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Sammanfattning: 
Friluftsdagar är ett inslag i skolans verksamhet som ofta förknippas med fysisk aktivitet. 

Dessa friluftsdagar förekommer som ett visst antal halv- eller heldagar per läsår och antalet 

dagar varierar mellan skolorna. Friluftsdagarna är sedan Lpo -94 inte statligt reglerade utan 

det är upp till rektor på varje skola att besluta om förekomsten av dessa dagar. Friluftsdagar 

har en lång historia och syftet med dagarna har förändrats över tid. Idag kan man dock skönja 

att fokus ligger på hälsa och miljö.  

Vår uppsats beskriver friluftsdagarnas utveckling kopplat till Bo Rothsteins teori om 

förhållandet mellan samhälleliga normer och politiska institutioner. Vi problematiserar 

friluftsdagarna och söker samband mellan statens intentioner och friluftsdagarnas syfte.  

  

Folkhälsofrågan klättrar allt högre upp på den politiska dagordningen och man kan se en 

tydlig brytpunkt då staten tar till sig folkhälsofrågan och bildar statens folkhälsoinstitut. 

Statens folkhälsoinstitut arbetar idag utifrån det nationella folkhälsomålet att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta 

övergripande mål har brutits ned i 11 delmål och skolan har getts ansvar att arbeta särskilt 

med 6 av dessa mål. Regeringen talar idag om den hälsofrämjande skolan och pekar på att 

hela skolans verksamhet ska genomsyras av en hälsotanke. 

 

 Folkhälsofrågan får allt större fokus då staten beslutar att det är en viktig fråga och börjar 

arbeta aktivt med den. Trots detta, minskar friluftsdagarna i antal, vilket flera organisationer 

reagerar på. Minskningen av friluftsdagar väcker frågor, då friluftsdagarna många gånger 

symboliserar mer än en dag utanför skolans byggnad. Det är idag en lärodag där hälso- och 

miljöfrågor tas upp och lärs ut. 
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1. Inledning 
I takt med att stressjukdomar ökar och en stillasittande livsstil samt 

övervikt och fetma blir allt större samhällsproblem, växer insikten om 

friluftslivets betydelse för folkhälsan. Friluftsliv definieras som vistelse 

och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling.1 

 

Statens folkhälsoinstitut belyser vikten av friluftsliv som betydelse för folkhälsa och statens 

syn på vad som är ett önskvärt leverne kan skönjas.  

F.d. generaldirektören för Statens folkhälsoinstitut, Gunnar Ågren, hävdar att barns hälsa 

säger mer än betygen om den svenska skolan.2 Vidare belyser han att: 

Poängen med hälsofrämjande arbete är just att det går hand i hand 

med bra pedagogiskt arbete.3 

Ågrens uttalande är en viktig utgångspunkt för oss. Friluftsfrågor och dess relation till hälsa 

uppmärksammas alltmer. Under 2000-talet har det bildats ett nationellt centrum för främjande 

av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar som tillsatts av regeringen. Centrumet har till 

uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete (NCFF). Vidare höjdes anslagen till 

friluftsorganisationerna -03 från 15 till 25 miljoner kronor per år för att främja ett aktivt 

deltagande i friluftslivet (2003).4  

  

Denna uppsats problematiserar vad en friluftsdag är, varför den förekommer samt vilka 

värden och normer friluftsdagarna förmedlar. Vi tar vår teoretiska utgångspunkt i Bo 

Rothsteins teorier om förhållandet mellan samhälleliga normer och politiska institutioner. 

Rothsteins modell, vilken har två utgångspunkter, problematiserar ursprunget till våra 

samhälleliga normer. Den ena utgångspunkten beskriver hur historiskt - kulturella normer 

påverkar politiska institutioner som i sin tur leder till ett politiskt beteende. Det handlar alltså 

om att staten med dess makthavare styrs utifrån historiskt och kulturellt förankrade normer. 

Den andra utgångspunkten beskriver hur ett strategiskt agerande av/från en politisk elit leder 

                                                            
1  Schäfer Elinder, L ; Faskunger, J (2005) Fysisk aktivitet och folkhälsa. Statens folkhälsoinstitut sid 114 
2 Tidning Lärarnas nummer 18, 2008-11-(14-27), årgång 19 
3 Ibid 
4 Friluftsrådet (2006) Ämnet friluftsliv mot en kursplan för ämnet natur och friluftsliv sid. 15 
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till politiska institutioner som i sin tur leder till samhälleliga normer, alltså att en politisk elit 

genom regleringar påverkar våra samhälleliga normer.5  

 

1.1 Friluftsdagar 
I skolan finns sedan hundra år tillbaka en tradition av att utöva friluftsverksamhet under 

någon eller några dagar/läsår. Friluftsverksamhet i skolan förknippades till en början 

med fysisk aktivitet utomhus i form av exempelvis simning, skridskoåkning, 

skidåkning o.d. I slutet av 1920-talet infördes i realskolan 15–20 idrottsdagar per läsår. De 

ersattes några år senare av friluftsdagar. År 1933 reducerades de reglerade dagarna till 10–12 

per läsår. Dessa dagar har varit en del av gymnastikämnet, senare idrottsämnet, och planerats 

och organiserats av gymnastiklärare. 6  

 

 1942 infördes obligatoriska friluftsdagar i folkskolan. Skillnaden var att friluftslivet 

friställdes från gymnastiklektionerna och friluftsdagarna reglerades nu av 

skolöverstyrelsen.7 Syftet var inte bara fysisk aktivitet utan också karaktärsfostran 

dvs. att dagarna skulle vara socialt- och personlighetsutvecklande.8 I 1955 års 

timplaner för den dåvarande enhetsskolan står att ”friluftsdagar och lekstunder” bör motsvara 

minst en och en halv timme i veckan eller 10 -12 heldagar per läsår. Som ett övergripande mål 

med undervisningen i gymnastik med lek och idrott anges att undervisningen ska ”stimulera 

till kroppsövningar och friluftsliv även efter slutad skolgång”.9 

 

 I mitten av 1900 – talet kommer även tillägg om lägerliv och terrängvandring till det 

tidigare rena idrottsutövandet, även en naturvårdsaspekt lyfts fram. Därmed 

tydliggörs uppfattningen om att eleverna har ett rörelsebehov och att detta främjas 

ute i det fria. Friluftsverksamheten i skolan har alltså främst använts som en metod 

för att uppnå hälsa. Under 1970-, -80 och -90 talet ser man en tydlig 

miljömedvetenhet i friluftsdagarnas förekomst. Det är inte bara hälsan och rörelsen 

                                                            
5 Rothstein, B (2006 2:a upplagan) Vad bör staten göra – om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Sid 
165 
6 Friluftsrådet (2006) Ämnet friluftsliv mot en kursplan för ämnet natur och friluftsliv sid 5 
7 Sandell, Klas, Sörlin, Sverker (red.) Sundberg, Marie och Öhman, Johan (2000) Friluftshistoria – från 
härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik Sid. 104 
8 Ibid sid. 109 
9 Friluftsrådet (2006) Ämnet friluftsliv mot en kursplan för ämnet natur och friluftsliv sid. 5 
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som skolan vill förtydliga utan även ansvaret för naturen och dess värden. Målet var 

att ” …lära sig att umgås med naturen på rätt sätt.” 10 

I lgr 80 anges att:  

Under ett visst antal dagar av läsåret (4–8 dagar) skall skolarbetet 

ske i form av friluftsverksamhet. Syftet med friluftsverksamheten är att 

genom aktiv rekreation ge eleverna omväxling i det dagliga arbetet 

och att ge möjligheter till vistelse ute i naturen.11 

 

Idag är friluftsverksamhetens omfattning i skolan reglerad i grundskoleförordningen där det 

står att:  

I grundskolan skall i den omfattning som rektorn bestämmer anordnas 

friluftsverksamhet som bedrivs under en lärares ledning. (Förordning 

1997:599)12 

 

Ansvaret ligger idag helt på rektorn för respektive skola att anordna och bestämma om 

friluftdagarnas förekomst. Omfattningen efter denna avreglering av friluftsdagarna kan 

variera mycket och det geografiska läget för skolan har betydelse för förekomsten. 

Idag är friluftsverksamheten till stor del integrerad i olika ämnen. I de reviderade 

kursplanerna för Idrott och hälsa från 2000 står dock att eleven: 

Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna 

upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt 

intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt 

till att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda 

natur och miljö.13 

 
Enligt Riksidrottsförbundet är de vanligaste aktiviteterna (år 2000) under en 

friluftsdag i grundskolan rangordnade så att friluftsliv är mest frekvent och därefter 

följer friidrott, orientering, skidåkning, skridsko, bollspel, simning m.m.14 

 

                                                            
10 Sandell, Klas, Sörlin, Sverker (red.) Sundberg, Marie och Öhman, Johan (2000) Friluftshistoria – från 
härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik 112-116 
11 Friluftsrådet (2006) Ämnet friluftsliv mot en kursplan för ämnet natur och friluftsliv sid 6  
12 SFS: Grundskoleförordning (1994:1194)  Kap 2, §5 
13  Reviderade kursplaner för grundskolan Idrott och Hälsa, SKOLFS 2000:135 
14  Riksidrottsförbundet (2000) Idrotten i Grundskolan, rapport från riksidrottsförbundet om idrottsutbudet vid 
millennieskiftet. Farsta: Idrottens hus 
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 I en utredning av friluftsgruppen på uppdrag av Näringsdepartementet 1999 diskuteras om 

friluftsliv i skolan skall ses som ett mål i sig eller som ett medel att nå andra mål. Friluftsliv 

som ett mål i sig kan betraktas som en livsstil. Tyngdpunkten blir på upplevelsen som 

påverkar individens livskvalitet. Ser man friluftsliv som ett medel för att nå andra mål ligger 

värdet utanför själva naturaktiviteten och då blir syftet ett annat än naturupplevelsen.15 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här uppsatsen är att studera skolans friluftsdagar. Vad är en friluftsdag, hur har 

den förändrats och varför? 

 Dessa övergripande frågor leder oss in på skolans roll som förmedlare av normer och hur 

denna roll ter sig. Skolan är en av de viktigaste samhällsinstitutionerna i dagens samhälle och 

en institution där alla barn vistas genom lagstadgad skolplikt. En arena där elever enligt 

styrdokument ska fostras, kunskapsmässigt och socialt, för att fungera i samhället. I 

läroplanen står det bl.a. att eleven ska fostras till samhällets grundläggande värden.  

 Vi använder oss av Rothsteins modell gällande samhälleliga normer och politiska 

institutioner för att förstå varifrån friluftsdagarna fått sina normer. Präglas friluftsdagarna av 

historiskt, kulturella normer som levt kvar genom generationer och på tradition eller är det ett 

strategiskt agerande från en politisk elit som format de samhälleliga normerna. 

Syftet med att använda Rothsteins modell är att söka förklaring till friluftsdagarnas förändring 

samt att se förhållandet mellan normer och politiska institutioner, som i vårt fall blir 

institutionerna skola och Statens folkhälsoinstitut.  

 

• Hur har friluftsdagar i grundskolan förändrats över tid och kan det förklaras med 

Rothsteins modell om förhållandet mellan samhälleliga normer och politiska 

institutioner? 

 

1.3 Metod 
I denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ litteraturgenomgång. Kvalitativ metod 

lägger vikt vid ord under insamling av data och man använder sig ofta utav generering av 

                                                            
15 Friluftsgruppen DS 1999:78  (1999) Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer , sid. 118 
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teori och begrepp framför prövning av teori och begrepp.16 Vi skriver uppsatsen utifrån vad 

Alan Bryman benämner ”insamling och kvalitativ analys av texter och dokument.”17 När man 

huvudsakligen utgår från texter och dokument gäller det att vara källkritisk till materialet. 

Bryman nämner fyra kriterier att tänka på18: 

‐ Autencitet – är materialet äkta och av ett tvetydigt ursprung? 

‐ Trovärdighet – Är materialet utan felaktigheter och förvrängningar 

‐ Representativitet – Är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör? Om så 

inte är fallet, känner man till i vilken grad det inte är typiskt? 

‐ Meningsfullhet – Är materialet tydligt och begripligt? 

 

I denna uppsats utgår vi ifrån offentliga dokument och där är Brymans första tre kriterier 

redan uppfyllda i denna typ av dokument. Vi fokuserar i denna uppsats mer på det fjärde 

kriteriet, att finna meningsfullhet och relevans i dokumenten.  

 När man arbetar utifrån en kvalitativ innehållsanalys söker man bakomliggande teman i det 

material som analyseras. Det handlar i vårt fall om att söka efter de begrepp som uppsatsen 

vilar på. När man analyserar befintliga dokument är det viktigt att försöka föra fram den 

mening som upphovsmannen till texten haft, s.k förståelse i kontexten, ett hermeneutiskt 

synsätt.19  Vår utgångspunkt är att man sällan eller aldrig kastar sig förutsättningslöst och 

nollställd in i ett kunskapssökande. Våra tidigare kunskaper och erfarenheter lär därför spegla 

urval och tolkning vilket är viktigt att föra fram och vara medveten om. 

 

 När man väljer en metod gäller det att vara medveten om att alla metoder har sina brister och 

kritiker. Kritik som uppstått mot kvalitativ metod är att den anses vara subjektiv och svår att 

replikera. Det finns även kritik som säger att det ibland är svårt att slå fast hur forskaren 

kommit fram till sina slutsatser. Detta har sannolikt att göra med att kvalitativ metod ofta 

                                                            
16 Bryman, A (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Intergraf AB sid. 273 

17 Ibid sid. 251 

18 Bryman, A (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. sid. 357  
19 Ibid.. sid. 370 
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anses vara ostrukturerad. 20 I vårt fall anser vi ändå att kvalitativ metod är den bäst lämpade 

metoden för det ämnet vi valt att problematisera.    

1.3.1 Uppsatsens process 

Nedan beskriver vi närmare hur vi har gått tillväga mer konkret, med utgångspunkt i hur 

Bryman beskriver den kvalitativa forskningsprocessen utav insamling och kvalitativ analys av 

texter och dokument.21  

 När vi i denna uppsats skriver använder begreppet och företeelsen skolan menar vi 

grundskolan om inget annat anges. Vårt grundval i den här uppsatsen är friluftsdagar. Det 

inledande arbetet med uppsatsen handlade om en begreppsanalys av friluftsdagar. Hur har de 

vuxit fram, vilka syften har de haft och vilka riktlinjer finns idag. Information till detta avsnitt 

fann vi utifrån forskning och historik om friluftsliv, styrdokument till skolan och statliga 

dokument och utredningar som behandlar ämnet. Denna inledande process gjorde att vi kunde 

fortsätta söka med god bakgrundskunskap efter att ha satt oss in i definitionsdiskursen kring 

vad som är definieras som en friluftsdag. Sökningen om friluftsdagar resulterade i en 

medvetenhet för oss att friluftsdagar inte har en tydlig definition utan benämns i diskursen 

mellan friluftsverksamhet och friluftsliv. 

 När vi behandlat bakgrunden specificerade vi frågeställningen och gick därefter vidare med 

teoriavsnittet. Teorin utgår från Rothsteins institutionella teoribildning för att fånga in vår 

frågeställning om hur friluftsdagarna har förändrats över tid och om dessa kan förklaras med 

hjälp av Rothsteins modell om förhållandet mellan samhälleliga normer och politiska 

institutioner.  

 Efter att ha beskrivit friluftsdagarnas diskurs och Rothsteins teori gick vi vidare med skolan 

som politisk institution samt folkhälsans relation till skola och friluftsdagar. 

Efter att ha utarbetat teori och modell gick vi sedan vidare med att komma in på den statliga 

styrningen av skolan, som politisk institution. Det blev då en deskriptiv återblick över hur 

skolan styrts historiskt och hur den styrs idag. Litteraturen vi använt oss av var än en gång 

styrdokument riktade till skolan samt litteratur kopplad till skolans historik och utveckling.  

                                                            
20 Ibid. sid. 269-271 
21 Bryman, A (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. sid. 252 
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 Efter att ha redogjort för skolans utveckling och statens inflytande över dess verksamhet gick 

vi vidare med folkhälsofrågor, där vi med deskriptiva ögon skriver om folkhälsofrågornas 

utveckling, Statens folkhälsoinstituts grundande och vad denna institution förmedlar.  

När vi data är insamlat är det dags för analysarbetet där vi utifrån Rothsteins modell tolkar 

och analyserar det insamlade materialet. I vårt arbete blev det att hitta brytpunkter som går att 

sätta samman med Rothsteins modell. 

1.4 Begreppsförklaring 
I uppsatsen förekommer flera olika kontextbundna begrepp.  

Friluftsdagar: 

Friluftsdagarna har varierat över tid och det finns ingen exakt definition kring vad en 

friluftsdag ska innehålla. I ett regeringsuppdrag från år 2000 till skolverket står följande:  

Skolverket har fått i uppdrag att klarlägga hur omfattningen av och 

innehållet i friluftsverksamheten i skolan förändrats sedan 

avregleringen av friluftsdagarna jämte införande av den nya 

läroplanen 1994 (Lpo 94)22.  

 

Här kopplas alltså begreppen friluftsverksamhet och friluftsdagar samman. I skrifter om 

friluftsdagar blandas också begreppen friluftsliv och friluftsdagar samman vilket gör 

begreppet friluftsdag ännu vidare i sin definition. Vi kommer att redogöra mer kring 

friluftsdagar i aktuellt kapitel men vill göra läsaren medveten på att det inte finns en entydig 

beskrivning av friluftsdagar. Följande definition, hämtad från Statens folkhälsoinstitut, på 

begreppet friluftsliv skulle lika gärna kunna vara en beskrivning på friluftsdagar. 

Friluftsliv definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling.23 

 

Normer:  

Nedan följer tre beskrivningar av vad normer är som vi också kommer att ha som 

utgångspunkt, som är knutna till både pedagogisk och statsvetenskaplig forskning. Det visar 

sig att det finns en tämligen allmän uppfattning om beskrivningen av normer mellan det 

pedagogiska och statsvetenskapliga forskningsfältet. 

                                                            
22 Svenning, S (2000)  Rapport om ”friluftsverksamheten i skolan”, Skolverket Dnr 2000:807  
23 Schäfer Elinder, L ; Faskunger, J (2005) Fysisk aktivitet och folkhälsa. Statens folkhälsoinstitut sid 114 
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Med samhälleliga normer menar Bo Rothstein, statsvetare, hur vi förhåller oss till samhället 

och till andra individer.24 

Robert Thornberg skriver att ”normer utgör föreskrifter för medlemmarna i ett samhälle eller 

i en grupp om vilka handlingar som är önskvärda, passande eller rätta och vilka handlingar 

som är icke-önskvärda, opassande, eller förbjudna.”  Normer kan liknas vid föreskrifter för 

hur man bör eller inte bör handla i olika situationer.25  

Jonas Aspelin (fil. dr i sociologi och universitetslektor i pedagogik vid Malmö högskola) 

skriver att normer som begrepp avser föreskrifter eller rekommendationer för hur människor 

bör bete sig i olika sociala sammanhang. Han skriver vidare att det går att skilja på formella 

och informella normer. Formella normer är öppna och uttalade, kanske också nedskrivna i 

dokument. De består av rättigheter och skyldigheter för en viss institutionell kontext. 

Informella normer är dolda, outtalade och diffusa. Man förväntas följa utan att någon sagt 

något, och ofta utan att man reflekterar över det. Gränsen för de båda är inte alltid tydlig.26  

 

Politiska institutioner: 

Politiska institutioner kan beskrivas som 

 /-/ …de formella och informella regelverk som verkar styrande på det 

politiska handlandet. Exempel är konstitutionella förhållanden, 

socialförsäkringssystem, rättsväsendet men även mera informella 

sociala normer som påverkar graden av förtroende mellan 

medborgare (s.k. socialt kapital) och förtroendet för samhälleliga 

institutioner. Det samlande temat rör betydelsen av variationer i 

politikens institutionella utformning, över tid och mellan olika 

länder.27 

 

                                                            
24 Rothstein, B (2006 2:a upplagan) Vad bör staten göra – om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Sid 
140 
25 Thornberg, R (2006) Värdepedagogik i skolans vardag - Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever, 
Linköpings Universitet sid. 7 
26 Aspelin, J (2003) Zlatan, Caligula och ordningen i skolan, Studentlitteratur sid. 83 
27 http://www.pol.gu.se/researchprofile.asp?ResearchProfileId=5 2009-05-13 
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Rothstein diskuterar politiska institutioner som regelsystem men också som ett sätt att forma 

normativa ordningar i samhället. Politiska institutioner skapar inte endast regler utan påverkar 

även vilka värderingar som etableras i samhället.28  

 

1.5 Nyckelbegrepp:  
Friluftsdagar, Samhälleliga normer, Statlig styrning, Folkhälsa, Grundskola. 

 

                                                            
28 Rothstein, B (2006 2:a upplagan) Vad bör staten göra – om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Sid 
24 
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2. Teoretisk utgångspunkt 
I denna uppsats utgår vi ifrån en modell om förhållandet mellan samhälleliga normer och 

politiska institutioner. Denna modell har vi hämtat från statsvetaren Bo Rothstein. 

Rothstein bygger sin modell utifrån en konstruktiv statsteori i syfte att belysa interaktionen 

mellan empirisk och normativ statsteori. Den empiriska statsteorin beskriver vad staten kan 

göra, s.k. implementeringsforskning utifrån politisk vetenskap. Den normativa statsteorin 

beskriver vad staten bör göra, vad som är rättvist och moraliskt korrekt utifrån medborgares 

perspektiv, dit man räknar den politiska filosofin. Rothstein menar att en analys av 

välfärdsstatens framtid måste kombineras av den normativa och den empiriska diskursen till 

en konstruktiv statsteori, så som bilden nedan illustrerar. Det är lika viktigt att ta reda på vad 

staten bör göra som att ta reda på vad den kan göra.29  

 
 

Bo Rothstein ägnar sig åt institutionell teoribildning och tittar på hur institutioner ter sig i den 

offentliga sfären. Rothstein har konstruerat en modell om förhållandet mellan samhälleliga 

normer och politiska institutioner. I den modellen problematiseras två utgångspunkter för 

sambandet mellan politiska institutioner och samhälleliga normer.  

Rothsteins modell om förhållandet mellan samhälleliga normer och politiska institutioner ser 

ut så här: 30 

                                                            
29 Rothstein, B (2006 2:a upplagan) Vad bör staten göra – om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Sid 
23-25 
30 Ibid. Sid 165 
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2.1 Förhållandet mellan samhälleliga normer och politiska institutioner 
Vikten i att veta sambandet mellan samhälleliga normer och politiska institutioner ligger i att 

söka svar i hur välfärdsstaten, med dess politiska institutioner är uppbyggd. Är det historiska, 

kulturella faktorer som påverkar välfärdsstatens uppbyggnad eller är det en politisk elit som 

påverkar utformningen av staten och därmed medborgarens normer. 

  

 Rothstein problematiserar i sin modell, om förhållandet mellan samhälleliga normer och 

politiska institutioner, varför vi ibland handlar enligt en logik som inte ligger i vårt 

omedelbara egenintresse och detta benämns samhälleliga normer.31 Ett bra exempel för att 

belysa detta är skatter. Skattesystemet är beroende av att majoriteten av medborgarna omfattar 

normen av att de bör betala de skatter som de betalar. Det handlar om villkorligt samtycke 

även benämnt legitimitet eller moralisk logik.32 Denna moraliska logik bryter mot den 

rationellt handlande aktören. För att förklara handlandet visar olika forskare, enligt Rothstein, 

på den institutionella inverkan av handlandet. Med detta menas att det institutionella 

sammanhanget strukturerar valmöjligheterna för vad aktören gör, vilka intresse den har och 

vilka strategier aktören väljer, exempelvis genom förmåner för den som handlar solidariskt.33  

Den starka staten bygger på att den som styrs låter sig styras. Medborgaren har med 

välfärdsstaten, genom representativ och parlamentarisk makt, möjlighet att välja vem som ska 

styra.34  

                                                            
31 Rothstein, B (2006 2:a upplagan) Vad bör staten göra – om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Sid 
151 
32 Ibid.  Sid 140 och 166 
33 Ibid. Sid 150 
34 Rothstein, B (2006 2:a upplagan) Vad bör staten göra – om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Sid 
38 
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Förtroendet mellan välfärdsstat och dess medborgare byggs genom tillit och legitimitet. Häri 

ligger själva kärnan av en fungerande politisk institution, det finns föreställningar och 

förväntningar om dess opartiskhet och saklighet.35 

 

 Rothstein menar att politiska institutioner kan skapa upphov till vissa intressen och normer 

som i sin tur förstärker eller undergräver de ursprungliga institutionerna och hur dessa 

institutioner omvärderas.36 Vare sig man utgår från typ 1 eller typ 2 i modellen bygger dessa 

på en ömsesidig tillit och respekt mellan medborgare och stat.  

  

I samband med ovanstående modell har Rothstein utarbetat en hypotes som lyder: ”de sociala 

normerna kan förklaras av hur de politiska institutionerna i samhället strukturerar 

aktörernas beslutssituation.”37 Med denna hypotes anser Rothstein att samhälleliga normer 

kan härledas till de politiska institutioners konstruktion, det som vi nedan ska komma till i 

modellens typ 2.  

2.1.1 Historisk  kulturell syn på politikens utveckling 

Typ 1 i Rothsteins modell beskriver hur historiskt kulturella normer påverkar politiska 

institutioner som i sin tur leder till ett politiskt beteende. Detta är, enligt Rothstein, den 

traditionella synen på hur förhållandet mellan samhälleliga normer och politiska institutioner 

ter sig. Denna typ 1 bygger på att sociala, politiska och ekonomiska förhållanden beror på 

historiskt - kulturella normer som omfattas av samhällsmedborgarna. Man utgår ifrån att 

sociala normer är strukturellt givna företeelser.38 Sjukförsäkringar är ett exempel som passar 

in under den historiskt - kulturella typen av politikens utveckling. Denna har vuxit underifrån 

från arbetare som velat ha skydd för inkomstbortfall när sjukdomar och andra hinder uppstår. 

Numer har det dock övergått i statens händer och har då övergått till vad som kan gå över i 

typ 2.39 

Typ 1 som, enligt Rothstein, anses förmedla den traditionella bilden av relationen mellan stat 

och medborgare kan då förklaras på följande sätt: 

                                                            
35 Svensson, E-M, Ökad målstyrning och ny kunskap inom jämställdhetsområdet  i; Rothstein, B ; Vahlne 
Westerhäll, L (2005) Bortom den starka statens politik? SNS Förlag, Stockholm  sid 232 
36 Rothstein, B (2006 2:a upplagan) Vad bör staten göra – om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Sid 
164 
37 Ibid. Sid 163 
38 Ibid. Sid 163 
39 Jansson, M (2003) Två kön eller inget alls – Politiska intentioner och vardagslivets realiteter i den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen, Linköpings Universitet sid. 13 
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 Samhälleliga normer anses komma från en förankring i kultur och historia dvs. staten speglar 

medborgaren och dennes ärvda normer och värderingar. Institutioner upprättas enligt typ 1 av 

historiskt ärvda normer och värderingar och detta styr sedan det politiska beteendet.40  

 

Legitimitet är en grundpelare för ett fungerande samhälle. Det handlar om att vinna tillit och 

förtroende för statlig maktutövning. Rothstein skriver att grunden för en politisk institution är 

universalism, dvs. saklighet, opartiskhet och likabehandling. I typ 1 skapas detta förtroende 

när staten och dess institutioner utformas utifrån de givna historiskt och kulturella normerna.41  

2.1.2 Normativ syn på politikens utveckling 

Typ 2 i Rothsteins modell beskriver hur ett strategiskt agerande av en politisk elit leder till 

politiska institutioner som i sin tur leder till historiskt, kulturella normer. Denna typ 2 vill 

Rothstein lyfta fram. Han menar att det i typ 2 finns en politisk elit som agerar för en 

önskvärd normbildning. Detta kan ske genom att det skapas politiska institutioner som 

medvetet styr samhällets utformning. Exempel på sådana politiska institutioner som växt fram 

med stark påverkan framför historisk förankring är enligt Rothstein ATP, valet mellan 

generella och selektiva socialförsäkringar samt utformningen av arbetslöshetsförsäkringen.42  

 Det är dock viktigt, menar Rothstein, att påpeka hur medborgaren fortfarande har makten i 

den välfärdsstat vi lever i. Om inte den politiska eliten vinner legitimitet för sitt mandat får 

den politiska eliten inget utökat förtroende. Makten över de samhälleliga normerna kan därför 

sägas styras och väljas av medborgaren.43  

 

Rothstein skriver att när man på politisk väg skapar institutioner förändrar man inte bara vad 

som är korrekt handlande utan också vad som är korrekt moraliskt handlande. Rothstein 

framhäver att den rådande samhällsmoralen är en produkt av de institutioner som 

samhällsmedborgarna och deras företrädare konstruerat. Med detta menar han att det inte är, 

som typ 1 vill ge sken av, sociala normer som ger upphov till specifika institutioner. Tvärtom 

är det specifika institutioner som ger upphov till en särskild uppsättning av sociala normer.44 

                                                            
40 Rothstein, B (2006 2:a upplagan) Vad bör staten göra – om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Sid 
165 
41 Rothstein, B (2003) Sociala fällor och tillitens problem  Sns Förlag Stockholm sid 197 
42 Ibid. sid 197 
43 Rothstein, B (2006 2:a upplagan) Vad bör staten göra – om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Sid 
163 
44 Ibid. Sid 169 
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Rothstein syftar till att staten fanns till före institutionernas tillkomst och att det alltså inte går 

att förklara statens utseende som en följd av omgivningen och kultur. Han påpekar istället, i 

motsats till den traditionella synen på statens funktioner (typ 1 i modellen), att staten är 

utformad utifrån en välstrukturerad planering som snarare påverkar än påverkas av 

omgivningen.45 

Med denna beskrivning av Rothsteins modell och dess två typer, kan man se hur i det ena 

fallet normer styr ett politiskt agerande och de politiska institutionernas uppkomst och i det 

andra fallet hur en politisk elit med hjälp av institutioner skapar samhälleliga normer.  

Med denna modell i åtanke ska vi nu se skolan som politisk institution och hur skolan kan 

förklaras i modellen, utifrån företeelsen friluftsdagar.  

                                                            
45 Rothstein, B (1992) Den korporativa staten, CE Fritzes AB, Stockholm sid 43 
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3. Statlig styrning 
I följande avsnitt redogör vi för olika former av statlig styrning i syfte att förklara hur 

styrningen av skolan ser och har sett ut. Senare kommer vi även in på folkhälsofrågornas 

framväxt och hur folkhälsoinstitutet blir ett redskap för staten i folkhälsofrågor.  

När vi diskuterar statlig styrning menar vi främst den myndighetsutövning staten utför på 

olika verksamheter som i sin tur kommer att påverka medborgare. Denna utövning skiljer sig 

främst mellan centralstyrning och decentraliserad styrning. Centralstyrning från staten innebär 

ett resultat eller konsekvens som skapar ett likriktat samhälle med lika regler och 

förhållningssätt för alla medborgare. Argument för centralisering är att medborgaren vill 

uppleva en likhet och grundtrygghet som är lika för alla.46 Olof Pettersson menar att: Alla 

tycker att lokalt självstyre är något förträffligt, bara den inte får praktiska konsekvenser.47 

Den andra formen av styrning är decentraliserad styrning, där styrningen sker från staten och 

ansvarig genomförare av statens önskemål är kommun och landsting/regionkommun genom 

ramlagstiftning/målstyrning. Den decentraliserade styrningens fördel är att de snabbt kan 

anpassa sig till olikheter och förändrade förutsättningar som förekommer. Decentralisering av 

offentlig sektor behöver dock inte leda till större beslutsmakt för kommunerna. Kommunerna 

får mer makt, men samtidigt en utökad statlig reglering. Pettersson skriver om den utökade 

målstyrningen att: ”… ju mer kommunerna fick bestämma över, desto mindre fick de att säga 

till om.”48 

 

Enligt Rothstein är en precis regelstyrning något som medför en plikt för staten att utföra. En 

målstyrning däremot, medför ingen plikt för statens beslutsfattare men det kräver 

målskrivningar i lagtexter om vad som ska genomföras, man förskjuter styrningen till en mer 

nära nivå där målet skall komma att gälla. Dessa ramlagar har enligt Rothstein en tendens att 

bli och måste bli abstrakta och oprecisa mandat. En precisionsstyrning av sådana lagtexter 

skulle medföra svårigheter för fältpersonalen som ska utföra uppgiften, exempelvis lärare i 

den kommunaliserade skolan.49  

                                                            
46 Pettersson, Olof (2006, 5:e upplagan) Kommunalkunskap Stockholm: Norstedts Juridik AB sid. 17 
47 Ibid. sid. 94 
48 Ibid. sid. 17 
49 Rothstein, B (2006 2:a upplagan) Vad bör staten göra – om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Sid 
102 
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I en utredning från 1999 förklaras en typisk målstyrning där man pekar på vikten av i detta 

fall friluftsdagar samtidigt som regleringen av friluftsdagar tagits bort. 

Med dagens decentraliserade styrsystem har den centrala regleringen 

av antalet friluftsdagar försvunnit. Den typen av frågor avgörs 

numera av den lokala skolan eller dess styrelse. Däremot framgår det 

av gällande centrala styrdokument att friluftsverksamhet är ett viktigt 

område i skolan, både som mål och som medel.50 

 

I följande avsnitt kommer vi att gå igenom statlig styrning över skolan som politisk institution 

samt statlig styrning över folkhälsofrågor kopplade till friluftsdagar. 

3.1 Styrning av skolan 
Bildning har alltid varit en viktig fråga. Under medeltiden fanns kyrkan som bildare, och då 

agerade prästerna lärare. Undervisningen utgick då från centrala kyrkliga texter, så som de tio 

budorden, Fader vår samt trosbekännelsen. Under 1500- och 1600-talen övergick fokus från 

att lära sig religiösa texter utantill, till att fokusera mer på att själva läskunskapen. 

Kunskapskontroller, s.k. husförhör, genomfördes av präster runtom i landet. Man fick bl.a. 

inte gifta sig om man inte kunde läsa. Detta ledde till att Sveriges befolkning var ett 

läskunnigt folk redan på 1700-talet. Med industrialismens intåg under 1800-talet genomfördes 

allmän skolplikt genom folkskolestadgan år 1842. Medborgarna behövde nu kunna skriva och 

räkna, då detta var kunskaper som blev alltmer betydelsefulla under industrialismen.51 1842 är 

alltså ett viktigt årtal för den svenska skolan då folkskolestadgan trädde i kraft. Då tar staten 

ansvar för folkundervisning för den stora massan av befolkningen, den s.k. näringsklassen, 

bestående av köpmän, bönder samt hantverkare. Statens kontroll av skolan stramades åt 

ytterligare på 1860-talet då s.k. folkskoleinspektörer tillsattes. Dess uppgift var att kontrollera 

så att lärarnas undervisning nådde upp till en viss nivå. År 1919 genomfördes förändringar i 

skolans undervisningsplan, då religionsundervisningen fick stå tillbaka för mer gymnastik 

samt räkning. Samtidigt infördes arbetsskolpedagogik som var en pedagogisk metod för att 

lära ut att arbeta. Skolan hade genom detta vunnit kampen mot industrins barnarbete.52 År 

1962 genomfördes grundskolereformen. Det var resultatet av en lång tids utredningar och 

                                                            
50 DS 1999:78, Friluftsgruppen Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer 
sid. 117 
51 Hartman, Sven (2005) Det pedagogiska kulturarvet -traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria 66-74 
52Ibid. sid.15-22 och 39-48 
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försök, som byggde på att den obligatoriska skolgången blev förlängd från 7 till 9 år samt att 

läroplanen ändrades så att eleverna skulle bli mer självständiga, aktiva och motiverade.  

Sverige utvecklade under 1900-talet ett av världens mest 

centralistiska och enhetliga skolsystem. Hela efterkrigstiden 

präglades av centralistiska enhetslösningar på skolproblemen.53 

1980 och 1990 – talet präglas av en ny skolsyn där decentralisering och en mer positiv syn på 

friskolor etableras, exempelvis införs 1992 skolpengsystemet.54 

 

Grundskolan har idag kommunen som huvudman. Den regleras av diverse styrdokument 

exempelvis skollagen, grundskoleförordningen, läroplaner och kursplaner. Sedan 1991 är 

skolan kommunaliserad men kontrolleras av staten. Kommunaliseringsbeslutet medförde att 

statens fortsatta styrning av skolan nu skulle ske genom en statligt styrd lärarutbildning, 

centrala utvärderingsinstanser samt styrdokument.55 

Dagens statliga styrning av skolan präglas av mål/ramstyrning. Ett konkret exempel på 

målstyrning för skolan är:  

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist 

samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 

utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 

anordnas i landet.56 

Skolverket är den organisation som centralt styr och följer upp regler och bestämmelser som 

skall gälla i skolan. Denna kontroll sker med hjälp av en rad kontrollinstrument såsom tillsyn, 

inspektion, kvalitetskontroller samt sanktioner.57 

En definition av den statliga styrningen av skolan som Olof Wennås benämner är: 

Medveten strävan att påverka någons handlande i en bestämd 

riktning. Styrning av skolan är den aktivitet som utövas utanför 

                                                            
53 Blomqvist, P ; Rothstein, B (2000) Den nya välfärdsstatens ansikte Agora, Stockholm sid. 161 
54 Ibid. sid. 161 
55 Hartman, Sven (2005) Det pedagogiska kulturarvet -traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria 66-74 
56 SFS: 1985:110 Skollagen, Allmänna föreskrifter §2 
57 Skolverket www.skolverket.se 2008-11-30 
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organisationen, t.ex. på politisk nivå. Styrning i skolan handlar om 

påverkan av interna organisationsförhållanden t.ex. den rådande 

skolkulturen.58 

 Detta är ett tydligt exempel på vad statlig styrning i skolan innebär, då politiska beslut skapar 

grund för hur en organisation skall styras.  

Ytterligare exempel på hur skolan styrs, hämtat från Lpo -94, är att eleverna efter utbildning: 

 /-/…har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god 

hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan 

och miljön.59 

 

Här syns att staten anser att hälsa är en viktig aspekt i skolan. Statens intentioner om en god 

hälsa förs fram utav statens folkhälsoinstitut (FHI). Statens folkhälsoinstitut skriver att skolan 

traditionellt sett är den vanligaste arenan för att nå barn med hälsofrämjande insatser.60 

Friluftsdagar och friluftsliv förknippas med en god hälsa och folkhälsa och detta leder oss in i 

nästa avsnitt om hur staten förmedlar folkhälsofrågor.  

3.2 Styrning av folkhälsa  
 

Hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället. 61 

 

Denna definition kommer fram efter en utredning i mitten på 1980- talet. 

Folkhälsofrågor får ökat fokus när dessa frågor placeras under ett eget institut 1992, idag 

kallat Statens folkhälsoinstitut. 

 Anledningen till att frågan får större fokus och får ett eget institut beror på dels ekonomiska 

aspekter och dels aspekter på individnivå. Ohälsa hos befolkningen i välfärdsstaten med dess 

utbyggda sociala skyddsnät leder till stora ekonomiska kostnader, när medborgare hamnar i 

åtgärdsprogram och bidragsberoende som följder av ohälsa. God hälsa är en klassfråga som 

                                                            
58 Wennås, Olof (1989) Vem ska styra vad i skolan och hur? s.16 
59 1994 års läroplan, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Skolverket Kap 2, Mål och riktlinjer 
60  Schäfer Elinder, L ; Faskunger, J (2005) Fysisk aktivitet och folkhälsa. Statens folkhälsoinstitut sid 15 
61 Folkhälsans villkor, Folkhälsogruppens rapport nr 9 
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man från politiskt håll vill sudda ut. Utvecklingen har kommit att sammankoppla ohälsa även 

med arbetsmiljö, bostadssegregation och levnadsvanor.62 

 

Uppdraget som statens folkhälsoinstitut har är att förse regering med information för underlag 

till beslut, samt fungera som ett tvärsektoriellt institut för myndigheter som kommer i kontakt 

med folkhälsofrågor. Statens folkhälsoinstitut ska också finnas till för kommuner och 

landsting för att förmedla och sprida forskningsresultat om metoder och strategier inom 

folkhälsoområdet.  

Särskild vikt fästs vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna och 

för barns, ungas och äldres hälsa. 63 

 

Riksdagen beslutade 2003 om ett övergripande nationellt mål i arbetet med folkhälsa. Detta 

lyder:   

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet 

skall vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen.64 
 

 

Till detta övergripande mål konkretiserades detta mål sedan till 11 nedbrutna nationella 

folkhälsomål: 65 

1. Delaktighet och inflytande i samhället: 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar  

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet  

5. Miljöer och produkter  

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  

7. Skydd mot smittspridning  

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 

                                                            
62 Prop. 1990/91:175 – Om vissa folkhälsofrågor  sid. 4 
63 Regeringen. Förordning (2007:1214) med instruktion för Statens  folkhälsoinstitut 
64 Prop. 2002/03:35 Mål för folkhälsan sid 24. 
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Folkhälsa påverkas av en rad olika faktorer. Dessa faktorer beskrivs i den modell, hälsans 

bestämningsfaktor, som Leif Svanström och Bo Hagström konstruerat. Faktorer som påverkar 

en individ i samhället är hur välfärdsutvecklingen i samhället ser ut, vilka socioekonomiska 

förutsättningar individen har samt dess levnadsvillkor och levnadsvanor. Levnadsvanorna, 

vilka individen själv kan påverka, har en mer moraliserande karaktär när det gäller dess 

betydelse för folkhälsan i stort. Levnadsvanorna ses ofta som ett val av ”livsstil” som 

individen själv gör. Hälsans bestämningsfaktorer utgår alltså från individers levnadssätt samt 

samhällsorganisationer som antingen leder till hälsa eller ohälsa. Genom att få en överblick av 

samhället utifrån dessa bestämningsfaktorer kan målen för en god hälsa lättare uppnås. Detta 

kan i sin tur leda till olika politiska beslut som leder till att olika insatser sätts in på ”rätt” 

plats i samhället.66  

 

  
Efter modell av Leif Svanström och Bo Haglund, 

Socialmedicin, Karolinska Institutet 

I modellen ovan ser vi skolan som institution i utbildning och friluftsdagarna i fritid och 

kultur. Skolans uppdrag kan dock anses ligga i den övergripande zonen med delaktighet inom 

alla ämnen. 

                                                                                                                                                                                          
65 Prop. 2007/08:110 ”En förnyad folkhälsopolitik” sid 99 
66 Svanström, Leif En introduktion till folkhälsovetenskap. Studentlitteratur 2002, Lund s.39 
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 Skolverket har getts särskilt ansvar till 6 av de ovan nämnda nationella folkhälsomålen.  

1. Delaktighet och inflytande i samhället: 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 67 

 

Skolverket ska utvärdera, följa upp, ta fram styrdokument och göra lägesbeskrivningar till 

Statens folkhälsoinstitut enligt de nationella folkhälsomålen.68 

 

I de tidigare propositionerna från -90 talet används begreppet hälsofostran när man talar om 

skolans roll i folkhälsofrågor.69 Statens folkhälsoinstitut skriver 2005 om hälsofostran och att 

det är angeläget att speciellt betona skolans hälsofostrande roll för att minska de skillnader i 

ohälsa mellan olika sociala grupper som grundläggs och successivt växer under barn och 

ungdomsåren.70 FHI skriver också att skolan traditionellt sett är den vanligaste arenan för att 

nå barn med hälsofrämjande insatser.71 

 

I den senaste propositionen från 2007 har begreppet hälsofostran ersatts av begreppet 

hälsofrämjande skolor. Regeringen förklarar att den hälsofrämjande skolan: ”…bygger på en 

vid syn på hälsa som omfattar hela skolans vardag som en stödjande miljö för hälsa.”72 

                                                            
67 Statens Folkhälsoinstitut www.fhi.se länkar 2008-12-21 
68 Dnr. 02- 2004:2013  Skolverkets insatser för att bidra till att nå det övergripande folkhälsomålet sid 9 
69 Prop. 1990/91:175 – Om vissa folkhälsofrågor sid 50 
70 Schäfer Elinder, L ; Faskunger, J (2005) Fysisk aktivitet och folkhälsa. Statens folkhälsoinstitut Sid  50 
71  Ibid. sid 15 
72 Prop. 2007/08:110 ”En förnyad folkhälsopolitik” sid 97 
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4. Folkhälsofrågor och skolan 
 

Att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar ses generellt som 

en viktig uppgift, bland annat för att skapa ett intresse för fysisk 

aktivitet i tidig ålder, vilket potentiellt skulle kunna minska 

sjukdomsbördan i vuxen ålder samt motverka övervikt och fetma.73 

 

Ovanstående citat belyser vikten av att arbeta med hälsofrågor. Tidigare har vi nämnt skolan 

som den vanligaste arenan för att föra fram vikten av ett hälsofrämjande arbete. I detta avsnitt 

redogör vi för de hälsoriktade målen som finns i skolans styrdokument.   

4.1 Centrala skoldokument 
En viktig del av skolans folkhälsoarbete är skolhälsovården som – enligt 

skollagen:  

/-/…har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och 

förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda 

levnadsvanor hos dem.74 

I grundskoleförordningen ges varje skola utrymme för att förfoga över ett visst antal timmar, 

där skolans ledning och rektor beslutar om innehållet, s.k skolans val.75 Under dessa timmar 

faller skolors olika temadagar in samt friluftsdagarna. Det står även i grundskoleförordningen 

att rektorn beslutar i vilken omfattning friluftsverksamhet ska förekomma.76  

 Under Mål att uppnå i grundskolan i Läroplanen, Lpo -94, står att skolan ansvarar för att 

varje elev efter genomgången grundskola: 

‐ känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår 

grundläggande ekologiska sammanhang, 

‐ har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god 

hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för 

hälsan och miljön.77 

                                                            
73 Schäfer Elinder, L ; Faskunger, J (2005) Fysisk aktivitet och folkhälsa. Statens folkhälsoinstitut sid. 138 

74 Skollagen, 1985:1100, kap 14 Skolhälsovården, §2 
75 SFS 1994:94 Grundskoleförordningen kap 2, 21§ 
76 SFS 1994:94 Grundskoleförordningen kap 2, 5 § Förordning (1997:599). 
77 Skolverket Lpo -94, ”kap 2, ”Mål och riktlinjer” 
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4.2 Kursplaner 
Den tydligaste delen av folkhälsoarbetet i skolan, förutom skolhälsovården genomförs i ämnet 

Idrott och hälsa. I kursplanen för ämnet finner man bl.a. följande: 

Grundläggande är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och 

psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet förmedlar därmed en syn 

på idrott och hälsa som har betydelse för både uppväxttiden och 

senare skeden i livet.78 

 

 Ämnet som tidigare hetat ”gymnastik med lek och idrott” (i folkskolan sedan 1919) och 

vidare Idrott(Lgr 1980) bytte namn till Idrott och hälsa när den senaste läroplanen trädde i 

kraft 1994. Detta betonar just hälsoaspekten i ämnet och inte bara idrott. Värt att notera är att 

namnbytet sker 2 år efter att Statens folkhälsoinstitut inrättats.79  

I kursplanen framkommer att: 

 Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor 

betydelse för hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla 

kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden 

fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas 

fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna 

livsstilens betydelse för hälsan.80 

 

I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa, står även att ämnet ska väcka engagemang och skapa 

medvetenhet genom: 

 /-/… regelbunden vistelse i naturen och genom friluftsverksamhet får 

eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera 

intresset för friluftsliv ,natur och miljöfrågor. Undervisningen 

anknyter till de starka 

kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i och 

ta vara på naturen.81 

Vid slutet av det nionde skolåret skall eleven bland annat ha kunskaper om friluftsliv 

                                                            
78 Skolverket, www.skolverket.se 2008-12-22 Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier, Idrott och hälsa 
1994.   
79 Sandell, Klas, Sörlin, Sverker (red.) Sundberg, Marie och Öhman, Johan (2000) Friluftshistoria – från 
härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik sid. 104 
80 Skolverket, Kursplaner och betygskriterier, Idrott och hälsa 1994 
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och vistelse i naturen, känna till allemansrätten och kunna orientera 

i okänd natur genom att använda olika hjälpmedel.82 

 

 Ett grundläggande syfte med ämnet Idrott och Hälsa är att 

att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina 

egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 

förståelse och respekt för andra. Fysiska aktiviteter utgör en 

gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott och hälsa 

ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och 

ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle.83 

 

 I kursplan och betygskriterier för ämnet hem- och konsumentkunskap hittar vi också innehåll 

för hälsa. Det står bland annat att: 

 Hälsa och välbefinnande har flera dimensioner: ekonomiska, 

materiella, fysiologiska och psykosociala. I ämnet hem- och 

konsumentkunskap är dessa på olika sätt sammanflätade och handlar 

bland annat om en medveten användning av resurser, om att stärka 

elevens tillit till sin egen förmåga att handla och att interagera med 

andra. Hushållsarbete sker både för eget och för andras 

välbefinnande.84  

 

I ämnet biologi står i kursplanerna att eleven skall utveckla förmåga att diskutera frågor om 

hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter. I mål att 

uppnå efter det nionde året står att eleven ska ”ha kunskap om beroendeframkallande medels 

inverkan på hälsan” samt ”kunna föra diskussioner om betydelsen av regelbunden motion och 

goda hälsovanor.”85 

 

                                                                                                                                                                                          
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83  SKOLFS 2000:135, Kursplaner och betygskriterier Idrott och Hälsa 
84 Skolverket Kursplaner och betygskriterier, Hem- och konsumentkunskap, Skolverket 1994.   
85 Skolverket Kursplaner och betygskriterier, Biologi, Skolverket 1994 
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5. Friluftsdagar idag 
Enligt Lpo-94 är friluftsverksamhet en central del av ämnet Idrott och hälsa och begreppet 

förekommer på flera ställen också i övriga styrdokument. Därför är det intressant att titta 

vidare på hur friluftsdagar förekommer idag och vad de innehåller. 

5.1 förekomsten av friluftsdagar efter Lpo 94 
I en statlig utredning från 2000 står att Sverige tillhör de nationer i Europa som har minst 

antal obligatoriska timmar i ämnet ”idrott och hälsa” i grundskolan. Antalet lektioner i detta 

ämne har minskat under de senaste decennierna samtidigt som friluftsdagarna kraftigt 

reducerats, som vi skrivit om tidigare. 

 

 Sedan 1994 är förekomsten av friluftsdagar inte reglerade i styrdokumenten. Det är sedan 

dess, enligt grundskoleförordningen, upp till rektor att bestämma friluftsdagarnas antal/läsår.86  

Friluftsrådet, utsedd av regeringen 2003 som en del av naturvårdsverket, skriver i en rapport 

att läroplansförändringen 1994 inte har påverkat den faktiska undervisningen eller innehållet i 

ämnet Idrott och hälsa, trots tillägget hälsa i ämnesnamnet. Friluftsrådet påpekar att det blir 

särskilt tydligt då det gäller friluftsundervisningen.87 

 

 Skolverket har ingen kontroll eller aktuell statistik på hur frekvent eller ens om friluftsdagar 

förekommer på de enskilda skolorna förutom i den nationella utvärderingen från 2003.  

 Det framkommer i den nationella utvärderingen att grundskolan i snitt hade 3,75 heldagar 

och 2,34 halvdagar med friluftsverksamhet, sammanräknat 6 dagar/läsår. Utvärderingen visar 

också att det är stor variation mellan skolorna. Vissa skolor har inga friluftsdagar alls, medan 

andra har över tio dagar per läsår.88 I en senare studie utförd av Riksidrottsförbundet från 

2007 framkommer att friluftsdagar i heldagar förekommer i 95 % av skolorna. I studien 

framkommer att 1-2 dagar är vanligast i högstadiet men att medeltalet för friluftsdagarna är 

3,2. Denna siffra kan visa att vissa skolor har fler friluftsdagar än andra. RF:s studie visar att 

medelvärdet på antalet halvdagar är 3,5 halvdagar/läsår. Majoriteten ligger dock på 1-2 

halvdagar/ läsår. RF:s studie tittar även på hur skolornas avstånd till naturområden ser ut. 

Denna statistik visar att drygt 80 % av skolorna totalt har nära eller ganska nära till 

                                                            
86 SFS: Grundskoleförordning (1994:1194)  Kap 2, §5 
87 Friluftsrådet (2006) Ämnet friluftsliv mot en kursplan för ämnet natur och friluftsliv  sid 4 

88 NCFF Nationella utvärderingen av grundskolan 2003(Nu-03) sid 26, Örebro universitet 
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naturområden. Avstånden bedöms lite längre på fler högstadieskolor vilket delvis kan bero på 

läget i större orter men även av de aktiviteter man väljer för sina friluftsdagar. 89 

5.2 Friluftsdagarnas innehåll efter Lpo94 
Skolverkets utvärdering -03 av ämnet Idrott och hälsa i skolan visar att friluftsdagarna verkar 

ha ett mycket varierat innehåll. Den vanligaste aktiviteten på friluftsdagar är friluftsliv, 

inklusive naturvistelser, kanotfärder och gå på tur. Friidrott, vinteraktiviteter som skidor och 

skridskor och orientering är andra vanliga aktiviteter. Friluftslivet är en aktivitet i ämnet som 

behandlas lite separat. Inom friluftslivet ska eleverna få erfarenhet att delta samt kunskaper 

och färdigheter att bedriva friluftsliv. Detta i syfte att väcka intresse och engagemang för 

friluftsliv, natur och miljöfrågor. 90 

 

5.3 Framtidens friluftsverksamhet i skolan 
Friluftsdagarnas avreglering i den senaste läroplanen har medfört en minskning av antalet 

friluftsdagar. Av denna minskning har det kommit reaktioner från de organisationer som 

arbetar med friluftsliv och folkhälsa. Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 21 

ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1.7 miljoner medlemmar och 

arbetar bl.a för att öka det statliga stödet för friluftsliv. En av åtgärderna man vill ändra på är 

att öka samarbetet med skolor och därmed öka antalet friluftsdagar. Friluftsrådet skriver i en 

rapport att man ser en oro över att konkurrensen om fritiden har ökat med den tekniska 

utvecklingen, TV, Internet m.m.91  

 

Friluftsrådet har i en rapport utarbetat förslag för en kursplan i ämnet friluftsliv för att visa 

vikten av kunskap om friluftsliv.  

Syftet med en tydligare undervisningsplan är att nå även de barn och 

ungdomar som idag inte attraheras av idrott eller som är fysiskt 

inaktiva på sin fritid. 

I rapporten framkommer att syftet för ämnet friluftsliv skulle vara att för eleven öka 

kunskapen om bl.a: skydda och vårda natur och miljö och ge kunskaper i olika kulturella och 

historiska aspekter av naturen. Här syftas friluftsliv i skolan till miljö och naturvana före den 

fysiska aktiviteten som snarare ses som en följd eller ett sätt att utöva friluftsliv.92  

                                                            
89 Riksidrottsförbundet (2007) , Idrott och rörelse i skolan – en studie av idrotten i skolan, Stockholm, sid 10 
90 NCFF Nationellautvärderingen av grundskolan 2003(Nu-03) sid 26, Örebro universitet sid 27 
91 Friluftsrådet (2006) Ämnet friluftsliv mot en kursplan för ämnet natur och friluftsliv  sid 3-4 
92 Ibid.  Sid. 8 
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6. Analys 
I detta avsnitt ska vi diskutera och analysera friluftsdagar utifrån statlig styrning av skolan 

samt folkhälsofrågornas utveckling. Vårt syfte är att problematisera friluftsdagarna som 

företeelse i skolan utifrån Rothsteins modell. För att komma fram till hur friluftsdagarnas 

förekomst och syfte har förändrats går vi igenom hur skolan som institution har styrts och 

förändrats. Därefter behandlar vi folkhälsoinstitutets uppkomst och kopplar dess inverkan på 

skolan. Slutligen behandlar vi hur friluftsdagarna har förändrats och om dessa förändringar 

kan förklaras med Rothsteins modell om förhållandet mellan samhälleliga normer och 

politiska institutioner.  

Innan vi börjar analysen följer en kort sammanfattning på modellen och dess typer som vi 

utgår ifrån: 

Typ 1 kommer vi benämna som historisk – kulturell politisk utveckling. Med denna typ avser 

vi den som beskriver hur historiskt kulturella normer påverkar till politiska institutioner och 

som leder till ett politiskt beteende. 

Typ 2 benämner vi som normativ politisk utveckling.  Med denna typ avser vi den som 

beskriver hur ett strategiskt agerande av en elit leder till politiska institutioner och som leder 

till historiskt – kulturella normer. 

6.1 Skolans politiska utveckling 
Bildning har alltid varit en viktig del av samhället. När vi tittar allmänt på skolans historiska 

utformning ser vi hur utvecklingen kan ses utifrån både en historiskt - kulturell politisk 

utveckling (typ 1) och en normativ politisk utveckling (typ 2).  

Den historiskt - kulturella politiska utvecklingen kan förklaras utifrån medborgarnas 

uppfattning om att bildning är av stor vikt för en persons utveckling. Men vi kan även se en 

normativ utveckling av bildningen när kyrkan (som då är ”statskyrka”), som en av dåtidens 

politiska institution, inför obligatoriska husförhör. Dessa husförhör hade främst till syfte att 

kontrollera och testa kunskap hos befolkningen. Detta är kyrkans sätt att belysa vikten av 

bildning.  

 1842 kan vi skönja en brytpunkt där den historiskt – kulturella politiska utvecklingen övergår 

till en normativ politisk utveckling när staten går in och tar över skolan genom 

folkskolestadgan. Här kan vi se en tydligare normativ utveckling där staten går in och tar 
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kontroll över skolverksamheten. När skolan blir en statlig institution syns en satsning från 

staten, bildning blir en viktig fråga. Den statliga bildningen går nu ut på att medborgaren ska 

utbildas för samhällets bästa i industrialiseringens tidevarv. Vikten ligger på kunskap för en 

god samhällsutveckling. 

 Staten tar kontroll över bildningen och den kommer att omfatta allt fler medborgare för att 

tillslut leda till dagens lagstiftade skolplikt. Idag är skolan under statlig kontroll men 

huvudmannen har sedan början av 1990-talet skiftat till kommunen. Makten har 

decentraliserats och har lett till att skolan som verksamhet och institution styrs genom 

mål/ramlagar. Staten har släppt ansvaret för skolan till kommunerna men ställer fortfarande, 

genom ramlagar, de övergripande kraven på hur skolgången ska se ut. Alltmer ansvar för 

skolan lämnas till rektor på varje enskild skola. Detta har lett till att statens förmåga att 

påverka skolans innehåll har minskat samtidigt som man fortfarande har viss direktkontroll 

över skolans verksamhet genom lärarutbildning, styrdokument och statliga kontrollverk.  

Det är viktigt att påpeka att styrningen av skolan, utifrån en normativ politisk utveckling, inte 

sker över huvudet på medborgarna. Rothstein talar om det ”villkorliga samtycket” vilket 

handlar om att medborgare låter sig styras genom vårt parlamentariska och representativa 

system. Medborgarna visar sin legitimitet genom att följa lagar och regler. I skolans fall blir 

det tydligt genom skolplikten. Föräldrar skickar varje dag sina barn till skolan och visar 

därigenom en acceptans och tilltro till skolan och bildning.  

Bildning och skolan som institution har utvecklats i en normativ politisk utvecklig sedan den 

blev statlig men historiskt sett syns även en historiskt – kulturell politisk utveckling. Det är 

svårt att separera de båda typerna i modellen och det handlar i detta fall om att det går att se 

en tydlig brytpunkt när staten bestämmer sig för att bildning ska bli en viktig fråga.  

6.2 Friluftsdagarnas politiska utveckling 
Vi har tidigare resonerat kring skolan som politisk institution och att den kan ses ur en 

normativ politisk utveckling. Innehållet i skolan kan dock även härledas ur en historiskt - 

kulturell politisk utveckling där friluftsverksamheten är ett typiskt inslag i undervisningen 

som finns kvar av tradition.  

 Till en början förekom friluftsverksamhet i skolan som ett inslag av fysisk aktivitet och som 

motpol till den traditionella bänkundervisningen i klassrummet. Friluftsverksamheten var 

förknippad till gymnastikämnet men blev senare reglerade och obligatoriska friluftsdagar 
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infördes. Här syns en brytpunkt där friluftsverksamhet av tradition övergår till en statlig 

angelägenhet som en metod för att främja goda resultat i skolan och för att ta med sig vanor  

efter avslutad skolgång. Det går att se ett skifte där förekomsten av friluftsdagar byts från en 

historisk - kulturell utveckling till en mer normativ politisk utveckling. 

Fokus och syftet med friluftsdagarna har förändrats med tiden. Det har handlat om elevens 

rörelsebehov, kunskap om naturvård, att främja elevens hälsa och sedermera även uppnå hälsa 

för att under senare tid övergå till att fokusera mer på miljömedvetenhet. Utvecklingen av 

friluftsdagarna har således fått en större betoning på hälsa och miljö. Det finns från staten ett 

behov av en god folkhälsa, eftersom ohälsa genererar stora ekonomiska kostnader. Detta har 

lett till att folkhälsa och miljö blir en politisk angelägenhet. Skolan ses som ett av statens 

viktigaste normativa verktyg och där friluftsdagarna har varit och blivit en metod i 

folkhälsoarbetet.  

6.3 Folkhälsans politiska utveckling 
Hälsa har alltid varit en viktig aspekt i människans liv för att må bra och orka med vardagens 

sysslor. Folkhälsan ses som en resurs för samhället. Folkhälsa, både som begrepp och 

företeelse, växer fram efter flera politiska utredningar under senare delen av 1900-talet. En 

dålig folkhälsa resulterar i en sämre välfärd. Statens ökade angelägenhet till folkhälsofrågor 

kan ses i statens beroende av friska medborgare som kan leva upp till välfärdsstatens 

skyldighet t.ex. att betala skatt. Här syns statens intentioner i att i tidig ålder fostra elever i 

skolan till ett hälsosamt leverne. 

 Hälsa kan ses ur den historiskt - kulturella politiska utvecklingen (typ 1) medan folkhälsa kan 

ses som en normativ politisk utveckling då den är ett mål för staten. En god hälsa är en 

individuell angelägenhet medan en god folkhälsa ses som ett led i en väl fungerande 

välfärdsstat. Staten har en ekonomisk vinning i att satsa på folkhälsan. Följden av detta blir att 

statens folkhälsoinstitut bildas. Sedan 2003 arbetar statens folkhälsoinstitut utifrån det 

nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen, som brutits ned till 11 delmål. När regeringen bestämmer att 

införa nationella mål syns en normativ utveckling där man sätter riktlinjer för vad som är en 

sund livsstil för medborgaren. Att ha nationella folkhälsomål innebär förväntningar på 

medborgaren som ska sträva efter att uppnå dessa. 6 av dessa delmål är kopplade till skolans 

verksamhet vilket visar att skolan getts ansvar att fostra elever till en sund livsstil. Regeringen 

talar idag om den hälsofrämjande skolan och begreppet syftar till en vid syn på hälsa i skolans 
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vardag som en stödjande miljö för hälsa. Begreppet visar att hela skolan ska omfattas i det 

hälsofrämjande arbetet. Tidigare har fokus legat på begreppet hälsofostran. 

6.4 Folkhälsans utrymme i skolan 
Skolan har getts ansvar i 6 av de 11 delmålen. Regeringen skriver att skolans vardag ska 

genomsyras av en hälsofrämjande miljö.  

I skolans rådande styrdokument finns inslag av hälsa i den pedagogiska verksamheten. Staten 

visar genom riktlinjerna vad man anser är den sunda livsstilen. I Lpo -94 står i mål att uppnå 

att eleven ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. Det går att skönja den 

normativa tanken från staten i begreppen god hälsa samt livsstilens betydelse för hälsan och 

miljön. Detta mål är det tydligaste målet som går att finna i styrdokumenten och gäller hela 

grundskolan.  

I kursplanen riktad till Idrott och hälsa finns den starkaste kopplingen till hälsa och 

friluftsverksamhet i skolan. Det står bl.a. att idrott, friluftsliv och olika former av motion och 

rekreation har stor betydelse för hälsan.  

1994 ändras namnet på ämnet Idrott och får tillägget hälsa, och blir alltså Idrott och hälsa. Här 

syns normen av en sund livsstil. I grundskoleförordningen står att skolan har ett visst antal fria 

timmar att förfoga över. Under dessa timmar infaller friluftsdagarna. I grundskolan ska i den 

omfattning som rektorn bestämmer anordnas friluftsverksamhet som bedrivs under lärares 

ledning.  

Friluftsdagarnas förekomst ligger alltså under de valfria timmarna i timplanen, men 

friluftsdagarna förknippas ofta samman med ämnet idrott och hälsa och ses gärna som ett 

delmoment i ämnet. I skolverkets utvärdering av ämnet idrott och hälsa finns friluftsdagarna 

med som underrubrik, som en direkt koppling till ämnet idrott och hälsa.  

Statens intentioner att integrera hälsa i skolan syns i de centrala styrdokumenten och när 

ämnet Idrott blir Idrott och hälsa -94. I en statlig utredning framkommer dock att statens 

normativa hälsopåverkan i skolan inte gett önskade resultat. I den statliga utredningen 

framkommer att Sverige tillhör en av de nationer i Europa som har minst antal timmar i idrott 

och hälsa i grundskolan och att det också påverkar skolans friluftsverksamhet. Det visar sig i 
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en annan rapport att ämnet Idrott och hälsa inte förändrats i dess innehåll sedan namntillägget 

om hälsa tillkom -94.  

6.5 Friluftsdagarnas utrymme i skolan 
Friluftsdagar förknippas idag med hälsa och miljö antagligen pga. att frågorna getts mer 

fokus. Paradoxalt nog har friluftsdagarna minskat under senare år samtidigt som staten genom 

flera institutioner betonar hälsofrämjande arbete. Sedan -94 är friluftsdagarna avreglerade och 

rektorn har ansvaret för friluftsdagarna. Som reaktion på det minskade antalet friluftsdagar 

framför organisationen Svenskt friluftsliv en vilja i ökat stöd för friluftsliv som bl.a. ska gå till 

satsning på skolans friluftsdagar. Det är svårt att se vilken typ i Rothsteins modell som passar 

in här. Det går att se viljan på utökad satsning utifrån en historiskt – kulturell politisk 

utveckling där medborgarna genom Svenskt friluftsliv som språkrör framför vad medborgarna 

anser är viktiga normer och värderingar. Men det går även att se Svenskt friluftsliv som en 

organisation som normativt försöker påvisa vikten av friluftsliv för skolans verksamhet och på 

så vis öka antalet friluftsdagar i skolan.  

Friluftsrådet, som är tillsatt av regeringen, skriver en rapport 2006 med syfte att införa 

friluftsliv som ämne i skolan. Genom att formulera en alternativ kursplan visar man sin oro 

över en alltmer stillasittande fritid och nå de barn och ungdomar som inte lever den sunda 

livsstilen. Den nya kursplanen går att tyda som en åtgärd för att fånga upp något som man 

anser sig ha tappat, alltså ett minskat antal friluftsdagar. Detta skulle kunna ses som en 

brytpunkt, utifrån Rothsteins modell, där staten går in och tar över ansvaret för vad som anses 

vara viktigt för den hälsosamma medborgaren.   

Intressant att diskutera i sammanhanget för en ny kursplan är hur man väljer att se på 

friluftsliv. Det går att se friluftsliv som ett medel för att uppnå ett mål. Det går också att se 

friluftsliv som ett mål i sig. De ideella organisationerna jobbar för friluftsliv som mål, att 

umgås med naturen och förhålla sig till miljön. Friluftsliv som medel att uppnå skolans 

kunskapsmål kan tolkas som den fysiska aktivitet som friluftsliv innebär. Friluftsliv som 

medel är den som starkast kopplas samman med friluftsdagarna. I diskussionen om en ny 

kursplan och ämne kan man dock se hur friluftslivet som mål får tydligare fokus.   

6.4 Slutdiskussion 
Bo Rothstein visar med sin modell olika möjliga utgångspunkter för varifrån våra normer och 

värderingar kommer. Han menar att det ofta är en politisk elit som strategiskt påverkar 
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politiska institutioner som skapar nya samhälleliga normer. Den traditionella synen är att 

historiskt – kulturella normer påverkar den politiska utvecklingen.  

Vi har genom denna uppsats uppmärksammat att det är svårt att särskilja de bägge typerna. Vi 

skulle snarare vilja peka på sambandet mellan de båda typerna än skillnaderna. Det är alltid 

svårt att applicera en teoretisk modell i verkligheten då verkligheten ofta är mer komplex än 

en deskriptiv modell. Det intressanta i uppsatsen har inte varit att leta efter ursprunget till 

friluftsdagarna utan att följa utvecklingen och se statens agerande över tid och att finna 

brytpunkterna när staten tar över ansvaret och därmed belyser vikten av en fråga, i vårt fall 

hälsa och friluftsdagar.  

 Staten släpper den direkta styrningen av skolan i och med kommunaliseringen. Men 

samtidigt som staten släpper den direkta styrningen använder man sig av indirekta styrmedel 

för att inte helt tappa kontrollen över medborgaren. Exempel på dessa indirekta styrmedel är 

de samhälleliga normer som man framhäver via politiska institutioner, exempelvis statens 

folkhälsoinstitut som samlar in och sprider information för en hälsofrämjande livsstil. 

 Ett av skolans verktyg i sitt folkhälsofrämjande arbete har varit och är friluftsdagarna. Dessa 

dagar har gått från direktiv om reglerade dagar till att med den senaste läroplanen avregleras 

och rektorn får ansvaret att bestämma över friluftsdagarna. Detta har vi genom uppsatsens 

gång sett som paradoxalt då folkhälsofrågor kommer allt högre upp på den politiska 

dagordningen. I realiteten har friluftsdagar blivit en frivillig aktivitet för varje skola. Ska man 

tolka avregleringen av friluftsdagar som att staten blir mindre angelägen om dessa frågor eller 

byter staten metod för det folkhälsofrämjande arbetet? Staten byter begrepp från hälsofostran 

till hälsofrämjande skola och visar därmed att hela skolans verksamhet ska genomsyras av 

hälsofrämjande arbete och att det inte bara är en företeelse som ska läras ut. 

 Det är intressant att se hur friluftsrådets förslag på en alternativ kursplan för friluftsliv i 

skolan fortsättningsvis behandlas. Om den inrättas innebär det att staten på ett sätt tar ett 

större ansvar för friluftsliv, där hälsa och miljö då får ett större utrymme i skolan. Ytterligare 

en möjlighet är att inriktningen för hälsofrämjande skola vidareutvecklas. 

Friluftsdagar som inslag i skolans verksamhet kan, genom inriktningen för en hälsofrämjande 

skola komma att bytas ut mot ett bredare verksamhetstänk. Men de kan också leva kvar med 

de påtryckningar från ideella föreningar som värnar om den tradition som friluftsdagarna står 

för.  
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