
Det avgörande för vilken typ av metod undersökningen ska baseras på, en kvalita-
tiv- och/eller kvantitativ metod, beror helt på syfte med själva undersökningen. 
Vårt mål är att fånga de centrala aspekterna vad det gäller samverkansformer mel-
lan Friluftsgymnasiet och Idrott och hälsa och tolka dessa. Vi har således valt att 
göra en kvalitativ undersökning genom intervjuer. Det finns två grunduppfatt-
ningar om verkligheten som präglar den kvalitativa metoden. Den ena bygger på 
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ett slags helhetsperspektiv på världen och företeelserna i den. Den andra har att 
göra med förhållandet mellan forskaren och de studerade. Genom att förstå en del 
kan vi säga något om helheten. Det gäller att upptäcka kvalitéer som kan fånga en 
aspekt vilket kan relateras till ett större sammanhang. (Eneroth, 1994)  
 
Den kvalitativa metoden utgår från att varje fenomen består av en mängd kvalitéer 
och egenskaper som inte går att mäta eller väga utan som bör tolkas och förstås. 
Det speciella förhållande som kan beskrivas som en tvåvägskommunikation mel-
lan forskare och det som ska undersökas påverkar undersökningen. (Andersen, 
1994) 

2.5 Intervju 
Vi använde oss av en standardiserad intervjuteknik där vi utgick från i förväg 
formulerade frågor. Vi såg även vikten av att informanterna inte är bundna till be-
gränsade svar. En intervju har ett visst explorativt syfte. Den är delvis öppen men 
ämnar hålla fokus på problemområdet. (Ejvegård, 2003) 
 
Enligt Kvale (1997) är det lämpligt att standardisera frågornas formulering och 
ordningsföljd vid undersökning av skillnad mellan grupper. I vår undersökning 
finns anledning till standardisering då vi söker utläsa möjligheten för ett samarbe-
te mellan inriktningen Idrott och hälsa och Friluftsgymnasiet, och även se på skill-
nader i uppfattningar hos de olika informanterna. 
 
En intervju inleds med neutrala frågor, vanligast är att börja med bakgrunds vari-
abler som man behöver information om. Vidare avslutas intervjun neutralt med 
utrymme för kommentarer kring frågornas innehåll och eventuella tillägg. Mellan 
inledning och avslutning kommer det som rör det preciserade problemet. Ord-
ningsföljden av frågorna ställde vi genom en teknik som kallas ”tratt-teknik”. Vil-
ket innebär att börja med stora öppna frågor för att så småningom gå över till mer 
specifika. Denna teknik anses vara motiverande och aktiverande i och med att in-
tervjupersonen till att börja med får uttrycka sig som han vill. (Kvale, 1997) 

2.5.1 Urval 
Det gäller att finna en företeelse vilken kan representera det man ämnar undersö-
ka, att göra ett urval. Redan genom att göra urvalet har vi varit med och styrt vil-
ken del vi ska undersöka, vilket i sin tur kommer att påverka resultatet av under-
sökningen. Intervjuerna kommer att påverkas av informanternas förförståelse och 
uppfattning av inriktningarna, vilket kommer att styra deras svar. (Eneroth, 1994)  
 
Vi har valt att genomföra intervjuer på fyra nivåer för att få olika perspektiv vad 
det gäller synen på samarbete. Försökspersonerna på nivåerna representeras av 
rektor vid respektive inriktning, inriktningsansvarig vid respektive inriktning, fyra 
studenter vid Idrott och hälsa (två män/två kvinnor) samt fyra elever vid Frilufts-
gymnasiet (2 pojkar/2 flickor). Det totala antalet informanter var tolv stycken. De 
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valdes ut för att representera olika grupper involverade i verksamheten som rör 
vår undersökning. (Patel & Davidsson, 1994)  
 
Rektorerna valde vi för att få en organisatorisk övergripande förståelse från någon 
med en högre position. Vidare valde vi att intervjua inriktningsansvarig vid re-
spektive utbildning för att vi ansåg att de besitter grundläggande kunskaper om 
inriktningarna som vi ville tolka. För att få med dem som ytterst påverkas valde vi 
vidare att intervjua fyra studenter samt fyra elever. Studenterna har genomgått 60 
poäng vid inriktningen Idrott och hälsa och har således en god uppfattning och 
helhetsbild av alla moment och strukturen på inriktningen, vilket är viktigt för att 
kunna ge uttömmande svar. Eleverna valde vi från Friluftsgymnasiets sista år. De 
har fått kunskap och erfarenheter från stora delar utbildningens innehåll. Urvalet 
av elever och studenter skedde genom ett strategiskt urval, där vi kontaktade dem 
som vi ansåg har lätt för att uttrycka sig i ord. (Backman, 1998) 

2.5.2 Bortfall 
Rektorn vid LTU kunde tyvärr inte delta vid en intervju. Biträdande rektor (pro-
rektor) fick istället representera denna instans. Vi fick även ett bortfall bland ele-
verna där en pojke från Friluftsgymnasiet inte kunde närvara.   

2.5.3 Genomförande 
Vi intervjuade hälften informanter var, men närvarande vid samtliga intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes enskilt, med två undantag, vid elevintervjuerna. Dessa 
två intervjuer skedde parvis för att skapa trygghetskänsla, vilket förhoppningsvis 
leder till en mer öppen dialog med informanterna. 
 
Intervjun ägde rum i en miljö där informanterna ostört kunde svara på frågorna. 
Vi började med en kortfattad presentation av oss själva och av syftet med arbetet, 
samt av hur intervjumaterialet kunde komma att användas. Informanterna med 
undantag för inriktningsansvariga garanterades anonymitet. Inriktningsansvariga 
gav information om fakta kring inriktningarna vilket vi behövde referera till i vår 
undersökning. Vi blev skriftligen lovade att få publicera deras namn i detta syfte. 
 
För att registrera intervjuerna använde vi oss efter informanternas godkännande 
av bandspelare för att på så sätt kunna koncentrera oss på ämnet. Det är även bra 
att kunna gå tillbaka till det som sagts vid oklarheter. Under intervjuns förlopp 
förde vi anteckningar för att få tid till att förstå och reflektera över om informan-
terna svarat på de frågor som vi ämnat få svar på. För att skapa fokus och under-
lätta för informanten var det en person som ställde frågorna. (Kvale, 1997) 
 
När vi avslutade intervjun tackade vi den medverkande för insatsen och frågade 
om vi fick återkomma om något blivit oklart. (Ejvegård, 2003) 
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2.6 Analys och tolkning av information 
Vi har genomfört vår analys i två steg. Steg ett innebar upprepade genomläsningar 
av insamlat intervjumaterial för att få en överblick. I steg två sökte vi efter struk-
turer, mönster och relationer. Resultatet av analysen kom att utmynna i att tre te-
man skapades. (Patel & Davidsson, 1994) 
 
Vid analys av intervjuerna utgick vi från olikhet- och samstämmighets metoden 
vilken Svenning (2003) beskriver i Metodboken. Denna metod gör det möjligt att 
föra samman intervjumaterial från respektive informantgrupp och jämföra resulta-
tet enligt de två stegen vi beskrivit ovan. Analysen presenteras i resultat kapitlet. 
Tolkningen behandlar vi i diskussionen. Den innebär att den framanalyserade in-
formationen sätts i relation till bakgrunden. 
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Figur 1 : Generell beskrivning av olika moment i undersökningen, egen bild. 
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2.7 Tidsplan 
Vi har utarbetat en tidsplan som sträcker sig från det vi lämnade in vårt PM till 
slutseminariet.  
 
v. 7    Inlämning PM 
v. 8    Bakgrund 
v. 9    VFU/intervju Rektor Gy 
v.10   Bakgrund 
v.11-14 VFU 
v.15   Bakgrund 
v.16  Bakgrund/intervju in-
 riktningsansvarig LTU 
v.17   Metod/intervju inrikt-
 ningsansvarig Gy 
v.18   Metod/intervjuer elever, 
 studenter 
v.19   Resultat/intervju pro-
 rektor, LTU 
v.20   Resultat/Diskussion 
v.21   Diskussion 
v.22   Uppsats till opponent 
v.23   Slutseminarium 
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3 Resultat 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår analys av intervjuerna. Vi gör en 
jämförelse mellan Pro-rektor vid LTU och rektor vid gymnasieskolan, vidare mel-
lan inriktningsansvarig vid Idrott och hälsa och inriktningsansvarig vid Frilufts-
gymnasiet, samt mellan elever vid Friluftsgymnasiet och studenter vid Idrott och 
hälsa. 

3.1 Jämförelse mellan Pro-rektor och Rektor 
 
Friluftsliv 
Rektorn anser att friluftsliv, hälsa och friskvård är utbildningsområden som ligger 
i tiden. Dessa områden har informanten som avsikt att utveckla. Pro-rektorn ser 
mer till perspektivet på friluftsliv utifrån att locka kompetenta lärare inom områ-
det. 
 
Inriktning 
Rektorn beskriver att antal timmar friluftsliv har utökats vilket gör det möjligt 
med fler moment och att jobba mer med ledarskap. Elevantalet på Friluftsgymna-
siet är i dag 14 men det finns ett stort intresse för att utöka antalet samtidigt som 
resurserna är begränsade. Informanten berättar vidare om den nya gymnasieskolan 
som kommer 2006. Den bygger på ett koncept med olika block och detta vill in-
formanten utnyttja för att hitta nya kombinationer för eleverna vad det gäller val-
barhet inom friluftsliv, hälsa och friskvård.  
 
Båda informanterna är föga insatta i respektive inriktning och verksamhet. Pro-
rektorn har endast varit anställd vid denna tjänst sedan 2004 och kan inte beskriva 
Idrott och hälsas inriktning närmare. 
 
Samarbete 
Det finns inget organiserat samarbete mellan Friluftsgymnasiet och Idrott och häl-
sa enligt informanterna. Rektorn hänvisar till skolplanen där ett av skolans upp-
drag är att utveckla kontakter. Pro-rektorn anger rekryteringsmöjligheter som en 
anledning till samarbete och relaterar till LTUs strategiska plan, Det skapande 
universitetet. Det befintliga samarbetet mellan LTU och gymnasieskolan visar sig 
genom att universitetslärare är handledare för gymnasieelevers projektarbeten 
menar pro-rektorn. Vidare har gymnasielärare möjlighet att gå kortare kurser vid 
universitetet för att få ta del av nya forskningsrön och skapa en närmare relation.  
 
Informanterna ser positivt på ett samarbete. ”Jag menar vi har ju goda relationer med 
kommunen och med gymnasieskolan här i stan, så varför skulle inte det gå” uttrycker sig in-
formanten vid LTU. 
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Upplägg 
Rektorn menar att studenter kan leda vissa moment med elever. Informanten be-
skriver vidare hur lärare på gymnasieskolan ska fungera som lärarkandidatutbilda-
re och att den verksamheten går att utveckla ytterligare.  
 
Pro-rektorn talar mer om rekrytering, ”det skulle kunna vara en naturlig övergång från 
gymnasieskolan över till det ni har läst.” Informanten nämner även samarbete i form av 
projektarbeten. 
 
Fördelar 
”Ja, det kommer ju eleverna tillgodo, det gör det ju, helt givet.” Rektorn ser att ett samarbete 
kan bidra till att eleverna får yrkesvägledning. Även Pro-rektorn anser att eleverna 
kan bli bättre förberedda för studier vid universitet. 
 
Rektorn ser även fördelen med att kvalitén på utbildningen höjs genom att gym-
nasielärarna får ta del av det senaste inom skolforskningen. ”Jag menar, på universite-
tet får ni ju lära er forskning, det senaste inom forskning, alltså den pedagogiska forskningen och 
det utbytet är ju ovärderligt för oss.”  
 
Pro-rektorn anser att ett samarbete mellan inriktningar kan gynna en profilering 
av de båda, ”blir det väldigt lyckosamt så kanske det här kan bli en profil som vi blir riksbekanta 
för.” Ett gott rykte kan bidra till att locka kompetenta lärare inom området. Infor-
manten menar även att det är bra med ett samarbete för att lärarstudenterna ska få 
en utvecklad VFU. 
 
Nackdelar 
Rektorn ser inte så stora hinder, ”det skulle i så fall vara tid och ekonomi, vilket i mycket är 
en inställnings- och fördelningsfråga.” Pro-rektorn ser inte heller några problem med ett 
samarbete men menar att det är av stor vikt att båda inriktningarna strävar mot 
samma mål och får ut något av det, ”ett normalt hinder är ju att bägge parter inte ser vinsten 
med ett samarbete.” 

3.2 Jämförelse mellan Inriktningsansvariga 
 
Friluftsliv 
Friluftsliv har ett hälsoperspektiv som båda informanterna starkt betonar. ”Frilufts-
liv är att vistas i naturen och använda kroppens egen kraft” uttrycker sig inriktningsansvarig 
vid Idrott och hälsa. Friluftsliv ger glädje, gemenskap och kamratskap, vilket är 
en känsla som informanten vill förmedla vidare till sina studenter. Att föra vidare 
friluftskunskaper är något som även inriktningsansvarig vid Friluftsgymnasiet ser 
som en viktig uppgift. ”Friluftsliv är någonting för livet, något som eleverna kommer ha med 
sig oavsett vad de kommer att ägna sig åt” uttrycker informanten. 
 
Friluftsliv bidrar till att göra utbildningstiden meningsfull och rolig för elever-
na/studenterna vilket påverkar deras studier och personliga utveckling menar de 
båda informanterna. 
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Inriktning 
Informanterna ser vikten av att starta en utbildning med möjlighet att utnyttja de 
resurser som finns i norra Sverige. Syftet med inriktningarna skiljer sig enligt in-
formanterna åt på så sätt att Idrott och hälsa utbildar lärare i enlighet med läropla-
nerna med kompetens inom friluftsliv, medan Friluftsgymnasiet är ett tillval i id-
rottsprogrammet där inriktningen baseras på specialkunskaper, tonvikten ligger på 
klättring och skidåkning.  
 
Informanterna är samstämmiga vad det gäller att friluftsliv är någonting som lig-
ger i tiden och bör utvecklas, de ser att intresset växer genom fler antal sökande. 
Ett tillskott från staten i form av ”idrottspeng” kommer enligt inriktningsansvarig 
för Idrott och hälsa att komma utbildningen tillgodo. 
 
Samarbete 
Informanterna har skilda uppfattningar vad det gäller om det finns ett samarbete 
mellan inriktningarna. Inriktningsansvarig vid Idrott och hälsa beskriver att de 
lånar material av varandra och en av lärarna på Friluftsgymnasiet undervisar i 
momentet klättring vid Idrott och hälsa, detta är dock inget samarbete enligt in-
formantens synsätt.  
 
Inriktningsansvarig vid Friluftsgymnasiet beskriver ett samarbete med en av lä-
rarna vid Idrottslärarutbildningen. Friluftsgymnasieeleverna har varit delaktiga i 
denne lärares verksamhet som funktionärer. Vidare har Friluftsgymnasiet lånat ut 
utrustning till Idrott och hälsa, och friluftsgymnasielärarna har undervisat vid 
Universitetet. Detta ser informanten som ett slags samarbete.  
 
De båda informanterna är dock samstämmiga vad det gäller att det inte upprättats 
ett strukturerat samarbete. 
 
Upplägg 
Båda Informanterna anser att det går att samarbeta inom alla friluftsmoment, året 
runt, kontinuerligt. ”Studenterna skulle kunna gå in och ha en slags fortlöpande VFU med 
friluftsgymnasieelever” menar informanten vid Idrott och hälsa. Inriktningsansvarig 
vid Friluftsgymnasiet håller med men uttrycker även att elever kan fungera som 
ledare för studenter. Informanten anser att ett samarbete bör formas kring områ-
den där lärarna har god kompetens. ”Man har ju alltid att lära från varandra på något sätt.” 
Ledare kan användas i många sammanhang och för olika syften. Utbildningarna 
bör dela på befintliga resurser i form av material och fortbildning. Informanterna 
är eniga om att för att ett samarbete ska kunna ta form är att det viktigt att de an-
svariga sätter sig ner och skapar struktur på arbetet. De anser vidare att grunden 
för ett upplägg är öppenhet och ömsesidighet. Informanten vid Idrott och hälsa 
beskriver att ”det är viktigt att samarbeta på lika villkor, inom friluftsliv handlar det om att se 
till människan i naturen utan tanke på konkurrens och könstillhörighet.” 
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Fördelar 
Lärarstudenterna får genom ett samarbete chans att använda sig av den metodik 
de lärt sig i friluftsliv menar inriktningsansvarig vid Idrott och hälsa. De ges möj-
lighet att undervisa vid en inriktning med samma huvudämne och med tillgång till 
specialiserad utrustning. Ett samarbete är viktigt för att utbildningarna ska kunna 
komplettera varandra och skapa ett djup och progression, resonerar informanten 
vidare.  
 
Två utbildningar som jobbar mot samma syfte och mål blir starkare om de jobbar 
tillsammans menar de båda informanterna. Statusen på utbildningen kan höjas och 
resurserna utnyttjas bättre. En tydligare profilering inom friluftsliv vid de båda 
inriktningarna i Luleå kan åstadkommas om vi samarbetar anser de båda. Ett sam-
arbete kan ge fler erfarna ledare och kompetensutveckling menar informanten vid 
Friluftsgymnasiet.  
 
Eleverna får en inblick i universitetets värld vilket de båda ser som positivt. De 
menar att eleverna kan få äldre förebilder genom studenterna. Ett samarbete kan 
även bli ett sätt att rekrytera studenter till universitetet.  
 
Nackdelar 
Inriktningsansvarig vid Friluftsgymnasiet ser att revirtänkande kan skapa svårig-
heter, det krävs att man ser till varandras behov om ett samarbete ska fungera. In-
riktningsansvarig vid Idrott och hälsa ser eventuella problem vad det gäller för-
delning av ekonomiska resurserna mellan universitet och kommun. Det den sist-
nämnde mest betonar är dock vikten av samarbete på lika villkor.  

3.3 Jämförelse mellan studenter och elever  
 
Friluftsliv 
Det fanns inget avgörande intresse för friluftsliv när studenterna sökte inriktning-
en, men efterhand fick friluftslivet allt större betydelse. Detta till skillnad från 
eleverna som uttrycker att de sökt Friluftsgymnasiet för att de hade ett stort intres-
se för friluftsliv. Huvudsyftet för samtliga studenter att söka inriktningen Idrott 
och hälsa var att komma in på en idrottslärarutbildning. Syftet med utbildningen 
för eleverna skilde sig åt där två av eleverna såg det som ett komplement till teo-
retiska studier. ”Det lät kul att få göra något annat när man gick Natur. Att få göra roliga grejor 
inte bara sitta hela tiden.”  En av informanterna hade som mål att få jobba inom tu-
rismnäringen.  
 
Vi frågade studenterna om huruvida VFUn är kopplad till friluftsprofilen. Studen-
terna är eniga om att kopplingen mellan friluftsliv och VFU är begränsad. ”Det 
enda friluftsliv jag använt mig av är kamratbanor utomhus” uttrycker sig en av studenterna. 
Ett par av studenterna påpekar vikten av att utveckla friluftslivet i samband med 
VFU. 
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Alla elever har för avsikt att fortsätta studera, men endast en av dem vill inrikta 
sig på friluftsliv. Ingen av dem har fått någon information om Idrott och hälsa, 
men de hade hört talas om utbildningen av kompisar. 
 
Samarbete 
Samtliga informanter ser positivt på ett samarbete mellan inriktningarna. Inrikt-
ningarna kan dra nytta av varandra genom att lärare och elever/studenter delar 
med sig av erfarenheter och idéer, anser de alla. ”Det vore väl inte så dumt kanske med 
tanke på att vi har friluftsprofil på vår inriktning och de har det på sin gymnasieutbildning. Det 
vore intressant att se hur de jobbar med friluftsliv” uttrycker en av studenterna. 
 
Eleverna berättar om hur olika lärare kan komplettera varandra och ge eleverna 
uppbackning. ”Om det är jobbigt för någon kan man få hjälp och stöd av någon som är äldre.”  
 
Upplägg 
Samtliga informanter visar intresse för att upprätta ett samarbete inom alla fri-
luftsmoment. ”Varför inte alla? Varför särskilja några? Ska det vara ett samarbete är det lika bra 
att samarbeta över hela linjen” uttrycker en student.  
 
Studenterna och eleverna beskriver även ett samarbete på olika plan. Ett över-
gripande samarbete mellan lärarna, och ett samarbete mellan studenter och elever 
som tar sig i uttryck i att lärarstudenter leder elever i olika moment. Vidare menar 
de att studenterna också kan ta del av elevernas ämneskunskaper. En student be-
tonar ytterligare en aspekt där studenterna får respons på sin lärarroll av frilufts-
gymnasiets lärare. Två av eleverna menar att det är bra med fler ledare eftersom 
det kan göra att man kan jobba i mindre grupper och får se olika ledartyper. 
 
Fördelar 
En av de främsta fördelarna är att studenterna kan få praktik inom sitt ämnesom-
råde friluftsliv menar samtliga informanter. ”Om det är det man är intresserad av så är det 
ju helt underbart om man får chansen att praktisera bland sådana människor som är intresserade” 
uttrycker sig en av eleverna.  
 
Vidare anser de alla att ett samarbete kan bidra med ett utbyte av idéer och erfa-
renheter. ”Alltså det blir ju som mer lärare, man får ju som nya, det kommer in nya inslag. Ni 
kommer ju som med egna idéer” säger en av eleverna. En student beskriver att eleverna 
kan få en nytändning om studenter för in nya moment i undervisningen.  
 
Två av studenterna ger uttryck för ett intresse av att få ta del av den mer speciali-
serade kunskapen de anser finns bland lärare och elever på Friluftsgymnasiet.  
 
Även eleverna ser det som positivt att kunna få fler ”lärare” som kommer med 
nya idéer. Eleverna berättar vidare om hur studenternas influens på Friluftsgym-
nasieutbildningen kan leda till att nya moment etableras, ”då kommer ni kanske med 
nya grejer att göra som man kanske sedan fortsätter med” menar en av eleverna. 
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Nackdelar 
Tid och resurser är två faktorer som studenterna anger som vanliga hinder, vilket 
dock inte ses som ett avgörande problem. En annan nackdel som både studenter 
och elever tar upp är att det kan skapas problem när många ska samarbeta, det bör 
finnas en övergripande struktur som håller ihop de inblandade menar de. ”Alla åsik-
ter är lika värda, så att inte någon grupp känner sig överkörd, det är viktigt att man tittar på det 
innan man har ett samarbete” uttrycker en av studenterna. Två av studenterna pekar 
mer på strukturella hinder som schemaläggning och lokalbegränsningar.  
 
Ytterligare en aspekt är enligt eleverna att det kan bli sämre kvalité på utbildning-
en om det blir för mycket folk inblandade. En elev nämner även att dåliga ledar-
profiler kan verka negativt på undervisningen. 
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4 Diskussion 
I detta kapitel som avslutar uppsatsen diskuterar och reflekterar vi över vår egen 
undersökning. I det stora hela innebär det att vi tittar kritiskt på vår undersökning 
och värderar det egna arbetet utifrån det. Under avsnittet tolkning diskuterar vi 
resultatet genom att det sätts i relation till bakgrunden. Kapitlet avslutas med en 
handlingsplan för samarbete mellan inriktningarna samt egna reflektioner och för-
slag till vidare forskning. 

4.1 Undersökningens validitet och reliabilitet  
Under denna rubrik för vi en kritisk diskussion kring vårt metodval. Redogörelsen 
behandlar begreppen validitet, reliabilitet och intersubjektivitet och deras relevans 
i kvalitativa studier. Med validitet menas att undersöka det man ämnar undersöka 
och ingenting annat. Reliabiliteten syftar till studiens tillförlitlighet, att undersök-
ningen har genomförts på ett korrekt sätt. Intersubjektivitet handlar om att resulta-
tet ska bli detsamma oavsett vem som utför undersökningen om denne använder 
sig av samma metod. (Thurén, 1991) 
  
I vår uppsats har vi inspirerats av hermeneutiken och använt oss av en kvalitativ 
metod. Den kvalitativa metoden passade vårt syfte där vi primärt sökte skapa för-
ståelse för unika fall. Vi har genomfört intervjuer på fyra olika nivåer för att stu-
dera hur ett samarbete mellan inriktningarna Idrott och hälsa och Friluftsgymnasi-
et kan se ut.  
 
Vad det gäller reliabilitetskriteriet, som avser mäta instrumentens entydighet och 
därmed mäta datainsamlingens tillförlitlighet, är det svårt att applicera detta på en 
kvalitativstudie. Varken forskaren eller de sociala ting som denne undersöker är 
statiska. Mätinstrumenten består av människors olika förmågor att samla in data 
och ställa frågor. Det är viktigt att redogöra klart för tillvägagångssättet för studi-
en och analysen av de olika företeelserna. Den kvalitativa studien söker inte gene-
ralisera lagbundenheter utan specifika drag. (Thurén, 1991) 
  
Fördomar och förförståelse har påverkat intervjuerna. Det är svårt att vara objek-
tiv i sin tolkning, men det är inte heller något den kvalitativa metoden eftersträvar. 
Vi har lyft fram och pekat på aspekter som vi funnit viktiga för att beskriva hur ett 
samarbete skulle kunna fungera och hur de olika involverade parterna (Rektor, 
inriktningsansvarig, student, elev) ser på ett samarbete. Om någon annan hade 
gjort undersökningen är det möjligt att resultatet sett annorlunda ut. (Holme & 
Solvang, 1991). 
 
De olika personerna har vi valt att intervjua för att få olika perspektiv på det fe-
nomen vi undersökt. Informanterna kunde möjligen ha bytts ut mot andra som 
bättre kunnat representera instanserna. Pro-rektor var nytillsatt och kunde således 
inte göra några djupare reflektioner direkt kopplade till de inriktningar som ingår i 
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vår undersökning. Denne kunde dock bidra med en övergripande diskussion kring 
problemområdet.  (Ejvegård, 1996) 
 
Vi använde oss av bandspelare vid intervjuerna, vilket kan ha begränsat vissa ut-
talanden av informanterna. Bandspelaren kan verka hämmande för vissa personer, 
de uttalar sig mer försiktig när bandspelaren är igång och registrerar vad de säger. 
(Ejvegård, 1996).  
 
Vi intervjuade hälften av informanterna var. Intervjuerna kan ha påverkats av att 
vi har olika intervjutekniker och är olika som personer. Det hände att vi formule-
rade om eller lade till frågor vid intervjuerna, detta för att tydligare förklara eller 
få fylligare svar. Vi är medvetna om att omformuleringar av frågorna kan ha på-
verkat svaren, men detta gjorde att vi kom informanterna närmare och kunde pro-
blematisera på ett djupare plan. (Patel & Davidson, 1994)  

4.2 Tolkning 
Tolkningen innebär att den framanalyserade informationen sätts i relation till bak-
grunden och speciellt till den substantiella teorin kring samarbete som vi utveck-
lat. Syftet med vår uppsats var undersöka uppfattningar kring samarbetsformer 
bland rektorer, inriktningsansvariga, studenter och elever vid Idrott och hälsa med 
friluftsprofil och vid Friluftsgymnasiet. Studien syftade vidare till att studera hur 
ett samarbete mellan inriktningarna skulle kunna se ut. Vår uppsats har vissa her-
meneutiska beröringspunkter där vi har använt oss av en kvalitativ och tolkande 
metod. Vi har utgått ifrån en substantiell ram för samarbete och knutit an till teo-
rier om friluftsliv, samt till styrdokument och policy för LTU i vår tolkning.  
 
I inledningen diskuterar vi en artikel av Arnegård (1997) där han tar upp hur 
äventyrsupplevelser och behovet av att vistas i naturen i dag tycks utgöra en allt 
större del i människors liv. Arnegård skriver om att friluftsliv är att uppleva något 
med hela kroppen. Viljan till att vistas i naturen och den frihet det medför är något 
som avspeglas i intervjuerna. ”Friluftsliv är att vistas i naturen och använda kroppens egen 
kraft” uttrycker sig inriktningsansvarig för Idrott och hälsa i en av intervjuerna. 
Samtliga informanter ger indikationer på att friluftsliv utgör en stor del i livet.  
 
Vi har funnit att ett samarbete mellan inriktningarna kan ge chans för universitetet 
att rekrytera studenter, i enlighet med de befintliga samverkansformerna vi ger 
exempel på i bakgrunden. Utöver denna aspekt kan vi utifrån våra intervjuer utlä-
sa en rad möjligheter. 
 
Intervjuerna visar att det finns grundtankar kring olika samarbetsformer mellan 
inriktningarna. Samtliga informanter menar att ett samarbete kan främja utveck-
lingen av de båda inriktningarna. Detta i enlighet med Piaget (Imsen 2000) som 
beskriver att åsiktsutbyte och ömsesidighet kan leda till nya lösningar. 
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Comenius och Dewey (Imsen 2000) ansåg redan på sin tid att samarbete leder till 
goda och mångsidiga resultat. Vygotskij (Imsen 2000) talade om att människor 
genom samarbete kan förenas i sätt att tänka och därför når längre än om man ar-
betar ensam. De båda inriktningsansvariga påpekar i likhet med dessa filosofer att 
om två utbildningar arbetar tillsammans skapas ett djup som leder att de blir star-
kare.  
 
Vygotskij förkunnade vidare i sin kunskapsteori att människor genom dialog i 
samspel med varandra utbyter erfarenheter och idéer. Inriktningsansvariga, stu-
denter och elever anser alla att ett samarbete mellan samtliga aktörer vid inrikt-
ningarna kan bidra till ett sådant utbyte vilket leder till kompetensutveckling. Vy-
gotskijs tankar återspeglas i Lpf 94 och Det skapande universitetet (2000) som 
visar vikten av att samarbeta för att ett erfarenhets- och kunskaps utbyte ska ske. 
Vygotskij (Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987) förkunnade även att detta ut-
byte kan leda till skapande av nya tankemönster. Detta poängterar eleverna, ”då 
kommer ni kanske med nya grejor att göra som man kanske sedan fortsätter med”.  
 
Inriktningsansvarig vid Idrott och hälsa förespråkar ett samarbete i form av en 
slags fortlöpande VFU vid Friluftsgymnasiet för studenter. Det ger studenterna 
chans att använda sig av den metodik de lärt sig menar informanten. Studenterna 
får vidare möjlighet att undervisa vid en inriktning med samma huvudämne och 
med specialiserad utrustning. Även inriktningsansvarig vid Friluftsgymnasiet ser 
detta som positivt då det kan leda till fler kompetenta ledare. Denne diskuterar 
dessutom att eleverna kan fungera som ledare för studenter.  
 
De båda inriktningsansvariga för ett resonemang som överensstämmer med Jern-
ströms (2001) teorier kring samspel mellan mästare och lärling. I det här sam-
manhanget skulle mästaren kunna utgöras av en student och lärlingen av en elev. 
De inriktningsansvariga menar likt Jernström att lärande är en dubbelriktad pro-
cess där det pågår en form av relationsbyggande mellan människor, med speciali-
serad utrustning.  
 
Även de övriga informanterna diskuterar hur studenter kan fungera som ledare för 
elever. De menar i enlighet med Jernström (2001) att lärande uppstår i situationer 
med ”mästare” och ”lärlingar” i samverkan. Eleverna betonar även vikten av att 
bygga upp en relation mellan lärarstudent och elev ”om det är jobbigt för någon kan 
man få hjälp och stöd av någon som är äldre”. Elevens uttalande kan kopplas till Jern-
ströms (2001) uppfattning om att lärande är en process som bygger på en relation 
mellan de inblandade parterna. 
 
Samtliga informanter anser i likhet med SOU 1999:63, Att lära och leda att det är 
viktigt att studenterna får praktik inom sitt ämnesområde. ”Om det är det man är in-
tresserad av så är det ju helt underbart om man får chansen att praktisera bland sådana människor 
som är intresserade” uttrycker sig en av eleverna.  
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Engström och Redelius (2002) pekar på hur friluftsupplevelsen bidrar med en 
känsla av gemenskap, omtanke och hjälpsamhet. Inriktningsansvariga ser också 
detta som viktigt. De resonerar kring glädje och kamratskap i samband med fri-
luftsliv. Dessa tar även i likhet med SOU 1992:94, Skola för bildning, upp det 
hälsoperspektiv som friluftsliv har, vilket främjar elevernas utveckling.  
 
Enligt Lpf 94 ska varje elev få kännedom om sitt studieområde. Utifrån detta kan 
en parallell dras till att friluftsgymnasieeleverna bör få kännedom om friluftsliv i 
närmiljön. Studenterna och eleverna framhåller tydligt denna aspekt vid intervju-
erna.  
 
Rektorn lyfter fram tankar kring yrkesvägledning för eleverna som kan utvecklas 
genom ett samarbete, vilket finns förankrat i Lpf 94. Ett samarbete mellan de fri-
villiga skolformerna och universitet/högskolan ”krävs för att eleverna ska få en utbild-
ning av hög kvalité och få underlag för val av kurser på den utbildningen eleverna går, vidare stu-
dier eller yrkesverksamhet.” (s.228) Både pro-rektorn och rektorn förespråkar ett sam-
arbete i enlighet med det som beskrivs i Lpf 94 där flexibla lösningar för organi-
sation och utbildning av hög kvalité betonas.  
 
Pro-rektorn och inriktningsansvariga ser rekrytering av studenter som en positiv 
del ett samarbete kan bidra med. ”Det skulle kunna bli en naturlig övergång från gymnasie-
skolan över till det ni har läst” uttrycker sig Pro-rektorn. Rekrytering av studenter är en 
av LTUs viktigaste processer eftersom den har betydelser för hela verksamheten 
vilket lyfts fram i Det skapande universitetet (2000).  
 
Pro-rektorn ger även uttryck för en aspekt som kan relateras till Johnson och 
Johnsons (1994) teorier kring samarbete som ett ”investerat behov”. ”Ett normalt 
hinder är ju att bägge parter inte ser vinsten med ett samarbete.” Pro-rektorn framför vikten 
av att varje individ ser ett behov av ett samarbete. Liksom Johnson och Johnson 
menar denne att det bör finnas ett gemensamt mål så att bägge parter får ut något 
av samarbetet.  
 
I Lpf 94 står det att gymnasieläraren skall beakta resultatet av utvecklingen inom 
ämnesområdet och den pedagogiska forskningen. Rektorn betonar betydelsen av 
att lärare och elever genom ett samarbete får ta del av nya forskningsrön, främst 
inom pedagogiken. ”Jag menar, på universitetet får ni ju lära er forskning det senaste inom 
forskning, alltså den pedagogiska forskningen och det utbytet är ju ovärderligt för oss.” 
 
Vi kan av vårt resultat utläsa att informanterna har en samstämmig syn på samar-
bete och dess former. Informanterna är positiva till ett samarbete med fokus på 
utbyte av idéer och erfarenheter. Samverkan mellan lärare, studenter och elever 
kan leda till en utveckling och kunskapsbyggande vid inriktningarna, uttrycker de.  
En utveckling av ett samarbete förutsätter att de inblandade parterna ser vinsten 
av det, och inser vikten av att de bidrar med sin kompetens. De som samarbetar 
bör vara ”positivt beroende” (positiv inderdependence) av varandra. (Johnson & 
Johnson, 1994) 
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4.3 Handlingsplan 
Under denna rubrik ger vi förslag till samarbete mellan inriktningarna i form av 
en handlingsplan. Resultatet av vår undersökning har tolkats och utifrån den har 
vi funnit strukturer som kan komma att utgöra grunden för ett samarbete.  

Mål  
Kunskapsbyggande i form av utbyte av tankar, erfarenheter och idéer. 
 
Utvecklad VFU för studenter på lärarutbildningen. 
 
Inblick i den senaste pedagogiska forskningen för gymnasielärare. 
 
Studie- och yrkesvägledning för elever på gymnasieskolan. 
  
Rekrytering av studenter till universitetet. 

Moment 
Inriktningarna har liknande friluftsmoment där det är möjligt att samarbeta året 
om. 

Upplägg 
Utbyte av kompetens mellan samtliga aktörer vid respektive inriktning. 
 
Fortlöpande VFU där lärarstudenter praktiserar sina kunskaper med gymnasieele-
ver. 
 
Elever undervisar studenter. 
 
Lärarna delar med sig av sin kompetens genom att undervisa vid den andra inrikt-
ningen. 
 
Inriktningarna delar på material och utrustning. 

Grundtankar 
Samarbete på lika villkor. 
 
Se till varandras behov och sträva mot samma mål. 
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4.4 Egna reflektioner 
Vi förespråkar ett kollektivt lärande i samband med upplevelser och äventyr. 
Samarbete med fokus på friluftsliv ger utrymme för lärare, studenter och elever 
att delta med sina kunskaper och idéer. De lär sig genom att hjälpa varandra och 
skapa en förståelse för varandra. En kombination av att varje individ ska få göra 
egna framsteg och utvecklas tillsammans med andra är viktigt. Två utbildningar 
som samarbetar och strävar mot samma mål kan växa och bli starka. Kanske kan 
de skapa en profil och bli ett föredöme för andra skolor. 
 
I vår kommande verksamhet som lärare skulle vi kunna dra nytta av vår under-
sökning genom att vi tillägnat oss kunskap om hur vi kan arbeta för att upprätta 
ett samarbete och utveckla kontakter mellan universitet/högskola och gymnasium 
som kan bidra till att målen för undervisningen nås. Detta är en förutsättning för 
att genomföra det som står skrivet i Lpf 94. 
 
Vidare kommer vi kunna utföra vårt uppdrag som lärare att vägleda eleverna i sitt 
val av yrke och vidare studier. Enligt riktlinjerna i Lpf 94 är det en betydande fak-
tor för en lärare. 

4.5 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning skulle kunna vara att studera hur ett samarbete mellan Idrott 
och hälsa och den obligatoriska skolan skulle kunna se ut, detta med syfte att infö-
ra mer friluftsliv i deras idrottsundervisningen. 
 
Vidare skulle det vara intressant att göra en studie som syftar till att undersöka hur 
lärarstudenter vid idrottsutbildningar ser på friluftsliv och intentioner att lägga 
vikt vid friluftsliv i sin kommande undervisning.  
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Intervjufrågor Pro-rektor, LTU       Bilaga 1 
 
1. Hur ser din idrottsliga bakgrund ut? 
 
2. Hur länge har du arbetat vid LTU? 
 
3. Vad är din anknytning till inriktningen Idrott och hälsa med friluftsprofil?  
 
4. Är det några förändringar på gång gällande inriktningen Idrott och hälsa? 
Finns det planer för någon förändring i framtiden? 
 
5. Finns det något samarbete mellan LTU och gymnasieskolan i Luleå?  
Hur ser det ut?  
 
6. Vad har LTU för policy vad det gäller samarbete med gymnasieskolan? 
 
7. Vad har LTU för inställning vad det gäller friluftsliv? 
 
8. Vad tror du om ett samarbete mellan idrott och hälsa och friluftsgymnasiet? 
 
9. Hur tror du att ett sådant samarbete skulle kunna se ut?  
 
10. Vilka fördelar/möjligheter ser du med ett samarbete för respektive aktör? 
 
11. Vilka nackdelar/hinder ser du med ett samarbete? 
 
12. Har du något övrigt att tillägga? 
 
Är det ok att vi återkommer om vi behöver ytterligare information? 
TACK för intervjun! 



 

 

Intervjufrågor Rektor, gymnasieskolan 
 
1. Hur länge har du arbetat som rektor på skolan? 
 
2. Kan du berätta lite om friluftsgymnasiet?  
Hur fungerar verksamheten i dag? 
 
3. Har inriktningen genomgått någon förändring under din tid som rektor? 
Finns det planer för någon förändring i framtiden? 
 
4. Finns det något samarbete mellan LTU och er gymnasieskola? 
Hur ser det ut?  
 
5. Vad tror du om ett samarbete mellan Idrott och Hälsa vid LTU och frilufts-
gymnasiet? 
 
6. Hur skulle ett sådant samarbete kunna se ut? 
 
7. Vilka fördelar/möjligheter ser du med ett samarbete? 
 
8. Vilka nackdelar/hinder ser du med ett samarbete? 
 
9. Har du något övrigt att tillägga? 
 
Är det ok att vi återkommer om vi behöver ytterligare information? 
TACK för intervjun! 
 



 

 

Intervjufrågor inriktningsansvarig, Idrott och hälsa  
 
1. Hur definierar du friluftsliv? 
 
2. När startades inriktningen? 
 
3. Vem, vilka var med och startade inriktningen? 
 
4. Varför startades inriktningen, bakomliggande Syfte? Mål?  
 
5. Hur ser timplanen ut?  
 
6. Hur många antas varje läsår? 
 
7. Hur sker urvalet till intaget? 
 
8. Vad var syftet/målet med att starta upp en inriktning med friluftsprofil? 
 
9. Hur stor del av inriktningen är inriktad på friluftsliv? 
 
10. Vilka moment ingår i friluftsprofilen? 
 
11. Är VFUn knyten till friluftsprofilen? 
 
12. Har inriktningen genomgått någon förändring under åren du arbetat? 
 
13. Är inriktningen på väg att utvecklas inom något område?  
 
14. Finns det något samarbete mellan inriktningarna Idrott och Hälsa och  Fri-
luftsgymnasiet? 
 
15. Hur tror du att ett samarbete skulle kunna se ut?  
  
16. Inom vilka moment ser du att man skulle kunna samarbeta? 
 
17. Hur tror du att ett upplägg skulle kunna se ut rent tidsmässigt (ej detaljerat)  
 
18. Vilka fördelar ser du med ett samarbete för respektive aktör?  
 
19.Kan man genom ett samarbete nå en utveckling av något slag för respektive 
utbildning?  
 
20. Vilka nackdelar/hinder ser du med ett samarbete? 
 
21. Har du något övrigt att tillägga? 
 
Är det ok att vi återkommer om vi behöver ytterligare information? 
TACK för intervjun! 



 

 

Intervjufrågor inriktningsansvarig, Friluftsgymnasiet  
 
1. Hur definierar du friluftsliv? 
 
2. När startades inriktningen? 
 
3. Vem, vilka var med och startade inriktningen? 
 
4. Varför startades inriktningen, bakomliggande Syfte? Mål?  
 
5. Hur ser timplanen ut?  
 
6. Hur många antas varje läsår? 
 
7. Hur sker urvalet till intaget? 
 
8. Vilka moment ingår i inriktningen? 
 
9. Har inriktningen genomgått någon förändring under åren du arbetat? 
 
10. Är inriktningen på väg att utvecklas inom något område?  
 
11. Finns det något samarbete mellan inriktningarna Idrott och Hälsa med och Fri-
luftsgymnasiet? 
 
12. Hur tror du att ett samarbete skulle kunna se ut?  
 
13. Inom vilka moment ser du att man skulle kunna samarbeta? 
 
14. Hur tror du att ett upplägg skulle kunna se ut rent tidsmässigt (ej detaljerat)  
 
15. Vilka fördelar ser du med ett samarbete för respektive aktör?  

 
16. Kan man genom ett samarbete nå en utveckling av något slag för respektive 
utbildning?  
 
17. Vilka nackdelar/hinder ser du med ett samarbete? 

  
18. Har du något övrigt att tillägga? 
 
Är det ok att vi återkommer om vi behöver ytterligare information? 
TACK för intervjun! 



 

 

Intervjufrågor student, Idrott och hälsa 
 
1. Kan du berätta kortfattat om din idrottsliga bakgrund? 
 
2. Varför valde du inriktningen Idrott & Hälsa med friluftsprofil? 
 
3. Har du fått praktiserat dina friluftslivskunskaper ute på din VFU? 
 
4. Vad tycker du om dagens VFU upplägg? 
 
5. Har du några förslag till hur VFUn kan förbättras? 
 
6. Vad anser du om att starta ett samarbete mellan idrott och hälsa och frilufts-
gymnasiet?  

 
7. Inom vilka friluftsmoment kan du se ett samarbete? 
 
8. På vilket sätt skulle man kunna samarbeta?  
 
9. Kan du se några fördelar/möjligheter med ett samarbete? 
 
10. Vilka fördelar ser du för respektive aktör?  
 
11. Tror du att ett samarbete kan bidra till att utveckla inriktningen Idrott och häl-
sa? 
 
12. Kan du se några nackdelar/hinder med ett samarbete? 
 
13. Har du något övrigt att tillägga? 
 
Är det ok att vi återkommer om vi behöver ytterligare information? 
TACK för intervjun! 



 

 

Intervjufrågor elev, Friluftsgymnasiet  
 
1. Kan du berätta lite kortfattat om din idrottsliga bakgrund? 
 
2. Varför valde du friluftsgymnasiet? 
  
3. Har du funderingar på att läsa vidare på högskola/universitet? 
Inom vilket område? 
 
4. Har du fått någon information om inriktningen Idrott och Hälsa med friluftspro-
fil som går att välja på lärarutbildningen vid LTU? 
 
5. Vad anser du om att starta ett samarbete mellan Idrott & hälsa och friluftsgym-
nasiet? 
 
6. Inom vilka moment kan du se ett samarbete? 
 
7. På vilket sätt skulle man kunna samarbeta? 
 
8. Kan du se några fördelar/möjligheter med ett samarbete? 
 
9. Vilka fördelar ser du för respektive aktör? 
 
10. Tror du att ett samarbete kan bidra till att utveckla friluftsgymnasieutbildning-
en? 
 
11. Kan du se några nackdelar/hinder med ett samarbete? 
 
12. Har du något övrigt att tillägga? 
 
Är det ok att vi återkommer om vi behöver ytterligare information? 
TACK för intervjun! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


