Sport och friluftsliv
som utmanar
Friluftssport och äventyrsidrott

Utmaningar för lärare, ledare och miljö
i en föränderlig värld
Vandra, klättra eller paddla i naturpräglade
landskap blir tävlingar i multisport. Samtidigt blir
sådant som kiting och brädsporter upplevelseorienterade och tävlingskritiska. Aktiviteter friställs
också alltmer från landskapet genom äventyrsbad
och klätterväggar, skidåkning inomhus och forspaddlingsbanor med vattenpumpar. Håller friluftslivet och naturen – som i skidåkning på natursnö,
skogsvandringar och paddling på forsens och
havets villkor – att helt tappa sin betydelse? Eller
är det i stället en nytändning för friluftslivets lekfullhet och en väg till nya naturmöten som vi ser i
trendiga aktiviteter och uppbyggda miljöer?

210:-

ex. moms

Boken vänder sig till blivande och verksamma
idrottslärare, entreprenörer och ledare i idrott,
friluftsliv, fritid och turism. Den kan dessutom
med fördel rekommenderas som inspirerande läsning för den breda allmänheten med intresse för
friluftslivets varierande möjligheter.
Beställ boken till specialpris!
Fyll enkelt i kupongen som finns på bladets baksida

Om författarna:
Bokens redaktörer är KLAS SANDELL, JOHAN ARNEGÅRD
och ERIK BACKMAN.
Ett 30-tal författarna representerar ett mycket brett urval av
de viktigaste kompetenserna från forskning, undervisning
och företagande inom friluftsliv, idrott, sport och äventyr
i Sverige och övriga Norden.

Boken behandlar följande områden:
Uppslag

Kapitel
Kap 1 Idrott, sport, äventyr och friluftsliv – en introduktion

•

av Klas Sandell

Multisport & Adventure Racing av Erik Ahlström
och Mikael Lindnord

Kap 2 Utmanande och ungdomligt i konsumtionssamhället
av Åsa Bäckström

Kap 3 Friluftsliv, idrott och skola i förändring
av Erik Backman

Kap 4 Friluftssport som spänningsfält och professionsarena
av Johan Arnegård

Kap 5 Miljö, pedagogik och landskap av Klas Sandell
Kap 6 Kroppen i friluftslivet av Marie Öhman och Johan Öhman

•

Professionell äventyrare av Renata Chlumska

•

Äventyrssport i Norge av Alf Odden

•

Surfski – havsracing av Peter Ekström

•

Mountainbike av Kalle Bern

•

Äventyrsidrott i Nya Zeeland av Søren Andkjœr

•

Scouterna gör det i skogen av Anna Westberg Broström

•

Fjäll- och friluftsutbildning av Urban Axelsson
och Kicki Eriksson

•

Äventyr på högskolan av Jan Seger

Kap 7 Risktagare och teorier om friluftsliv av Björn Tordsson

•

Bergsguide av Johan Arnegård

Kap 8 Slutsatser och framtidsblick av Klas Sandell, 		

•

Certifiering och auktorisation av Johan Arnegård

Johan Arnegård och Erik Backman

och Christian Persson

•

Folkbildnings- och föreningsperspektiv av Jonas Forsmark

•

Geocaching av Camilla Lundborg

•

Artificiella landskap av Thomas Blom och Mats Nilsson

Vill du veta mer om boken
så kontakta oss!

•

Naturmöten och miljöpedagogik av Klas Sandell

Du kan också läsa mer på studentlitteratur.se/34075

•

Adventure i danskt friluftsliv av Søren Andkjœr

•

BASEjumping av Reidar J. Mykletun

•

Traditionellt naturnära friluftsliv av Bo Weslien

•

Kitesurfing av Mattias Boman och Adam Felton

•

Vikingarännet av Anders Tysk

•

En genusanalys av Suzanne Lundvall

•

Inkludering och exkludering av Åsa Bäckström

och Johan Öhman

•

Fysiska prestationsprofiler av Johnny Nilsson, Jan Seger

Louise Bjar
Förläggare Lärarutbildning
louise.bjar@studentlitteratur.se
Tel. 046-31 22 24
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och Lars Karlöf

Ja tack, jag beställer:
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Studentlitteratur
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