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Sammendrag 
Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. (2020). Barn og unges friluftsliv. NINA Rapport 1801. Norsk institutt 
for naturforskning. 
 
 
Rapporten tar for seg ulike temaer knyttet til barn og unges deltakelse i friluftsliv i Norge. Den 
består av fire frittstående kapitler som kan leses uavhengig av hverandre. Sammen vil kapitlene 
gi et komplementerende bilde av ulike sider ved barn og unges friluftsliv. 
 
Kapittel 2 er en oppdatering av et kapittel om barn og unges friluftsliv fra en eksisterende rapport 
om friluftsliv i Norge skrevet i 2014. Kapittelet leses best i sammenheng med denne og oppsum-
merer kunnskapsstatus om barn og ungdoms friluftsliv anno 2019. Det peker også på korttids-
trender for ungdomsgruppa. Et overordnet funn er at det mangler nasjonale kartleggingsunder-
søkelser om barns friluftsliv etter 2013. Når det gjelder ungdommen tyder tallene fra perioden 
2011-2017 på at deltakelse i de tradisjonelle aktivitetene dels fortsatt er i tilbakegang, dels holder 
seg stabile. Unntaket er fotturer, hvor vi ser en økning for alle varianter (fjell, skog, kortere, 
lengre). 
 
Kapittel 3 viser hva eksisterende litteratur kan gi oss en pekepinn om, når det gjelder suksess i 
organiserte friluftslivsaktiviteter. Litteraturen legger vekt på betydningen av den direkte kontakten 
med natur som friluftsliv gir, og ikke minst barns frie lek i naturomgivelser. Det siste holdes for å 
være av stor betydning for barns utvikling i bred forstand; fysisk, kognitivt, emosjonelt og sosialt. 
I dagens samfunn gis barn i mindre grad tid til denne form for direkte naturkontakt. Av de viktigste 
barrierene finner vi urbanisering som reduserer grøntarealer og tilgjengeligheten, og endrede 
fritidsmønstre som innebærer at barn tilbringer mer tid innendørs og at deltakelse i organiserte 
fritidsaktiviteter legger beslag på barnas fritid. Litteraturstudien viser at det viktig å gi barn anled-
ning til å utforske naturen på egne premisser, uten for mye voksenorganisering. Samtidig er det 
viktig å ta i betraktning at en del barn har en familiebakgrunn som gjør at de er ukjente med 
naturtyper som f.eks. skog, og at de ikke nødvendigvis besitter en sterk egenmotivasjon for del-
takelse.  
 
Kapittel 4 omhandler deltakelse i organisert friluftsliv. Dette arbeidet har tatt utgangspunkt i eksiste-
rende nasjonale datasett og det er kjørt frekvenser som viser barn og ungdoms deltakelse i organi-
sert friluftsliv, også sammenlignet med annen organisert fritidsaktivitet. Det ble også innhentet 
medlemsstatistikk om barn og unge fra en rekke Norske friluftslivsorganisasjoner. Kapitlet viser hvem 
som deltar når det gjelder kjønn, alder og geografi, samt hva slags type aktivitet de deltar i. Til sam-
men engasjerer de ti foreningene vi har fått data fra over 171 100 barn og unge (0-25/26 år) i frilufts-
livsaktivitet. Det utgjør 10,6 % av barne- og ungdomspopulasjonen. Tallene antyder at deltakelse 
avtar med alder og er størst i aldersgruppa 6-12 år. Foreningene engasjerer noe flere gutter enn 
jenter og Oslo er det fylket der relativt sett flest er med i en slik organisasjon (nesten 15 %).  
 
Kapittel 5 tar ytterligere for seg organiserte friluftslivsaktiviteter for barn og unge og viser resultater 
fra et kvalitativt feltarbeid. Gjennom deltakende observasjon forsøker studien å gi svar på hvilke fak-
torer som påvirker graden av suksess når det gjelder gjennomføring og innhold på organiserte fri-
luftslivstilbud. Studien finner at forhold ved tilbudet som innhold og aktiviteter, veilederrollen, organi-
sering og tidsbruk, samt hvordan eventuelle læringssituasjoner er lagt opp, er viktige faktorer som 
påvirker suksess. Disse forholdene påvirker hva deltakerne får oppleve, graden av naturkontakt, det 
sosiale samspillet mellom deltakerne og hvor mye frilek eller fritid de får – alle forhold som igjen 
påvirker hvorvidt de har det moro og lystbetont, opplever natur eller har mulighet til å tilegne seg 
praktisk friluftslivsferdigheter. Kapitlet trekker til slutt opp noen viktige momenter til den praktiske 
gjennomføringen som kan bidra til å øke graden av suksess. 
 
 
Line C. Wold – line.wold@nina.no, Margrete Skår – margrete.skar@nina.no, Hogne Øian – 
hogne.oian@nina.no, Norsk Institutt for Naturforskning. 
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Abstract 
Wold, L.C., Skår, M. and Øian, H. 2020. Children, adolescents and outdoor recreation. NINA Report 
1801. Norwegian Institute for Nature Research. 
 
 
This report is about children, adolescents and outdoor recreation – “friluftsliv” – in Norway. The report 
contains four independent chapters, each focusing on different aspects of the topic. The chapters can 
be read separately. However, together they will offer a more comprehensive and full picture concern-
ing both organized and unorganized outdoor recreation among children and adolescents. 
  
Chapter 2 is an update on issues described in a NINA-report from 2014, on outdoor recreation in the 
Norwegian population. This chapter updates the current status on what was summarized on children 
and adolescents’ participation in outdoor recreation until 2014. A main finding is that there is a lack 
of national surveys mapping children’s outdoor recreation after 2014. Concerning the adolescents, 
data from 2011-2017 implies that trends described prior to 2014 is still valid. Some “traditional” activ-
ities are still declining, while others remain stable. The only exception is hiking, which is increasing in 
all forms (irrespective of type of nature location and length). 
 
Chapter 3 presents results from a literature study on success factors - related to organized out-
door recreation activities. The examined literature emphasize the importance of the type of close 
nature contact provided through outdoor recreation, and the benefits gained through children’s 
free play in nature. The latter is especially valued, because of its perceived contribution to both 
emotional, physical, cognitive and social development in children. Today’s society gives limited 
time to such forms of direct nature contact. One of the most important barrier is urbanization, 
which mainly includes both reduction of green spaces and reduction of availability to such areas. 
Another barrier is changes in leisure time: today many children spend more time indoors and in 
organized activities. This review suggest that it is important to let children explore nature on their 
own terms, without too much adult interreference. However, family background seems to be an 
issue needing more attention, as many are not familiar with, or even possess an interest to par-
ticipate in outdoor recreation.  
 
Chapter 4 focus on organized outdoor recreation activities. Participation in outdoor recreation activi-
ties in among children and adolescents is shown, and compared to participation in other forms of 
organized activities. Member statistic from many of the Norwegian outdoor recreation organizations 
is shown, and also types of activities, gender, age and geographical distributions. All together 171 100 
children and adolescents aged 0-25/26 are members in one of the ten examined organizations. This 
amounts to 10,6% of the children/adolescent population. Data shows that participation declines with 
age, and that somewhat more boys than girls participate. Geographically, Oslo county engaged the 
highest proportion with nearly 15 %. 
 
Chapter 5 focus even more in-depth on organized outdoor recreation activities, and shows results 
from a qualitative fieldwork. Through participation in a selection of outdoor recreation offers, the study 
aimed to identify which factors contribute to success when it comes to organizing such offers. Find-
ings indicate that factors concerning the offer itself, such as the activities, how they are organized 
and how time is being spent, how supervisors interpret their role and how learning situations are 
designed, are of importance. These factors determined what the participants will experience, how 
much nature contact they will have, the social interplay between them and how much free time and 
free play they are given. These factors will then influence how much fun participants have – which is 
the main goal – and in addition how much nature contact they will experience and whether they have 
the possibility to learn outdoor recreational skills. The chapter is summed up with some practical tips 
on how to organize outdoor recreational activities. 
 
 
Line C. Wold – line.wold@nina.no, Margrete Skår – margrete.skar@nina.no, Hogne Øian – 
hogne.oian@nina.no, Norwegian Institute for Nature Research  
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Forord 
Først og fremst vil jeg takke oppdragsgiver for at de ga oss tillitten til å gjennomføre prosjektet 
og for den gode dialogen vi har hatt underveis i prosjektet. Godt samarbeid gir forhåpentligvis et 
bedre og mer omforent sluttprodukt som kan være av nytte for det videre arbeidet oppdragsgiver 
skal ha med Suksessrike Friluftslivsaktiviteter. Kapittel 2, som oppsummerer status for barn og 
unges friluftsliv, er en oppdatering av et kapittel i en tidligere NINA-rapport (NINA-rapport 1073 
fra 2014). Denne statusoppdateringen var opprinnelig avtalt publisert som et notat og har derfor 
en struktur som gjør at det best leses i samband med 1073-rapporten. Innholdet er dog innlem-
met som et eget kapittel i denne rapporten etter oppdragsgivers ønske.  
 
Til sammen har oppdraget bestått i innhenting av data gjennom en rekke ulike tilnærminger, og 
vi har jobbet både med litteratursøk, kunnskapsoppsummering, kvantitative analyser og med 
kvalitativt feltarbeid. En spesiell takk går til alle de som har vært en del av det kvalitative feltar-
beidet. Takk til alle barn og ungdommer som har latt oss være med å se litt av fritida deres og 
som har svart på spørsmålene vi har hatt. Takk til alle dere veiledere, som har latt oss være med 
å observere dere i aksjon og som har delt deres tanker om tilbudet dere har ledet. Vi har forsøkt 
å være nøye med å formidle at vi ikke har vært til stede fordi vi skal evaluere veiledere, men det 
er ikke til å komme unna at det er noen som «følger med på» det som skjer. Derfor ønsker jeg å 
benytte muligheten til å formid le til alle veilederne vi har møtt at vi er imponert over engasjemen-
tet, tiden og innsatsen dere legger ned for å gi barn og unge gode friluftslivsopplevelser – det 
fortjener honnør i seg selv.  
 
En del av de data som er benyttet her er hentet fra «Ungdata, 2010-2019». Undersøkelsen (Ung-
data) er finansiert av Helsedirektoratet. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Vel-
ferdsforskningsinstituttet NOVA gjennom NSD – Norsk senter for Forskningsdata AS. Verken 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Helsedirektoratet eller NSD er ansvarlig for analysen av da-
taene, eller de tolkninger som er gjort her. 
 
En del av de data som er benyttet her er hentet fra Tidsbruksundersøkelsen 2000/2001 og 2010. 
Data er innsamlet av Statistisk Sentralbyrå. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert 
form av NSD – Norsk Senter for forskningsdata AS. Verken Statistisk Sentralbyrå eller NSD er 
ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her. 
 
 
 
April 2020, Line C. Wold - prosjektleder 
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1 Innledning og rapportstruktur 
Kunnskap om barn og unges friluftsliv er viktig av flere grunner. Barn og unges opplevelser i dag 
og det faktum at de er framtidas friluftslivsutøvere gjør slik kunnskap betydningsfull. Det er godt 
forskningsmessig belagt at naturkontakt i barndom er viktig for senere motivasjon og utøvelse 
av friluftsliv i voksen alder (se bl.a. Thompson mfl., 2008; Stanley mfl., 2012). Kunnskapstilfanget 
som viser positive effekter av naturopphold for barn og unge er også stort, både når det gjelder 
utvikling av stedsidentitet (Chawla ,1992), effekter for fysisk aktivitet og helse (Berg, 2005; Fjør-
toft, 2018; Martensson mfl., 2014), kognitiv utvikling (Wells, 2000), økt livskvalitet (Faber Taylor 
& Kuo, 2006; Faber Taylor mfl, 2002; Kaplan, 1985) og redusert stress (Faber Taylor & Kuo, 
2009; Wells & Evans, 2003). Flere har den siste tiden også satt fokus på hvordan aktivitet i natur 
bidrar til risikomestring (Sandseter mfl., 2013). Det er altså mye som argumenterer for å rette et 
særskilt fokus mot barn og unges friluftsliv, og også politisk er dette fokuset synlig, blant annet i 
regjeringens handlingsplan for friluftsliv fra 2018 (Klima- og miljødepartementet, 2018). 
 
Et av tiltakene i handlingsplanen (Klima- og miljødepartementet 2018) var at et utvalg suksess-
rike satsinger innen friluftsliv og natur skulle videreutvikles. Friluftsrådenes landsforbund (FL) var 
en av flere nevnte samarbeidspartnere for dette arbeidet og i 2019 ble FL tildelt midler til å: 
 «utvikle, lede og drifte et nytt prosjekt som skal kartlegge og systematisk videreutvikle suksess-
rike aktivitetstiltak innenfor friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid» (Prop. 1 S, 2018-2019).  
Prosjektet har tittelen Suksessrike Friluftslivsaktiviteter.  
 
Som et ledd i sitt arbeid har FL lyst ut midler til to ulike oppdrag som omhandler kunnskapsinn-
henting om barn og unges friluftsliv. Denne rapporten inneholder resultater fra begge disse opp-
dragene. Det første var en statusoppdatering på barn og unges friluftsliv basert på en tidligere 
NINA-rapport, det andre var et tredelt oppdrag som vha. ulik metodikk skulle ta for seg ulike sider 
ved organisert friluftslivsaktivitet for barn og unge. 
 
I 2014 publiserte NINA en rapport om status for friluftsliv i den norske befolkningen (Dervo mfl., 
2014). Rapporten omhandlet flere ulike temaer, og hadde deriblant et eget kapittel om barn og 
unges deltakelse i friluftsliv. Friluftsrådenes landsforbund ønsket at kunnskapen på feltet ble 
oppdatert og NINA ble bedt om å gjennomføre dette arbeidet. Kapittel 2 i denne rapporten er en 
forlengelse av barne- og ungdomskapitlet i rapporten fra 2014 og viser status for barn og unges 
friluftsliv anno 2019. Vi viser også trender og endringer siden 2014, men trender og tendenser 
fram til 2014 må leses i NINA-rapport 1073 (Dervo mfl. 2014). Kapitlet er tredelt og tar for seg 
status for friluftslivet blant ungdom, status for friluftslivet blant barn, og kjennetegn og tendenser 
ved barn og unges friluftsliv slik det tegnet seg i 2019. 
 
De tre neste kapitlene i rapporten er i større grad knyttet til organisert friluftsliv og enda tydeligere 
knyttet til hovedprosjektet Suksessrike Friluftslivsaktiviteter sitt hovedmål. Kapittel 3 viser resul-
tatene fra en litteraturstudie som har sett nærmere på hva som kan bidra til at organiserte 
friluftslivsaktiviteter er suksessrike. Det er relativt lite litteratur og forskning direkte knyttet til 
dette, men vi har trukket fram relevant litteratur knyttet til en rekke ulike forhold ved friluftslivet 
som vi mener har relevans i forhold til denne problemstillingen. I kapitlet peker vi altså på en 
rekke faktorer ved friluftslivet og til slutt forsøker vi å vise hvilken relevans dette har for suksess 
i gjennomføring av organisert friluftsliv. I kapittel 4 ser vi enda nærmere på deltakelse i organi-
sert friluftsliv for barn og unge. Her fremkommer status på deltakelse i en rekke friluftslivsor-
ganisasjoner. I tillegg sammenfatter vi kunnskap fra eksisterende datasett som inneholder infor-
masjon om deltakelse i organiserte friluftslivsaktiviteter og vi sammenligner deltakelse i friluftsliv 
med annen organisert aktivitet og ser på hva som kjennetegner de som er med i det organiserte 
friluftslivet. Kapittel 5 viser resultater fra en kvalitativ studie som omhandler det å være med på 
organisert friluftslivsaktivitet. Studien ser nærmere på hvilke faktorer som kan bidra til at or-
ganiserte friluftslivsaktiviteter er suksessrike. Gjennom observasjon på ulike friluftslivstilbud 
for barn og unge, samt semi-strukturerte samtaler med veiledere forsøker vi å sammenfatte hva 
som kan bidra til at barn og unge som deltar i slike aktiviteter for gode opplevelser.  
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Hvert av kapitlene kan leses uavhengig av hverandre og har egen innledning og avslutning. Det 
er likevel samlet de gir et best bidrag til feltet da de tar for seg ulik og komplementerende kunn-
skap om barn og unges friluftsliv, dels generelt, men kanskje spesielt knyttet til det organiserte 
friluftslivet.  
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2 Barn og unges friluftsliv anno 2019 
Formålet med dette kapitlet er å oppdatere tall og funn fra delkapittel 7 i NINA-rapport 1073 
(Dervo mfl., 2014). Som nevnt innledningsvis omhandler NINA-rapport 1073 status og trender i 
friluftslivet anno 2014 og kapittel 7 omhandler barn og unges friluftsliv. 
 
1073-Rapporten baserer seg på eksisterende litteratur, forskning og statistikk om friluftslivsdel-
takelse. Vi har gått igjennom tilsvarende kilder som ble benyttet i 2014-rapporten og oppdatert 
tallene der det fantes ny kunnskap eller statistikk. Det blir også pekt på upubliserte data for både 
primære og sekundære kilder til kunnskap om barn og unges friluftsliv. Noen av disse kommer 
vi også nærmere inn på i kapittel 4.  
 
Et vesentlig moment å nevne innledningsvis er at nytt kunnskapstilfang siden 2014 er lite. Det er 
gjennomført få kartleggingsstudier av barn og unges friluftsliv de senere årene.  

2.1 Tendenser i tiden 
De siste tiårene har sterke tendenser som globalisering og urbanisering gjort at friluftslivet har 
fått et mer mangfoldig innhold enn tidligere. Gamle aktiviteter er ikke nødvendigvis som de var i 
utforming og innhold, og mange nye aktiviteter er kommet til. En slik dynamikk er heller ikke noe 
nytt, friluftslivets innhold endres i takt med samfunnsmessige og kulturelle endringer. Ikke minst 
er ungdom de første til å prøve ut aktiviteter, endre på gamle og skape nye. Også mange barn 
får nå muligheten til å være med på aktiviteter i natur som var ukjente noen tiår tilbake. Samtidig 
utøves velkjente friluftslivsaktiviteter som turgåing, skigåing og fiske på samme måte som før, 
og det å være med på dette er fortsatt en viktig del av manges barndom og også ungdomstid. 
Tendensen med økt mangfoldiggjøring av friluftslivet ble understreket i NINA-Rapport 1073. Ing-
enting tyder på at denne tendensen er borte nå noen år senere, og at barn og ungdom bidrar til 
økt mangfoldiggjøring ved å prøve ut nye aktiviteter og ved å gi gamle aktiviteter nytt innhold.  
 
For å kunne si noe om nye tendenser i friluftslivet trengs kunnskap om hva endringene innebæ-
rer, altså hva som endres. For å kunne si noe om hva som endres, kommer man ikke bort fra en 
nødvendig avgrensing av friluftslivsbegrepet. Både en for snever og en for vid avgrensing byr på 
utfordringer. En avgrensing av friluftslivsbegrepet kan være å definere friluftsliv kun som tradi-
sjonelle aktiviteter som man kjenner fra lang tid tilbake. Da vil kunnskap om friluftsliv handle om 
dette. Det kan være riktig å gjøre det sånn, men da må en samtidig være klar over at en ikke får 
kunnskap om nye aktiviteter eller mer dyptgående kunnskap om endringer i aktivitetenes form 
og innhold.  
 
På den annen side kan en svært vid forståelse av friluftslivsbegrepet være utfordrende fordi en 
fort kan bevege seg inn i et altomfattende landskap av hva barn og unge foretar seg utendørs. 
Også undersøkelser om hva barn og unge gjør innendørs, eller for eksempel i idrett, kan få 
betydning, fordi friluftslivet i dag i så stor grad konkurrerer med andre aktivitetstilbud innendørs 
og utendørs. Det er uansett viktig, sett fra vårt ståsted, å ha en åpenhet for endringstendenser i 
friluftslivet. Dette er særskilt viktig i utformingen av en friluftslivspolitikk for barn og unge, som jo 
er nettopp framtidas friluftslivsutøvere. Endringer i barn og unges friluftsliv kan være at flere eller 
færre deltar i de tradisjonelle aktivitetene som fiske, skigåing og turer i skog og mark. Men end-
ringer i barn og unges friluftsliv kan også handle om endringer i form og meningsinnhold, som at 
barn bruker skiene på andre måter enn til tradisjonell turgåing, at ungdommer tar fjellet i bruk på 
det mange mener er mer utradisjonelt vis, at barn er i natur selv om de ikke nødvendigvis er på 
tur hjemmefra, eller at sykling i natur handler om en annen type mestring enn før.  
 
Et eksempel på hvordan synet på friluftsliv gjenspeiles i kunnskapstilfanget om friluftsliv, er gjen-
nom utvalget av friluftslivsaktiviteter som kartlegges i ulike kartleggings- og spørreundersøkelser. 
En viktig kartlegging er SSBs levekårsundersøkelser, som jevnlig inneholder et spørsmålsbatteri 
om friluftslivsdeltakelse. Levekårsundersøkelsene har hele tiden kartlagt de tradisjonelle 
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friluftsaktivitetene, mens utvalget av nyere friluftslivsaktiviteter har vært varierende i perioden 
2001-2017. Vår anbefaling er at denne viktige kartleggingen omfatter i alle fall de viktigste nye 
friluftslivsaktivitetene (som terrengsykling, bruk av alpinanlegg, frikjøring vinterstid i fjellet og 
hverdagslig bruk av nærmiljønatur) og at et barneutvalg inkluderes. En mer tidsriktig benevning 
av kategoriene/aktivitetene kan også bidra til en riktigere svargivning og bør vurderes.  
 
For å kunne beskrive endringstendenser i friluftsliv for barn og unge, argumenterer vi derfor for 
en tolkning av friluftslivsbegrepet som i størst mulig grad omfatter deres dagsaktuelle bruk og 
opplevelse av natur. På den måten kan kunnskap om barn og unges friluftsliv omfatte begge 
disse endringstendensene:  

1. endringer i deltakelse i tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 

2. kunnskap om endringer i hva barn og unge faktisk gjør og opplever i natur 
Kun gjennom kunnskap om endringstendenser i friluftslivet kan man si noe om hva framtidas 
friluftsliv kan innebære. Vi har i denne kunnskapsoppdateringen derfor tatt med studier som vi 
synes supplerer kunnskap om deltakelse i tradisjonelle friluftslivsaktiviteter.  

2.2 Ungdommers deltakelse i friluftsliv  
Som et overbyggende perspektiv for å si noe om ungdommers friluftsliv beskrev NINA rapport 
1073 hvordan friluftslivet i dag kjennetegnes av både individualisme og mer strukturelle, beva-
rende mønstre sosialt og kulturelt. Friluftslivet ivaretar tradisjoner. Samtidig oppstår nye aktivite-
ter eller aktiviteter med nytt format, og dette bidrar til at befolkningen og kanskje ungdom spesielt, 
skaper nye identiteter. Ungdommens friluftsliv vil derfor bidra til å skape framtidas friluftsliv. 
Kunnskap om ungdommers friluftsliv er derfor spesielt viktig. Da NINA-rapport 1073 ble skrevet 
i 2014, hadde SSB ikke rapportert resultater fra levekårsundersøkelsene om ungdommers del-
takelse i friluftsliv etter 2011. 
 
Odden (2004) viste hvordan de moderne aktivitetene var populære rundt tusenårsskiftet og fort-
satt ville få økende oppslutning. Men han pekte også på at disse aktivitetene stiller såpass om-
fattende krav til utøverne når det gjelder tidsbruk, ferdigheter og investeringer i utstyr at de nok 
ikke ville få noen bred oppslutning i framtida. Han mente derfor at man ikke kan regne med at 
det moderne friluftslivet vil kunne fange opp alle utøverne som det tradisjonelle mister. Odden 
pekte også på at demografiske endringer må forventes å ha innvirkning på deltakelsen. Innvand-
rere har ikke samme involvering i friluftsliv som nordmenn, så når andelen innvandrere i ung-
domskullene øker vil den prosentvise oppslutningen om tradisjonelt friluftsliv gå ned (Strandbu, 
2000). I motsatt retning pekte Odden (2004) på at et økende velstands- og utdanningsnivå nor-
malt vil gi høyere deltakelse i friluftsliv, ettersom deltakelsen normalt øker med økende inntekt 
og lengden på skolegangen.  
 
Tendensene som Odden mfl. beskrev rundt tusenårsskiftet ble i stor grad bekreftet i NINA rap-
port 1073. Rapporten understreket at ungdommers friluftsliv siden begynnelsen av 2000-tallet i 
større grad enn før hadde vært knyttet til individuelle motiver med vekt på spenning og mestring, 
og et mer sportslig preget friluftsliv. Likevel var ungdommers deltakelse i fotturer i vekst i perio-
den 2001-2011, noe som tyder på at denne type friluftsliv fortsatte å virke appellerende også på 
ungdom. Aktivitetene med størst nedgang fram mot 2014 var de mer tradisjonelle friluftslivsakti-
vitetene som dagsturer på ski i skogen, bær- og soppturer og fiske i ferskvann. Nye aktiviteter 
som snøbrettkjøring, terrengsykling, fjellklatring, rafting, juving, frikjøring og skiseiling var på vei 
inn, selv om oppslutningen var begrenset i den enkelte aktivitet. I denne oppdateringen av NINA 
rapport 1073 vil vi se at hovedtrendene for ungdomsgruppa fortsatt står ved lag (se også Odden, 
2018). Som nevnt over er dessverre ikke deltakelse i mange av de «nye» aktivitetene kartlagt 
etter 2014.  
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2.2.1 Ungdommers deltakelse i friluftsliv basert på SSBs levekårsundersøkelser 
Om datagrunnlaget 
SSB gjennomførte landsdekkende undersøkelser i 1970 (fritidsundersøkelse) og 1974 (frilufts-
livsundersøkelse) hvor kartlegging av deltakelse i friluftsliv inngikk. I tillegg har deltakelse i fri-
luftslivsaktiviteter inngått i SSBs levekårsundersøkelser i 1997, 2001, 2004, 2007, 2011, 2014 
og 2017. I 2011 ble levekårsundersøkelsene samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen 
«Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC)», (se Sandvik og Holseter, 2017). Datainn-
samlingen ble fra 2011 gjennomført via telefonintervjuer i stedet for postalt. Dette gjorde at ut-
valgsstørrelsen økte betraktelig, noe som reduserer feilmarginen og gir mer sikre data. Samtidig 
ble kategorier/spørsmålene i spørsmålsbatteriet om friluftsliv endret. En viktig endring fra 2011 
med særlige konsekvenser for kunnskapstilfanget om ungdomsgruppa (16-24 år) var at flere nye 
aktiviteter ikke lenger ble kartlagt (brevandring/juvvandring/fjellklatring, rafting/elvepadling og 
skiseiling/hundespann). Frikjøring i fjellet ble kartlagt i 2011 og 2014, men ikke i 2017. Terreng-
sykling kartlegges som en underkategori til «vært på tur med sykkel i naturen». 
 
I NINA rapport 1073 benyttet vi Odden (2012) sin upubliserte analyse av SSBs friluftslivsdata 
som grunnlag for å gjøre opp status i 2014 og for å peke på trender. Denne analysen var gjort 
på oppdrag av Miljødirektoratet. En viktig årsak til at vi valgte å benytte Odden (2012) sin analyse 
var at han sammenlignet tall fra perioden 2001 til 2011, på tross av endringene i metoder for 
datainnsamling. Hans sammenligning av langtids- og korttidstrender var basert på grundige vur-
deringer av SSB sine endringer i innsamlingsmetode i 2011. I tillegg er tallene fra før 2011 ikke 
tilgjengelig i SSBs statistikkbank.  
 
Vi har også nå fått tilgang til en upublisert analyse av SSBs friluftslivsdata som er gjort på opp-
drag fra Miljødirektoratet (Odden, 2018). Det har vært viktig å benytte denne analysen for å 
kunne sammenligne med tall fra NINA rapport 1073. Når det gjelder aldersgruppa 16-24 år var 
tallene i Odden (2012) sin analyse noe annerledes enn tallene man finner i statistikkbanken for 
2011 (tabell 1 har gjennomgående noen prosentpoeng lavere deltakelse for 2011 enn tallene 
hentet direkte fra statistikkbankens tabell 09100 – se tabell 2), selv om presentasjonene altså 
bygger på den samme undersøkelsen. Dette kan bla. være fordi populasjonen avgrenses ulikt 
eller at man har behandlet ekstremverdier ulikt. SSB skiller mellom «kortere» og «lengre» fotturer 
og skiturer i skogen eller på fjellet, mens Odden (2012, 2018) skiller mellom fotturer og skiturer 
«i skogen» og «på fjellet». Dette kan også være årsak til variasjoner mellom de to analysene. 
 
For å unngå å sammenligne ulike analyser/tall har vi derfor valgt å benytte notatet (Odden, 2018) 
som hovedkilde for å beskrive eventuelle endringer i perioden 2014-2019 sammenlignet med 
perioden forut. Odden (2018) sin analyse omfatter også alle de kartlagte friluftslivsaktivitetene, 
mens SSB selv kun presenterer tall tilbake til 2011 i statistikkbanken, og kun et utvalg av 15 
friluftslivsaktiviteter (tabell 2).  
 
Vi har tidligere vært inne på viktigheten av å kartlegge «nye» aktiviteter for å kunne si noe om 
endringstendenser i friluftslivet, som bidrag til en mest mulig tidsriktig friluftslivspolitikk. For å få 
best mulig kunnskap om ungdomsgruppas friluftsliv er dette særskilt viktig, fordi denne alders-
gruppa gjerne prøver ut nye aktiviteter og gir de gamle nytt innhold. Selv om SSB nå hovedsa-
kelig kartlegger tradisjonelle friluftslivsaktiviteter i sine levekårsundersøkelser, kartlegges også 
noen «nye» aktiviteter (bruk av motorbåt/seilbåt, stått alpint/snowboard/telemark og sykling på 
sti/terreng). Det er viktig å fortsette med dette, samtidig som man har en fortløpende vurdering 
av om svaralternativene faktisk gjenspeiler friluftslivet i befolkningen til enhver tid. SSB har for 
eksempel beholdt kategorien «skitur» siden man startet med levekårsundersøkelsene. Men slik 
norsk friluftsliv arter seg i dag, og kanskje særlig for ungdom som en gruppe som ønsker å prøve 
ut nye ting, er det «å gå på skitur» noe ikke alle assosierer sin skiaktivitet med. Ungdom kan 
likevel ha et aktivt uteliv om vinteren på ulike typer ski. Ser vi bare på deltakelse i «skiturer» i 
levekårsundersøkelsene kan dette fort føre til en sterk bekymring fordi ungdommens deltakelse 
i kortere skiturer har gått kraftig ned. En annen måte å se det på er at man, i stedet for å fokusere 
negativt på nedgang i deltakelsen i «kortere skiturer» kan fokusere på å stimulere til et aktivt 
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uteliv om vinteren der det å gå på «skitur» er at av flere alternativer. Skår mfl. (2018) fant at 
drabantbyboere i Oslo ønsket seg skiløyper og muligheter for instruksjon der de bor, slik at de 
slipper å dra til marka for å «gå på skitur». Som en avgrensing fra å trene på ski i konkurranse-
sammenheng fungerer nok «turkategorien», men for å kunne si noe om dagens skikultur i sin 
helhet må ulike typer studier og kartlegginger supplere hverandre.  

2.2.2 Hva har skjedd i ungdomsgruppa etter 2011? 
NINA Rapport 1073 viste at ungdommers (16-24 år) deltakelse i friluftsliv samlet sett viste en 
relativt klar tilbakegang fra 2001 til 2011 (på 6 %; se tabell 1), og at trenden som Odden beskrev 
i 2004 altså hadde fortsatt. Mellom 2007 og 2011 var det en signifikant nedgang i oppslutningen 
om fotturer, bær og soppturer, fisketurer, utendørs bading og sykkelturer. Den eneste av de store 
tradisjonelle aktivitetene som ikke viste tilbakegang var skiturene, men det ble antatt at dette 
sannsynligvis skyldtes uvanlig gode snøforhold vinteren 2011. Den markerte nedgangen i opp-
slutning om de andre aktivitetene resulterte i at ungdommers deltakelse i friluftsliv samlet sett 
falt fra 98 prosent i 2007 til 91 prosent i 2011.  
 

Tabell 1. Prosentvis deltakelse i aldersgruppen 16-24 år (deltatt en eller flere ganger siste 12 måne-
der) 2001-2017. Tallene baserer seg på de upubliserte notatene skrevet av Odden (2012) og Odden 
(2018) begge på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hans analyser baserer seg på SSBs levekårsunder-
søkelser.  

  2001 2004 2007 2011 Differanse 
2001-2011 

Tendens 
2001-2011 

2014 2017 Differanse 
2011-2017 

Tendens 
2011-2017 

 Friluftsliv samlet 97 97 98 91 -6 Nedgang 95 94 +3 Økning 
 
 
 
A 

Fotturer totalt 75 79 83 79 +4 Økning 85 87 +8 Økning 
Fjell i alt 49 49 59 60 +11 Økning 66 65 +5 Økning 
Skog i alt 64 71 76 77 +13 Økning 82 82 +5 Økning 
Fjell < 3 timer 41 41 48 45 +4 Økning 50 48 +3 Økning 
Fjell >3 timer 35 32 36 47 +12 Økning 50 51 +4 Økning 
Skog < 3 timer 61 68 73 72 +11 Økning 77 76 +4 Økning 
Skog > 3 timer 25 30 39 53 +28 Økning 52 54 +1 Stabilt 

B  Skiturer 46 44 49 51 +5 Økning 49 42 -9 Nedgang 
C Bær-/soppturer 19 25 28 22 +3 Stabilt 20 24 +2 Stabilt 
D Jakt 12 7 11 10 -2 Stabilt 11 10 0 Stabilt 
E Fisketurer 53 51 50 46 -7 Nedgang 50 47 +1 Stabilt 
F Sykkelturer 47 47 48 42 -5 Nedgang 37 33 -9 Nedgang 
G Skøyter 16 13 9 16 0 Stabilt 15 15 -1 Stabilt 
H Utendørs bading 81 91 82 76 -5 Nedgang 80 78 +2 Stabilt 
I Spaserturer - - - - - - 75 77 -- Stabilt 
J Rideturer 8 11 13 10 +2 Stabilt 10 9 -1 Stabilt 
K Båtturer u/motor 26 30 32 32 +6 Økning 34 32 0 Stabilt 
L Motorbåt/seilbåt 49 55 53 51 +2 Stabilt 55 52 +1 Stabilt 
M Alpint 48 48 42 46 -2 Stabilt 46 39 -7 Nedgang 
 Nye aktiviteter           
O Terrengsykling 15 8 8 28 +13 Økning 24 25 -3 Nedgang 
P Frikjøring i fjellet 10 12 7 18 +8 Økning 18 -  - 
Q Bre-/Juvvandring, 

Fjellklatring 
10 13 7 - -3 Stabilt - - - - 

R Rafting, elvepadling 7 8 6 - -1 Stabilt - - - - 
S Skiseiling, hunde-

spann 
3 2 2 - -1 Stabilt - - - - 

 
 
Den lengre trenden fra 2001-2011 viste en økning i deltakelse i fotturer blant ungdom (Odden, 
2012). Ungdomsgruppa har fra 2011-2017 fortsatt å øke sin deltakelse i fotturer, fra 79 % i 2011 
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til 87 % i 2017. Veksten i fotturer er hovedårsaken til at den prosentvise deltakelsen i friluftsliv 
(samlet sett) blant ungdom totalt økte med tre prosentpoeng fra 2011 til 20171 (se tabell 1).  
 
Rundt årtusenskiftet så man at aktiviteter som frikjøring, terrengsykling, skiseiling, rafting, elve-
padling og fjellklatring hadde økende oppslutning blant ungdom (Odden, 2004, St.meld. nr. 39 
(2000-2001)). De to største aktivitetene, terrengsykling og frikjøring i fjellet, hadde en markert 
økning blant ungdom fra 2007 til 2011. De andre aktivitetene hadde en ganske stabil oppslutning 
på 1-10 prosent fram til 2007. SSB 2011 hadde kun terrengsykling og frikjøring i fjellet som svar-
alternativer. SSB 2017 kartla som nevnt kun terrengsykling, som en underaktivitet til «vært på 
tur med sykkel i naturen». 
 
Hovedoppsummeringen i NINA-rapport 1073 når det gjaldt ungdom var at man i år 2014 var 
tilbake på utviklingslinjen med fortsatt tilbakegang for de tradisjonelle aktivitetene, og en videre 
vekst i oppslutningene om noen av de nyere formene for friluftsliv.  
 
Tall fra perioden 2011-2017 tyder på at de tradisjonelle aktivitetene dels fortsatt er i tilbakegang, 
dels holder seg stabile (se tabell 1). Unntaket er fotturer, hvor vi ser en økning for alle varianter 
(fjell, skog, kortere, lengre). Hvorvidt det har vært videre vekst i de helt nyere formene for friluftsliv 
er vanskelig å si noe om fordi det kun er terrengsykling som ble kartlagt i 2017. Under vil vi se 
nærmere på ungdommers deltakelse i de ulike aktivitetene som kartlegges av SSB. 
  

Tabell 2. Aktiviteter som vises i SSBs statistikkbank, Tabell 09100: Personer som i løpet av de siste 
12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter kjønn og alder (prosent) 2011 – 2017. Alders-
gruppe 16-24 år. 

  2011 2014 2017 Tendens  
2011-2017 

A Vært på lengre fottur i skogen eller på fjellet 65 61 63 Stabilt 
Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet 82 82 80 Stabilt 

B Vært på lengre skitur i skogen eller på fjellet 34 30 28 Nedgang 
Vært på kortere skitur i skogen eller på fjellet 44 41 32 Nedgang 

C Vært på bær- eller sopptur 24 19 24 Stabilt 
D Vært på jakttur 11 11 10 Stabilt 
E Vært på fisketur 53 50 47 Nedgang 
F Vært på tur med sykkel i naturen2 46 37 33 Nedgang 
G Stått på skøyter på islagte vann eller vassdrag 17 15 15 Stabilt 
H Badet i salt- eller ferskvann 84 80 78 Nedgang 
I Vært på kortere spasertur  78 77 Stabilt 
J Vært på ridetur i naturomgivelser 11 10 9 Stabilt 
K Vært på tur i kano/kajakk/robåt 34 33 32 Stabilt 
L Vært på tur i motor- eller seilbåt 55 55 52 Stabilt 
M Stått alpint, snowboard eller telemark 50 42 39 Nedgang 
 Antall personer som svarte 563 949 775  

 
1 I SSB sin statistikkbank skilles det fra 2011 mellom «vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet» og «vært på lengre fottur 
i skogen eller på fjellet». I statistikkbanken viser disse kategoriene stabil deltakelse for aldersgruppa 16-24 år i perioden 2011-
2017, fra 65 % i 2011 til 63 % i 2017 for «lengre fotturer» og fra 82 % i 2011 til 80 % i 2017 for «kortere fotturer». Denne 
stabiliteten som vises i deltakelse i fotturer i SSBs statistikkbank avviker noe fra Odden (2018) sin analyse, som viser en 
sterkere økning i perioden 2011-2017. Dette avviket i trend for deltakelse i fotturer er slik vi forstår det fordi tallene fra 2011 lå 
mye lavere i Odden (2012) sine analyser enn hva som ligger inne i statistikkbanken for samme år. Tendensene er ellers de 
samme i de to datakildene, bortsett fra for aktivitetene «bading utendørs» og «fisketurer» hvor Odden (2018) beskriver stabil 
deltakelse mens statistikkbanken viser nedgang i ungdomsgruppa. 
2 Stisykling og el-sykkel (både på og utenfor sti) ser ut til å seile opp som stadig mer populære aktiviteter, kartlegging av 
deltakelse i disse, også blant ungdom, vil gi gode muligheter for å følge utviklingen framover. 
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2.2.3 Deltakelse i enkeltaktiviteter (fra SSBs levekårsundersøkelser) 
Vært på lengre eller kortere fottur i skogen eller på fjellet 
Deltakelsen i lengre fotturer ligger høyere blant ungdomsgruppa enn for hele befolkningen i gjen-
nomsnitt (som ifølge SSB har i overkant av 50 % deltakelse), mens deltakelse i kortere fotturer 
er omtrent som befolkningen ellers, ca. 80 %.  
 
Odden (2018) beskriver ungdomstrenden som økende mht. fotturer: «Når det gjelder ungdoms-
gruppa (16-24 år) har det vært en markert vekst i oppslutningen for både fotturer på fjellet og i 
skogen mellom 1970 og 2017 når det gjelder ungdomsgruppa (16-24 år). For den samla fottur-
aktiviteten ligger deltakelsen på om lag samme nivå som for snart 50 år siden. Oppslutningen 
om alle former for fotturer har variert en del mellom de siste undersøkelsene, men korttidstren-
den viser at oppslutningen om fotturer er økende blant ungdom. Det er særlig verdt å merke seg 
at deltakelsen i både fotturer i alt, fotturer i fjellet og fotturer i skogen øker med 5-8 prosentpoeng 
mellom 2011 og 2017. Denne økningen er uvanlig stor til å gjelde en aktivitet hvor oppslutningen 
allerede er svært høy, og må gjenspeile en markert vekst i ungdommens interesse for å gå på 
fotturer». 
 
NINA rapport 1073 viste at det i ungdomsgruppa (16-24 år) hadde vært vekst i oppslutningen for 
både fotturer på fjellet og i skogen mellom 2001 og 2011, etter en nedgang rundt tusenårsskiftet. 
Denne veksten har altså fortsatt basert på Odden (2018) sine analyser. SSB statistikkbank viser 
en mer stabil oppslutning om fotturer, se fotnote 3 (og tabell 2). 
 
Vært på lengre eller kortere skitur i skogen eller på fjellet 
NINA rapport 1073 viste at ungdommens deltakelse i skiturer ble nesten halvert mellom 1970 og 
2011. Mellom 2001 og 2011 var imidlertid oppslutningen svakt økende. Odden (2018) viser en 
nedgang på 9 prosent fra 2011-2017, fra 51 % deltakelse til 42 %. Tallene i statistikkbanken til 
SSB viser også en kraftig nedgang i deltakelsen i skiturer mellom 2011 og 2017: for kortere skitur 
fra 44 % deltakelse i 2011 til 32 % i 2017, for lengre skiturer fra 34 % deltakelse til 28 %.  
 
Vært på tur med sykkel i naturen  
NINA rapport 1073 viste at deltakelsen i «sykkelturer i naturomgivelser» blant ungdom var 
ganske stabil mellom 2001 og 2011, men med en nedgang mellom 2007 og 2011 på 6 prosent. 
Odden (2012) pekte på at en mulig forklaring på dette var at den sterke veksten i terrengsykling 
hadde ført til en reduksjon i oppslutningen om de vanlige sykkelturene. Denne forklaringen har 
ikke slått til de senere år, i og med at både «Vært på tur med sykkel i naturen» og «terrengsyk-
ling» har hatt synkende oppslutning blant ungdom. Deltakelsen i «Vært på tur med sykkel i na-
turen» har gått ned fra 42 % til 33 % fra 2011 til 2017 ifølge Odden (2018) og den samme ten-
densen vises i SSB statistikkbank. En mulig årsak til dette kan være at det å sykle i naturen er 
en aktivitet som faktisk ikke lenger er i vekst blant ungdom. En annen mulig forklaring på ned-
gangen kan være relatert til spørsmålsformuleringen, at «vært på tur med sykkel i naturen» er 
en gammeldags formulering som ikke ungdom lenger bruker.  
 
Terrengsykling 
«Terrengsykling» vises ikke i SSB statistikkbank, men aktiviteten har likevel vært kartlagt i 2014 
og 2017 som en underkategori til «Vært på tur med sykkel i naturen». Altså at de som har svart 
ja på deltakelse i «sykkeltur i natur» blir spurt om hvor mange av disse turene som har foregått 
på sti eller i terrenget. Trenden fra 2011-2017 har vært synkende for ungdomsgruppa ifølge Od-
den (2018), som forklarer det med at oppslutningen er i ferd med å nå toppen. Det er imidlertid 
noen tegn i tiden som indikerer at både stisykling og el-sykling kan få økt popularitet framover 
(se f.eks. Pröbstl-Haider mfl., 2018 og https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-el-sykkel-
brukes-i-utmark/id2548074/). Det kan derfor være verdt å følge med på dette framover, også når 
det gjelder ungdomsgruppa. 
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Vært på kortere spasertur 
Deltakelsen i «kortere spasertur» var på 75 % i 2014 og 77 % i 2017 (Odden 2018). Dette er 
overraskende lave tall sett i forhold til «fotturer», og kan tyde på at benevnelsen på kategorien 
ikke treffer ungdom helt. Kategorien treffer heller ikke all tur- og transportaktivitet som foregår i 
hverdagslige sammenhenger i naturpregete omgivelser, selv om aktiviteten ikke går under kate-
gorien «fotturer».  
 
Vært på bær- eller sopptur 
NINA rapport 1073 viste økt deltakelse i denne aktiviteten blant ungdom fra 2001-2007, men 
nedgang fra 2007-2011. I perioden 2011-2017 har deltakelsen vært stabil på hhv. 22 % i 2011 
og 24 % i 2017. De samme tendensene sees i SSB statistikkbank. 
 
Vært på jakttur 
NINA rapport 1073 viste at ungdommens deltakelse i jakt var stabil i perioden 2001-2011, men 
med noe varierende deltakelse og tendens til en svak nedgang. Deltakelsen har vært stabil rundt  
10 % fra 2011 – 2017, ifølge både Odden (2018) og SSB statistikkbank. 
 
Vært på fisketur 
Ungdommens deltakelse i fisketurer sank fra 1970 -2001 med nesten 20 prosent, fra 71 til 52 
prosent (Odden, 2004). Fra 2001-2011 ble oppslutningen ytterligere redusert med 7 prosent. 
Deltakelsen har vært stabil rundt i underkant av 50 % deltakelse ifølge Odden (2018). men har 
ifølge SSBs statistikkbank gått ned med 6 % fra 2011 til 2017. 
 
Badet i saltvann eller ferskvann 
NINA rapport 1073 viste synkende deltakelse i utendørs bading fra 2001 - 2011, selv om delta-
kelsen var varierende ulike år. Odden (2018) viser stabil oppslutning rundt i underkant av 80 % 
deltakelse utendørs bading i perioden 2011 – 2017, mens deltakelsen ifølge SSB statistikkbank 
har fortsatt å synke - fra 84 % til 78 %. 
 
Vært på tur i kano/kajakk/robåt 
NINA rapport 1073 viste stabil deltakelse blant ungdom i båtturer (kano/kajakk/robåt) i perioden 
2001-2011. Fra 2011 – 2017 har deltakelsen fortsatt å være stabil, på i overkant av 30 % delta-
kelse – tendensene er de samme både i Odden (2018) sine analyser og i SSB statistikkbank. 
 
Vært på tur i motor/seilbåt 
NINA rapport 1073 viste at deltakelse i båtturer (motor/seilbåt) var stabil i perioden 2001-2011, 
men med noe varierende deltakelse og tendens til en svak nedgang. Fra 2011 – 2017 har del-
takelsen vært stabil på rundt 52 % deltakelse (Odden, 2018). De samme tendensene vises i SSB 
statistikkbank. 
 
Stått alpint, snowboard eller telemark 
NINA rapport 1073 viste svært sterk vekst totalt i bruken av alpinanlegg mellom 1970 og 2011. 
Denne veksten bremset noe opp mellom 2001 og 2004, men med en økning fra 2007 til 2011 i 
ungdomsgruppa. Deltakelse i «alpint, snowboard eller telemark» som kategorien har hett siden 
2011 har overraskende gått kraftig ned fra 50 % deltakelse til 39 % deltakelse i perioden 2011 – 
2017 ifølge statistikkbanken. De samme tendensene beskrives i Odden (2018) sine analyser. 
Han påpeker at det i befolkningen som helhet har skjedd en utjevning mellom by og land, men 
at aktiviteten fortsatt har signifikant større oppslutning blant de med høyere utdanning. 
 
Kategorien «kjørt off-piste i fjellet» vises ikke i statistikkbanken til SSB, men ble kartlagt i 2014 
(ikke i 2017). Oppslutningen var den samme for ungdom i 2011 og 2014 (18 %) ifølge Odden 
(2018). 
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Stått på skøyter på islagte vann eller vassdrag 
NINA rapport 1073 viste stabil deltakelse blant ungdom med rundt 15 % deltakelse i skøyting. 
Fra 2011 – 2017 har deltakelsen også vært stabil rundt 15 % deltakelse. De samme tendensene 
beskrives både i Odden (2018) sine analyser og i SSB statistikkbank. 
 
Vært på ridetur i naturomgivelser 
NINA rapport 1073 viste stabil deltakelse blant ungdom med rundt 10 % deltakelse. Fra 2011 – 
2017 har deltakelsen også vært stabil rundt 10 % deltakelse. De samme tendensene beskrives 
både i Odden (2018) sine analyser og i SSB statistikkbank. 
 

 

2.2.4 Friluftsliv i Ungdata-undersøkelsene 
Ungdata er standardiserte, lokale ungdomsundersøkelser som tilbys gratis til alle landets kom-
muner og fylkeskommuner (se også mer om ungdata i kapittel 4.3.2). Undersøkelsen er rettet 
mot unge som går på ungdomsskole og videregående skole. Ungdata dekker et bredt spekter 
av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmid-
delbruk, risikoatferd og vold). Undersøkelsene gjennomføres i skoletida og har høy deltakelse 
(se for øvrig: http://www.ungdata.no/Om-undersoekelsen/Hva-er-Ungdata).   
 
Et spørsmålsbatteri om friluftsliv (se under) inngår i tilleggsmodul E i Ungdata-undersøkelsene. 
Tilsvarende spørsmål har også vært med i de nasjonale ungdomsundersøkelse Ung i Norge, 
som var forgjengeren til Ungdata. De har også vært inkludert i ungdomsundersøkelser tilbake til 
1980-tallet og i Ung i Norge Longitudinell. I NOVA-rapportene som gjengir hovedfunn/nasjonale 
resultater fra de siste Ungdata-undersøkelsene (Ungdata 2018, 2017, 2016, Ungdata Junior 
2017-2018) finner vi så vidt vi kan se ingen resultater om tema friluftsliv.  
 
Vi kan heller ikke se at det er skrevet noe om temaet friluftsliv fra Ungdata-undersøkelsene ut-
over NOVA-rapporten som ble laget i 2004: Ungdom, idrett og friluftsliv. Skillelinjer i ungdoms-
befolkningen og endringer fra 1992 til 2002 (Krange og Strandbu, 2004). Dette bekreftes også 
av NOVA. 
 
Ung i Oslo undersøkelsen er del av Ungdata-undersøkelsene. Strandbu (2000) presenterte re-
sultater om friluftsliv i rapporten Storbyungdom og natur. En undersøkelse av Oslo-ungdoms 
forhold til friluftsliv og miljøproblemer. Denne baserte seg på Ung i Oslo 1996. Det ble også 
presentert resultater knyttet til friluftsliv i 2012, men det er ikke rapportert funn knyttet til friluftsliv 

SSBs levekårsundersøkelser 2011 - 2017 kort oppsummert for ungdom 16-24 år 
Frafallet blant ungdom i de mer tradisjonelle friluftslivsaktivitetene har fortsatt de senere år, med 
unntak av deltakelse i fotturer som fortsatt har holdt seg høyt. Deltakelse i fotturer i fjellet har økt 
i deltakelse blant ungdom. 

Deltakelsen i bær- eller soppturer, jaktturer, kano/kajakk/robåt, motorbåt/seilbåt, rideturer 
og skøyter er fortsatt stabil.  

Deltakelse i bading utendørs, fisketurer, sykkelturer i natur og skiturer har vist en fortsatt 
nedgang i deltakelsen ifølge Odden (2018).  

Deltakelse i alpint er i kraftig nedgang. Dette er en tendens som er avvikende fra tendensen i 
perioden før 2011.  

Nedgang i terrengsykling kan tyde på at deltakelsen i denne aktiviteten har nådd en topp. 

Frikjøring i fjellet/off-piste ble kartlagt i 2011 og 2014 (18 % deltakelse begge år) og tyder på 
en utflating i deltakelsen. Andre nyere aktiviteter ble kartlagt mer detaljert i 2001, 2004 og 2007, 
men er ikke kartlagt etterpå.  

 

http://www.ungdata.no/Om-undersoekelsen/Hva-er-Ungdata
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etter at NINA-rapport 1073 ble publisert. Ung i Oslo 2018 inneholdt et spørsmålsbatteri om fri-
luftsliv. Resultatene om friluftslivsdeltakelse skal analyseres i et samarbeidsprosjekt mellom NIH 
og NOVA/OsloMet. Resultatene var ikke tilgjengelige ved rapportering sommeren 2019. 

2.2.5 Friluftsliv i Ipsos barne- og ungdomsundersøkelse 
Ipsos gjennomfører en årlig barne- og ungdomsundersøkelse, og har gjort det siden 1983. Un-
dersøkelsen omfatter barn og ungdom i aldersgruppa 8-19 år. Man kan bestille spørsmål i denne 
undersøkelsen. Norsk Friluftsliv har bestilt spørsmål i 2016, 2017 og 2019. For flere av resulta-
tene er det ikke splittet opp i aldersgrupper slik at de ikke er mulig å skille mellom barn og ung-
dom. Vi presenterer derfor de viktigste funnene fra disse undersøkelsene samlet lenger ned. 

2.2.6 Friluftsliv i Ipsos: Befolkningens friluftsvaner 
Ipsos gjennomførte i 2015 en undersøkelse for å kartlegge befolkningens friluftsvaner, på opp-
drag fra Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet (Ipsos, 2015). Resultatene skulle inngå som en del 
av arbeidet med friluftslivets år i 2015. Undersøkelsen omfattet et landsrepresentativt utvalg av 
befolkning fra 15 år og oppover. Noen av resultatene er splittet opp etter alder og vi kan derfor 
hente ut noen interessante funn om ungdommers friluftsliv.  
 
I alt 95 % av alle respondenter (alle aldre) oppga at de driver med friluftsliv. Undersøkelsen viste 
samtidig at blant den voksne befolkningen (15 år +) er det ungdomsgruppa (15-24 år) som har 
den laveste deltakelsen i friluftsliv – dessverre er ikke prosentandelen oppgitt. I tråd med dette 
viste resultatene også at selv om friluftsliv var viktig sammenlignet med andre fritidsaktiviteter, 
var den minst viktig for de mellom 15 og 24 år. Også blant de som har barn under 18 år i hus-
standen vurderte man friluftsliv som mindre viktig sammenlignet med gjennomsnittet i befolk-
ningen. 
 
Når det gjelder foreldre til barn under 18 år oppga de også at de var sjeldnere på tur i skog og 
mark enn de uten barn.  
 
  
2.3 Barns deltakelse i friluftsliv  

2.3.1 SSBs levekårsundersøkelser 
SSBs levekårsundersøkelser inkluderte egne barneutvalg med et spørsmålsbatteri om frilufts-
livsaktiviteter i 1997, 2004, 2007 og 2013. 1997-undersøkelsen hadde imidlertid så få 

UNGDATA Tilleggsmodul E Fritid – E14 Friluftsliv 

Hvor ofte pleier du å gjøre følgende ting? Tenk på den tida på året da det er sesong for de ulike 
aktivitetene (svaralternativer: flere ganger i uka, omtrent en gang i uka, en eller et par ganger i 
måneden, sjeldnere enn en gang per måned, aldri/nesten aldri) 
 
Går på ski/skitur i fjell, skog og mark? 
Går på fottur i fjell, skog og mark? 
Står på rullebrett? 
Kjører snøbrett eller slalåm? 
Drar på fisketur? 
Overnatter i telt ute i naturen (ikke campingplass)? 
Driver med bading/svømming? 
Padler kano eller kajakk? 
Driver med klatring? 
Går på jakt? 
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respondenter og et avgrenset utvalg av aktiviteter, at det er vanskelig å bruke dette utvalget for 
sammenligning med senere undersøkelser. NINAs foreldreundersøkelse blant mer enn 3160 
foreldre inneholdt det samme spørsmålsbatteriet som var benyttet i de tidligere undersøkelsene 
(NINA Temahefte 54).  
 
SSB har ikke hatt egne barneutvalg i levekårsundersøkelsene etter 2013, og begrunner det med 
at det forutsetter ekstra finansiering. SSBs kunnskap om barn og deltakelse i friluftsliv er rappor-
tert i (Vaage, 2015) og kortere SSB-notater, men det er altså ikke samlet inn data etter 2013. 

2.3.2 Andre undersøkelser fra SSB 
Tidsbruksundersøkelser 
Barn i alderen 6-15 år var med i SSB sin tidsbruksundersøkelse i 2000 og 2010. Undersøkelsen 
gir viktig informasjon om barns tidsbruk generelt, inkludert deltakelse i idrett og friluftsliv. Den 
neste tidsbruksundersøkelsen vil, hvis barneutvalg inkluderes, gi viktig og supplerende informa-
sjon om barns prioritering av det å delta i friluftsliv sammenlignet med andre aktiviteter.  
 

Tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng 
SSB har utviklet metodikk for å overvåke status og endringer av rekreasjonsareal og nærturter-
reng og tilgang til slike arealer for bosatte, boligbygninger, skolebygninger og barnehagebyg-
ninger. Kartleggingen foregår hvert 2. år. I 2018 var barn og unge under 20 år den aldersgruppen 
der flest (62 %) har trygg tilgang til rekreasjonsareal. Dette skyldes at flere barn og unge bor nær 
rekreasjonsareal og nærturterreng enn befolkningen for øvrig gjør, og at de har tilgang til 
grøntarealene via gang- og sykkelveier og veier med lite trafikk. 
 
Denne statistikken er relevant i forhold til barns friluftsliv av flere grunner. Både fordi bruk av 
grøntarealer har positive helsemessige gevinster for barn, men også fordi utnyttelsen av grønt-
områder faller ved økende avstand fra bolig, spesielt for barn (Folkehelseinstituttet, 2009). Over-
våking av rekreasjonsarealer og nærturterreng er viktig i en tid med økt befolkningstetthet i byer 
og tettsteder, og med nasjonale mål om en mer konsentrert utbygging av hensyn til arealbruk, 
transport og klima. Byveksten kan imidlertid føre til nedbygging av grønne områder og svekke 
tilgangen til leke- og rekreasjonsarealer (se for øvrig: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-
og-publikasjoner/flere-har-tilgang-til-rekreasjonsareal--383204).  
 
Barne- og ungdomsundersøkelsene til Ipsos (Ipsos, 2019; se også s. 21) viser også at blant barn 
og unge mellom 8-19 år oppgir over 90 % at de kjenner til fine steder i naturen i nærheten av der 
de bor. Tallene viser at 51 % av de unge kjenner til mange slike steder og 40 % kjenner til noen. 
 

Deltakelse i ulike idrettsaktiviteter 
Som del av SSBs levekårsundersøkelser kartlegges jevnlig deltakelse i ulike treningsaktiviteter. 
Sist gang dette ble kartlagt for barn og unge var i 2013 (se Vaage, 2015). 

2.3.3 Andre nasjonale undersøkelser med relevans for barns friluftsliv 
Ungdata junior 10-12 år 
Ungdata junior (se for øvrig kapittel. 2.2.4 og 4.3.2 om Ungdata-undersøkelsene) er en spørre-
skjemaundersøkelse blant elever på 5.–7. trinn, altså en aldersgruppe i grenseland mellom barn-
dom og ungdomstid. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til for-
eldre er noe av det barna blir spurt om. De første Ungdata junior-undersøkelsene ble gjennom-
ført i Asker og Bærum i 2017. En viktig begrunnelse for denne undersøkelsen er at vi vet mindre 
om barn i alderen 10–12 år sammenlignet med yngre og eldre aldersgrupper. Et viktig mål for 
Ungdata junior undersøkelsene er å bidra med kunnskap som kommunene kan bruke i arbeidet 
med tidlig innsats, og i videreutviklinga av eksisterende tjenester for denne aldersgruppa (se for 
øvrig: http://www.ungdata.no/Nyheter/Fleire-kommunar-gjennomfoerer-Ungdata-junior).   

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/flere-har-tilgang-til-rekreasjonsareal--383204
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/flere-har-tilgang-til-rekreasjonsareal--383204
http://www.ungdata.no/Nyheter/Fleire-kommunar-gjennomfoerer-Ungdata-junior
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Rapporten som viser nasjonale resultater (Løvgren og Svagård, 2019) formidler ikke resultater 
om deltakelse i friluftsliv. Et tema som er inkludert og som angår naturopplevelser, er tilfredshet 
med nærområdet og om de som svarer føler seg trygge når de er ute. Undersøkelsen viser at 
den store majoriteten er fornøyde med nærområdet sitt. I alt 68 prosent er veldig fornøyd, og 
ytterligere 23 prosent er ganske fornøyd. Om lag 10 prosent er litt fornøyd eller ikke fornøyd i det 
hele tatt. Grad av fornøydhet er svært likt mellom gutter og jenter, og varierer lite med alder. 
Barn med bakgrunn i høyere sosiale lag er mer fornøyd med nærområdet sitt enn barn med 
bakgrunn i lavere sosiale lag. Mellom kommuner varierer andelen som er litt eller ikke fornøyd i 
det hele tatt en del, fra fem til 19 prosent. 
 
Svarene tyder også på at de aller fleste er trygge i nærmiljøet sitt. I alt 72 prosent opplever at de 
veldig trygge når de er ute, og 62 prosent er veldig trygge på vei til og fra skolen. De resterende 
svarer stort sett at de er ganske trygge. Rapporten peker på at det å være ganske trygg kan bety 
at de av og til kan føle seg utrygge, eller at de er trygge på noe, men ikke på alt. Generelt er 
trygghetsfølelsen svært lik blant gutter enn jenter, men trygghetsfølelsen ute i nærområdet og 
på skoleveien er noe lavere blant barn med bakgrunn i lavere sosiale lag. Trygghetsfølelse når 
barna er ute i nærområdet varierer lite mellom kommuner.  
 

Kartlegging av fysisk aktivitet blant barn og unge 
Norges idrettshøgskole kartla omfang av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form blant barn og 
unge i 2018 (ungKan3) på oppdrag fra Folkehelseinstituttet. UngKan3 følger opp tidligere under-
søkelser av barn og unge for å øke kunnskapen om status, trender og utviklingen av fysisk akti-
vitet, sedat tid og fysisk form i den norske befolkningen 
(se forøvrig https://www.fhi.no/publ/2019/kartlegging-av-fysisk-aktivitet-sedat-tid-og-fysisk-form-
blant-barn-og-unge/). 
 
I konklusjonen til rapporten heter det at aktivitetsnivået blant barn og unge stort sett har vært 
stabilt i perioden fra 2005 til 2018, men at aktivitetsnivået blant ungdom fremdeles er for lavt og 
at det fysiske aktivitetsnivået er på vei ned for noen yngre aldersgrupper. Objektivt registrert 
fysisk aktivitet viser et tydelig fall i andelen som oppfyller minimumsanbefalingene fra 6 år til 15 
år (Helsedirektoratet, 2014). I konklusjonen heter det også at hvis man lykkes i å få til en generell 
økning på 10 minutter moderat-til-hard fysisk aktivitet per dag hos alle 9- og 15-åringer, ville man 
klare å redusere andelen inaktive med 15-20%. 
 
Kunnskapen om fysisk aktivitet blant barn og unge bør være viktig å se i sammenheng med 
kunnskapen om barn og unges friluftsliv og arealtilgang på steder der kan drive med utendørs-
aktiviteter. For å redusere inaktivitet blant barn og unge med en generell aktivitetsøkning som 
beskrevet over, kan daglig bruk og aktivitet i nærmiljøet være viktig. Stimulering til dette er derfor 
et svært viktig friluftslivsarbeid, både på dagtid i skole og barnehage, gjennom stimuleringstiltak 
i fritiden og gjennom å stimulere til egentransport i hverdagen i stedet for motorisert transport. 
Hvis denne type aktivitet foregår i eller delvis i naturomgivelser, vil man ha en vinn-vinn-gevinst 
i å oppnå flere helsemessige effekter samtidig. 
 

Reisevaneundersøkelser 
Hensikten med den nasjonale reisevaneundersøkelsen er å samle et stort datamateriale som 
kan brukes til å beskrive den norske befolkningens reiser og reisemåter. TØI har tidligere vært 
ansvarlig for innsamling av hele undersøkelsen (fra 1985-2014). Fra 2016 overtok Samferdsels-
departementet ansvaret og det forvaltes nå i hovedsak av Statens vegvesen. To av de nasjonale 
reisevaneundersøkelsene har inkludert aktiviteter og reisevaner for barn i alderen 6-12 år. Den 
første ble gjort i 2005 (Fyhri og Hjorthol, 2006), den andre i 2013/2014 (Hjorthol og Nordbakke, 
2015).  
 
I undersøkelsen fra 2013/2014 har 1463 foreldre til barn i alderen 6-12 år svart på spørsmål om 
trafikkforhold der de bor og langs skoleveien, reisen til skolen, aktiviteter i fritiden og reisemåter 
til disse. Mer enn halvparten av barna går eller sykler til skolen. Dette har endret seg lite siden 

https://www.fhi.no/publ/2019/kartlegging-av-fysisk-aktivitet-sedat-tid-og-fysisk-form-blant-barn-og-unge/
https://www.fhi.no/publ/2019/kartlegging-av-fysisk-aktivitet-sedat-tid-og-fysisk-form-blant-barn-og-unge/
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2005. Hvert fjerde barn kjøres til skolen av foreldre/foresatte; det samme som i 2005. Til organi-
serte fritidsaktiviteter blir de fleste barna kjørt, aller mest til sportsaktiviteter. Det har ikke vært 
noen endringer i hvordan barna reiser til organiserte aktiviteter i perioden fra 2005 til 2014. Det 
er en tendens til at barn oftere deltar i organiserte aktiviteter i 2013/14 enn i 2005, og de som er 
aktive er også mye sammen med venner. 
 
En annen nyere rapport fra TØI (Nordbakke, 2017) viser at det er lite sammenheng mellom for-
eldres faktiske mobilitetsmønstre og hvilke utgangspunkt og muligheter de har for mobilitet. Kva-
litet på kollektivtilbudet ved bostedet har heller ingen betydning for hvordan barnefamilier reiser. 
Det å bo i Oslo, ha høyere utdanning, dårlig tilgang til bil (har bil/førerkort og mulighet til å bruke 
bil hele dagen) og å ha dårlig tilgang til p-plass på arbeidssted som arbeidsgiver disponerer, øker 
sannsynligheten for å bruke andre transportmidler enn bil, ha lengre reisetid og å foreta en eller 
flere fritidsreiser. 
 
Kunnskap fra reisevaneundersøkelsene bør være viktig å se i sammenheng med kartleggings-
undersøkelsene om barn og unges fysiske aktivitet, deltakelse i friluftsliv, tidsnytteundersøkelser 
og arealtilgang. Samlet sett supplerer de hverandre med kunnskap som på ulike måter kan bidra 
inn i en friluftslivspolitikk for barn og unge. 
 

Ipsos barne- og ungdomsundersøkelse 
Ipsos gjennomfører en årlig barne- og ungdomsundersøkelse, og har gjort det siden 1983. Un-
dersøkelsen omfatter barn og ungdom i aldersgruppa 8-19 år. Man kan bestille spørsmål i denne 
undersøkelsen. Norsk Friluftsliv har bestilt spørsmål i 2016, 2017 og 2019. Spørsmålene er dels 
ulike de ulike årene, og det er 2017 og 2019-undersøkelsene som er mest omfattende. For flere 
av resultatene er det ikke splittet opp i aldersgrupper slik at det ikke er mulig å skille barn og 
ungdom. Vi presenterer derfor de viktigste funnene fra denne undersøkelsen samlet her under 
barne-kapitlet. 
 
Undersøkelsene (Ipsos, 2017; 2019) avdekket at de aller fleste i aldersgruppa er ute i natur. I 
2019 oppga 90 % at de hadde vært ute i naturen i løpet av de siste 30 dagene og i snitt hadde 
de vært ute 10,5 ganger. De yngste barna (8-11 år) er ute langt mer enn eldre barn og ungdom-
mene. Det viste seg at 8-11åringene i snitt hadde vært ute i naturen 13 ganger, mens 12-15åring-
ene hadde vært ute 9,5 ganger og de eldste (16-19 år) 8,6 ganger. Det er ingen vesentlig forskjell 
mellom gutter og jenter (Ipsos, 2019). Samtidig viste undersøkelsen at nesten halvparten kunne 
tenke seg å være mer ute i naturen, og dette var spesielt fremtredende blant de eldste ungdom-
mene i 16-19 års gruppa (60 %). For de mellom 12 og 15 år var det flere (40 %) som ikke kunne 
tenke seg å være mer ute i naturen, mens 37 % kunne tenke seg det. En fjerdedel syns ikke de 
blir spurt ofte nok av familie/foreldre om å bli med på aktiviteter i naturen og de eldste svarer 
oftere enn de yngre at de ikke blir spurt ofte nok (34 %). Responsen er omtrent lik i 2019 som i 
2017. 
 
Både i 2017 og i 2019 ble det stilt spørsmål om hva barn og unge liker best med å være i naturen 
(spørsmålsformuleringen var litt ulik). I 2017 var det samlet sett alternativene «at jeg blir glad av 
å være ute i naturen» (37 %) og «at det er stille og rolig» de to alternativene som flest valgte (34 
%). I en artikkel i Dagsavisen 17. juli 2017 (se: https://www.dagsavisen.no/innenriks/ungdom-
soker-skogens-ro-1.994747) henvises det til 2017-undersøkelsen og her fremkommer det at 55 
% av de eldste (16-19 år) oppga alternativet stillhet og ro. I 2019 er resultatet litt annerledes – 
da er det sosiale forhold som blir valgt av flest: «å være sammen med familie», «å spise og 
hygge oss når vi er sammen ute», «å være sammen med vennene mine». Tendensen er at de 
to første forholdene er høyere preferert jo yngre respondenten er. De er altså litt mindre viktig 
for de eldste.  
 

Ipsos 2018: hva motiverer til fysisk aktivitet? 
På oppdrag fra Norsk Friluftsliv gjennomførte Ipsos i 2018 en undersøkelse for å måle hva som 
motiverer til å være fysisk aktiv, og hvilken posisjon aktiviteter i parker, grønt- eller naturområder 

https://www.dagsavisen.no/innenriks/ungdom-soker-skogens-ro-1.994747
https://www.dagsavisen.no/innenriks/ungdom-soker-skogens-ro-1.994747
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har i forhold til andre aktiviteter som organisert idrett og bruk av treningsstudio (Ipsos, 2018). En 
tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2012. Deltakerne var over 18 år, men en del spørs-
mål var rettet mot foreldre og derfor relevante i vår sammenheng. For eksempel viste undersø-
kelsen at en større andel av foreldrene i 2018 (36 %) enn i 2012 (24 %) mener at deres barn er 
mindre aktive enn de selv var da de vokste opp.  
 
Undersøkelsen viser også at 38 % oppga at påstanden «jeg er ofte aktiv i naturen sammen med 
egne barn» passer godt for dem, mens 41 % oppga at den passer litt. Det er ikke entydig hvordan 
man skal tolke disse svarene, da spørsmålsstillingen og begrepet «ofte» kan oppfattes litt upre-
sist. Dersom man følger rapportens tolkning kan man si at det er mindre vanlig å være aktiv i 
naturen sammen med egne barn (Ipsos, 2018). Dette samsvarer dels med fra NINAs barne-
studie (NINA temahefte 52) på den måten at barn i Norge i dag er aktive i naturen ganske spo-
radisk (52 % maks 1-2 ganger i måneden), og ikke som en naturlig del av en hverdagslig aktivitet. 
Ipsos-Undersøkelsen spurte imidlertid ikke om hva barna gjør uten voksne. 
 
Samtidig viste Ipsos-undersøkelsen at erfaringer fra barndommen påvirker voksenlivet. Under-
søkelsen viser at hele 51 % av de som ofte var på tur i skog og mark i barndommen, fortsatt ofte 
er på slike turer. Blant alle spurte uavhengig av om de har slike erfaringer fra barndommen, 
ligger andelen lavere (42 %). Andelen blant dem som ofte var på fjellturer som barn og som 
fortsatt gjør det, er på 37 % mot 20 % blant alle. Den samme tendensen gjør seg gjeldende for 
skiturer.  
 
 
2.4 Tendenser i barn og unges friluftsliv anno 2019 
Dette kapittelet trekker fram viktige tverrgående tendenser og kunnskapsbehov i barn og unges 
friluftsliv anno 2019, basert på ulike studier og kvantitative kartlegginger redegjort for tidligere i 
kapittelet.  

2.4.1 Turgåing er en viktig friluftslivsaktivitet for ungdom 
SSBs levekårsundersøkelser (Odden 2018) viser at det å gå på tur i naturomgivelser er en viktig 
aktivitet i ungdomsgruppa. Det er også den største aktiviteten, og ifølge Odden (2018) en aktivi-
tet i vekst for ungdomsgruppa.  
 
Ipsos-undersøkelsen viser at 55 prosent av ungdom mellom 16 og 19 år oppga «at det er stille 
og rolig» som hovedgrunn for å gå tur. I et intervju med Dagsavisen 07.07.2017 reflekterer ge-
neralsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv over dette resultatet og sier funnet kan tyde på 
at stillhet er blitt en mangelvare i samfunnet, også blant barn og unge. Han tolker det som et 
viktig signal at ungdommen, som vi kanskje ellers forbinder mest med liv, leven og støy, gir 
uttrykk for at de setter så stor pris på nettopp stillheten i naturen. Funnet samsvarer også med 
skandinaviske studier som inkluderer dybdestudier blant ungdom, hvor det å gå tur i naturomgi-
velser beskrives som viktige «tilfluktssteder» med rom for ettertanke, avslapning og avkopling 
(Arvidsen, 2019). 
 
Tendensen med høy oppslutning om fotturer og spesielt fjellturer vises også i økningen i antall 
medlemmer i DNT Ung, som er en organisasjon i DNT for personer mellom 13–26 år. Fra 2014 
og fram til 2018 (tall for 2019 er ikke publisert enda) har medlemstallet i DNT ung økt fra 32 118 
til 46 597, og i 2018 utgjorde ungdomsmedlemmene 14,8 % av medlemsmassen – en økning på 
2,3 % siden 2014. 
 
Til sammen ser vi et bilde av turgåing blant ungdom som en viktig aktivitet i fortsatt vekst. En 
årsak til det kan være at turgåing fungerer som et viktig supplement og alternativ til det mange 
kanskje opplever som et aktivt og mulig stressende hverdagsliv. Omfang av turgåing på fjellet 
og i skog og mark kartlegges jevnlig blant ungdom (16-24 år) gjennom bla. SSBs levekårsunder-
søkelser. En type turgåing vi vet mindre om er den mer daglige gåinga blant ungdom - som et 
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miljøvennlig og helsefremmende alternativ til biltransport og annen transport. Kategorien «spa-
serturer» i SSBs levekårsundersøkelser ser ikke ut til å fange opp denne aktiviteten, og mer 
dyptgående kunnskap om ungdoms mer daglige turgåing trengs for å promotere dette i framtidig 
friluftslivspolitikk.  

2.4.2 Det mangler kartleggingsundersøkelser om barns deltakelse i friluftsliv 
SSB har ikke hatt med barneutvalg i levekårsundersøkelsene siden 2013. Vi finner også ellers 
lite kunnskap om barns deltakelse i friluftsliv på nasjonalt nivå for perioden etter 2014. Unntaket 
er spørsmålene som Norsk Friluftsliv har bestilt i Ipsos sin barne- og ungdomsundersøkelse. 
 
Resultater fra levekårsundersøkelsen 2013 (barneutvalg 6-15 år) var ikke formidlet da NINA rap-
port 1073 ble skrevet. Vaage (2015) beskriver deltakelse knyttet til bla. sosio-demografiske for-
skjeller. Han sier at det er nokså stor likhet mellom gutter og jenter når det gjelder andelen som 
deltar i ulike friluftslivsaktiviteter, men at det likevel er noen forskjeller: Gutter er i noe større grad 
enn jenter med på fisketurer og er noe mer aktive i alpinanlegg. Jentene er i noe større grad med 
på rideturer i naturomgivelser, på skøyteturer på islagte vann eller vassdrag og på bær- og sopp-
turer.  
 
Levekårsundersøkelsen 2013 (barneutvalg 6-15 år) viste også at barn i ulike aldersgrupper er 
nokså like i valg av friluftslivsaktiviteter og at aktiviteten generelt er på et høyt nivå. Barn uansett 
alder er ivrige med på fotturer og bading utendørs, og forskjellen er heller ikke så stor når det 
gjelder skiturer. Men andelen aktive på ski er noe lavere for 13-15 åringene enn for de yngre 
gruppene. Det samme gjelder for fisketurer, samt bær- og soppturer. I denne aldersgruppen er 
det likevel en større andel som er aktive i alpinanlegg enn blant de yngre. 6-8 åringene er også 
i mindre grad med på å klatre i fjell eller is. Likevel er det i underkant av 20 prosent også i denne 
aldersgruppen som er med på slike aktiviteter i løpet av et år.  
 
Levekårsundersøkelsen 2013 (barneutvalg 6-15 år) viste også liten forskjell i valg av aktiviteter 
uavhengig av om barn bor sentralt eller ikke.  

2.4.3 Deltakelse i friluftslivet er fortsatt avhengig av familiebakgrunn 
Spørreundersøkelsen blant 3160 foreldre i NINA-studien (Skår mfl., 2014) viste at foreldrebak-
grunn slår tydeligere ut for deltakelse i friluftslivsaktiviteter (de sammen aktivitetene som kartleg-
ges av SSB) blant barn mellom 6 og 12 år enn for utendørs aktiviteter i nærmiljøet. Dette funnet 
samsvarer med SSB sine egne data fra barneutvalget i 2013 (Vaage 2015), som viste at barn 
av foreldre med lav utdanning er minst med i aktivitetene, og at barns friluftslivsaktiviteter i større 
grad henger sammen med foreldrenes utdanning enn husholdningsinntekt. Husholdningsinntekt 
har likevel en viss betydning for hva slags friluftslivsaktiviteter barn deltar i, ifølge Vaage (2015). 
Andelen barn som er med på skitur i løpet av et år er høyere blant dem som bor i en husholdning 
med høy inntekt enn blant dem som har lav inntekt. Det samme gjelder for aktiviteter i alpinbak-
kene og for turer med båt, både motor-/seilbåt og kano/kajakk/robåt.  
 
Tidligere studier har påpekt at sosialiseringen til turliv og friluftsliv har vært relativt stabil, altså at 
barn og unge som deltar i ulike former for turliv fortsetter med den formen de eventuelt har deltatt 
i hjemme (Pedersen, 2001; Skogen ,1999; Odden, 2008). Sosialisering gjennom familien har 
altså vist seg å ha stor betydning for overføring av praksis, verdier og holdninger mellom gene-
rasjonene. Med bakgrunn i egne og andres studier indikerte Pedersen i 2001 at mye kunne tyde 
på «… at vi i friluftsliv, som i kroppskultur og kjønnsrelasjoner, står overfor det som kan kalles 
«trege sosiale og kulturelle prosesser». Selv om samfunnet endrer seg viser erfaringer at verdier, 
kunnskaper og ferdigheter som blir «innskrevet i barn og unges kropper» gjennom primær- og 
sekundærsosialiseringen, er vanskelig å endre». Disse tidligere studiene indikerte altså at tur-
tradisjoner overføres mellom generasjoner i de familier hvor dette har vært vanlig, mens det kan 
være utfordrende å rekruttere ungdom til friluftsliv som ikke har med seg tradisjonen hjemmefra. 
Ipsos-undersøkelsen fra 2018 indikerer at denne tendensen fortsatt gjør seg gjeldende, når en 
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større andel av de som var aktive i egen oppvekst er aktive senere i livet enn de som ikke var 
aktive i egen oppvekst. 
 
Lagestad mfl. (2018) ønsket å undersøke hvilke faktorer som predikerer inaktivitet i tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter blant ungdom i Norge, og gjennomførte en spørreundersøkelse blant 557 
ungdommer i alderen 16-19 år i en by i Trøndelag. De ble spurt om deltakelse i seks tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter: bærplukking, jakt, fisketurer, soppsanking, skiturer og gåturer. De fant at 
den viktigste grunnen til eventuell deltakelse i de tradisjonelle friluftslivsaktivitetene var at det er 
«noe deres familie driver med». Dette gjaldt alle de seks friluftslivsaktivitetene. Dersom ungdom-
men oppgav at familien ikke drev med en nevnt friluftslivsaktivitet, var oddsen for at de selv ikke 
drev med aktiviteten 4-17 ganger større.  
 
Studiene over viser at barn og unges deltakelse i friluftsliv fortsatt er størst i familier hvor dette 
er vanlig, og at dette igjen henger sammen med inntekts- og utdanningsnivå. På den måten er 
det viktig å fortsette arbeidet med å legge til rette for friluftsliv på arenaer hvor flest mulig kan 
delta, både i barns nærmiljø, i barnehage- og skolehverdag og i fritidstilbud.  

2.4.4 Friluftsliv blant barn og ungdom fra andre land og kulturer 
Norge anno 2019 er mer mangfoldig enn før, også på den måten at befolkningen representerer 
mennesker med svært ulike land- og kulturbakgrunner. I friluftslivspolitiske dokumenter er «re-
kruttering til friluftsliv» et viktig mål som et inkluderingspolitisk verktøy (Klima- og miljødeparte-
mentet, 2016; 2018) og en rekke prosjekter er iverksatt, ikke minst av friluftslivsorganisasjonene, 
for at innvandrere skal kunne ta del i norsk friluftsliv (se også Broch og Gurholt, 2011). Ifølge 
Anderson (2018) er friluftsliv også hyppig brukt som integreringsarena i kommunene, blant annet 
i folkehelsearbeid og i norskopplæringen, og i 2016 øremerket UDI 53,1 mill. kroner i tiltak som 
hadde som mål å øke innvandreres deltakelse i friluftsaktiviteter.  
 
Senere norske studier (Broch 2018, Skår mfl., 2018; Bischoff, 2018; Anderson 2018) setter sø-
kelys på hvordan arbeidet med «rekruttering til friluftsliv» også kan være problematisk. I «rekrut-
tering til friluftsliv» ligger implisitt en forståelse av friluftsliv som noe særegent og kanskje til og 
med «norsk». Når bare noen utendørsaktiviteter blir sett på som «det gode friluftsliv» og ikke 
andre, kan forsøket på integrering «til friluftsliv» virke mer ekskluderende enn inkluderende, selv 
om intensjonen er god. Oppfattelsen av hva det norske friluftslivet representerer trenger heller 
ikke nødvendigvis være i tråd med manges erfaringer med natur, hverken i majoritetsbefolk-
ningen eller blant innvandrere. 
 
Forholder man seg kun til deltakelsen i tradisjonelle friluftslivsaktiviteter kan man fort bli bekymret 
over manglende rekruttering til friluftsliv for personer med familiebakgrunn fra andre land og kul-
turer. Odden (2018) viser til forskjeller i deltakelse mellom personer med ulike landbakgrunn i 
befolkningen som helhet. I levekårsundersøkelsen i 2017 hadde 6 % av respondentene bak-
grunn fra ikke-vestlige land. Denne gruppa hadde kun halvparten så stor deltakelse som majori-
tetsbefolkningen i disse aktivitetene: skiturer, bær- og sopplukking, fisketurer og båtturer. Delta-
kelsen er likere for aktiviteter som fotturer, spaserturer, sykkelturer, utendørs bading, terreng-
sykling og bruk av alpinanlegg.  
 
Broch (2018) disputerte på et etnografisk arbeid som problematiserer arbeidet med å inkludere 
minoritetsungdommer til friluftsliv gjennom gratis tilbud om aktiviteter for barn og unge bosatt i 
Oslo Øst. I avhandlingen rettes fokus mot ungdommenes reaksjoner på å delta, når målet er å 
sosialiseres inn i en nasjonal identitets ideologi relatert til tid tilbragt i naturen (Broch, 2018, s. 
||). Broch gjør et viktig arbeid i å utfordre det som fort kan være vedtatte sannheter i friluftslivs-
forskning og forvaltning, hvor forståelsen av friluftsliv som en vei til bedret folkehelse og arbeid 
med miljøvern gjerne knyttes til en ide om viktigheten av en barndom tilbragt i naturomgivelser. 
Forsøket på integrering gjennom friluftslivsaktiviteter er ikke uproblematisk, og Broch (2018) ut-
forsker hvordan ungdommene selv reagerer i sine møter med friluftsliv. For mange blir det å 
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være med i integreringsarbeidet faktisk en påminnelse om utfordringer knyttet til manglende so-
sial aksept som de også ellers opplever i sine liv. 
 
I en studie om by-natur omfattet datainnsamlingen intervjuer utendørs ulike steder i Oslo som 
representerer ulik andel av innvandrere i befolkningen (Skår mfl., 2018). Studien viste at befolk-
ningen på Furuset setter svært stor pris på det store innslaget av natur og grønt på stedet. Barn 
og unge mennesker trakk fram viktigheten og betydningen av å være utendørs som en viktig 
faktor for å trives på stedet de vokser opp. Mange av de voksne trakk fram viktigheten av å være 
utendørs for barn, også om vinteren. Lokale tiltak i vinterhalvåret (arrangementer, strøing, lokale 
skiløyper mm.) ble trukket fram som viktige tiltak for å øke utendørstida også i vinterhalvåret. 
Studien fra Furuset viser at innvandrere fra andre land og kulturer gir naturen stor betydning i 
sine liv selv om de ikke nødvendigvis deltar i alle friluftslivsaktivitetene som kartlegges av SSB. 
Denne forskningen indikerer også at stimuleringstiltak rettet mot nærmiljø-natur derfor er viktig i 
seg selv, og ikke nødvendigvis med en tanke om at det skal gjøres for å rekruttere til en mer 
«norsk» bruk av natur i sammenhengende naturområder, som marka eller fjellet.  
 
Bischoff (2018) har utforsket hvordan minner fra barndommens landskap gir betydning også i 
voksen alder. Hun baserer sin forskning på kvalitative intervjuer med mennesker fra mange land. 
Et interessant aspekt for integreringsarbeidet er hvordan hennes materiale tydeliggjør at det tar 
svært lang tid å bygge en relasjon til et annet landskap enn det man har vokst opp med, f.eks. 
hvis du er oppvokst på fjellet og flytter til et sted med mye skog. De fleste av hennes ikke-etnisk 
norske samtalepartnere kommer fra landsbygda i Eritrea, Afghanistan, Aserbajdsjan, Usbekistan 
og de beskriver et symbiotisk forhold til naturen hvor naturen er et livsvilkår, selve premissen for 
livet. På den måten blir naturen konkret og betydningen av og tilknytningen til naturen en taus 
og iboende kunnskap. Bischoff (2018) reflekterer over potensialet i å forstå mange innvandreres 
mer konkrete og praktiske tilgang til naturen, som noe annerledes enn den norske turkulturen og 
friluftsliv. Hun stiller spørsmålstegn ved om vi, gjennom en klokkeklar tro på at friluftsliv kan 
inkludere alle, kanskje kun bekrefter vår egen tro på friluftslivstes goder, som en slags friluftsliv-
misjonærer. Som de ovennevnte studiene retter Bischoff (2018) et kritisk blikk mot at «integrering 
til friluftsliv» muligens skaper et hinder for integrasjon, og om det virkelig er en form for «for-
norskning» vi ønsker oss. 
 
Mer kunnskap om innvandreres, så vel som majoritetsbefolkningens faktiske bruk og tilknytning 
til natur, uten at kunnskapen presses inn i forhåndsdefinerte kategorier av hva «friluftsliv» er, 
kan åpne for ny innsikt om hva norsk friluftsliv er i dag. En viktig studie i den sammenheng er 
gjennomført av Nakmi for Norsk Friluftsliv (Warsame og Ela, 2016). Den gir konkrete anbefa-
linger til Norsk Friluftsliv for videre arbeid med friluftsliv. Enkle og lokalt tilpassete utflukter og 
friluftslivsarbeid i nær tilknytning til, og samarbeid med innvandrergrupper og organisasjoner går 
igjen i de fleste forslagene til tiltak.  
 
Parallelt med økt kunnskap om innvandreres tilknytning til norsk natur vil det være viktig å til-
strebe et mest mulig representativt utvalg av befolkningen (barn, ungdom og innvandrere har 
hittil vært underrepresentert) med hensyn til deltakelse i nasjonale kartleggingsundersøkelser.  

2.4.5 By-friluftsliv blant barn og unge er også del av friluftslivet anno 2019 
Arbeidsforskningsinstituttet, Rodeo Arkitekter og Norges Idrettshøyskole ga i 2016 ut rapporten 
Ung & Ute, en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom (Hagen mfl., 2016). Bakgrun-
nen for studien er at det finnes begrenset kunnskap om hvordan ungdom bruker byrom i forhold 
til yngre og eldre aldersgrupper. Studien fra Tøyen i Oslo handlet om deltakelse i og bruk av 
byens parker og offentlige rom, hva som kan stimulere til økt bruk og hvilke virkemidler forvalt-
ningen har for å stimulere til økt bruk. Studien benyttet mange metoder og med høy grad av 
deltakelse fra ungdom. Studien fant disse begrepene som beskrivende for ungdoms bruk av 
byens parker og offentlige rom: sansing og minner, kompetanse og alternativ, fellesskap og sam-
hold, balanse mellom spenning og trygghet, og endring og engasjement. For å stimulere til økt 
bruk argumenterer studien for økt grad av medvirkning og samskaping i by- og 
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stedsutviklingsprosesser, sånn at ungdom og unge voksne kan oppleve eierskap, mestring, inn-
flytelse og anledning til å skape nettverk. 
 
Rapporten fra studien har et bredt fokus hvor parker og grønne områder utgjør en del av en 
variasjon der torg, åpne plasser og grøntområder inngår i en helhet. Rapporten understreker 
viktigheten av å legge til rette for både organisert og uorganisert aktivitet for ungdom i grønne 
områder, og refererer til egne undersøkelser og litteratur, som viser hvordan grøntområder kan 
bidra positivt i en fase av livet der mye er i endring, gjennom å stimulere til bla. fysisk aktivitet, 
avslapning, sosialt samvær og behov for tid alene utendørs.  
 
Brattbakk og Andersen (2017) utvider den ovennevnte rapportens fokus når de i sin studie ser 
på betydningen av det å vokse opp i ulike typer nabolag for barn og unges sosiale mobilitet og 
livssjanser. Studien viser hvordan det å vokse opp i nabolag med konsentrasjoner av en rekke 
nærmiljøgoder gir fordeler gjennom å kunne tilegne seg samfunnsnyttig sosial og kulturell kapi-
tal.  
 
Disse studiene med et urbant fokus er et viktig supplement til kartleggingene av mer tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter. Selv om mange vil si at dette ikke er friluftslivsstudier, etterstreber de å ta 
pulsen til ungdom på alvor med hensyn til bruk av uteområder og byrom. Dette er et viktig kunn-
skapsgrunnlag inn i steds- og byplanlegging inkludert grøntområder. 

2.4.6 Barns lek i natur utfordres fortsatt 
NINA rapport 1073 pekte på at den egenstyrte leiken i natur har særegne kvaliteter fordi den i 
liten grad er formet etter menneskelige hensikter (Fasting, 2013; Tordsson, 2002), slik for ek-
sempel en lekeplass er. Naturen tas i bruk ut fra barnets eget ståsted personlighet og erfaringer, 
og «barn gjør naturen til sin egen» (Chawla, 1992). Dette er et perspektiv som ble utdypet i flere 
av artiklene i NINA-studien, bla. basert på et feltarbeid i Barnas Turlag (DNT). Hovedfunnene 
ble gjengitt i NINA rapport 1073, s. 67:  
 
«Vår erfaring fra kvalitative deler av «Barn og natur» studien er at absolutt alle barn kan ha glede 
av å være ute i natur, om bare aktiviteten tilpasses barnet. Dette er et noe annet utgangspunkt 
enn å tenke at grunnleggende kvalifikasjoner i utøvelse av friluftsliv er nødvendig for at barn skal 
ha glede seg i natur, og for at naturkontakt skal bidra til økt livskvalitet. Det er ikke dermed sagt 
at mestring, læring og kvalifikasjoner ikke bidrar til naturglede for barn. Men mye tyder på at 
voksne i dag overfører sin gjøremålsorientering til barn, og at dette også i mange sammenhenger 
gjelder naturkontakt og friluftsliv. Da blir det «å bare være» ute, i beste hensikt erstattet med en 
idé om at barn må underholdes, aktiviseres, mestre eller lære noe. I de kvalitative case-studiene 
uttrykker barna ofte at «Jeg liker å leke med andre barn ute i naturen» når vi spør hva de synes 
om å være ute. Flere barn uttrykker også at de liker å være ute uten at de voksne skal bestemme 
så mye over hva de skal gjøre. Et feltarbeid i Barnas Turlag oppsummerer med at foreldrenes 
tilstedeværelse kan virke hemmende på det sosiale samspillet mellom barn, og at dette sams-
pillet gjennom lek, på lekens egne premisser, er viktig for en tettere naturkontakt. Når voksne 
inntar en mer tilbaketrukket rolle, oppstår lek og samspill mellom barn lettere. Da tas også natu-
ren rundt i bruk på en mer aktiv måte. Nok tid på ett sted for å bli kjent med hverandre og stedet, 
er viktige faktorer for at barn skal ta naturen i bruk på egne premisser. Omvendt, når voksne 
legger til rette for mange aktiviteter, på forskjellige steder og med mange til stede, fungerer na-
turen mer som en ramme rundt aktivitetene, og den kroppslige og sanselige naturkontakten ute-
blir.» 
 
Disse og andre funn ble i etterkant av NINA rapport 1073 drøftet og publisert i både internasjo-
nale og norske fagtidsskrifter (Wold mfl., 2016; Gundersen mfl., 2016; Skår mfl., 2016a; Skår 
mfl., 2016b; Skår mfl., 2016c), og funnene ble fulgt opp med til dels stor medieinteresse. Det er 
ingenting som tyder på at tendensen med en sterk gjøremålsorientering ikke lenger er gjeldende, 
men at den derimot fortsatt begrenser barns erfaringer med natur i stor grad.  
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Uorganisert fysisk aktivitet er også et tema i rapporten som operasjonaliserer anbefalingene om 
fysisk aktivitet og stillesitting for barn og unge i alderen 0-18 år (Fjørtoft mfl., 2018, s. 12). Her 
heter det at: 
 
«Uorganisert aktivitet kan kjennetegnes ved fri og ustrukturert lek/aktivitet som kan gjennomfø-
res alene, sammen med andre barn, eller sammen med voksne. Fri lek og fysisk aktivitet kan 
påvirke barns fysiske, emosjonelle og psyko-sosiale ferdigheter (Sandseter mfl., 2013). Fri lek 
og fysisk aktivitet gir også muligheter for foreldre og barn til å være sammen og dele gode opp-
levelser.   
 
Det er anbefalt at barn bør drive aktivitet som fremmer kreativitet (Sandseter mfl., 2013). Gjen-
nom fri lek og fysisk aktivitet kan barn løse utfordringer på sitt nivå og bli bevisst hvilke aktiviteter 
de liker. Lek og uorganisert aktivitet er en viktig arena hvor barn lærer å forholde seg til andre 
barn og voksne. Hvor barn leker og oppholder seg varierer med alder. Yngre barns aktivitet 
foregår hovedsakelig i egen hage, venners hage, og i bakgård eller fellesareal/felles tun, mens 
de eldre i større grad oppholder seg på ballplasser/idrettsplasser, i grøntområder og andre fri-
lufts- og friområder (Fyhri og Hjorthol, 2006).   
 
Hvilke uorganiserte aktiviteter barn og unge gjør, varierer også med alder. De vanligste uorga-
niserte aktivitetene i aldersgruppen 8 – 15 år er sykling, ski og svømming, mens det fra 16 år og 
oppover er jogging, styrketrening og fotturer (Helsedirektoratet 2014).  
 
Omfanget av den organiserte aktiviteten kan for noen barn bli så stort at det reduserer den spon-
tane aktiviteten (Loland, 2007). Derfor bør foreldre fokusere på at det blir en god balanse mellom 
tid til organiserte aktiviteter og tid til uorganiserte aktiviteter og frilek.» 

2.4.7 Friluftsliv i barnehage og skole  
For mange barn forbindes friluftsliv først og fremst med turer ut i barnehage- og skolesammen-
heng, hvor avkopling fra regler og hverdag innendørs fremheves som viktig sett fra barnas eget 
ståsted (Murtnes, 2019). En annen studie som også undersøker naturerfaringer i barnehagen 
fra barnas ståsted er «Vi bryr oss ikke om været så lenge vi har noe morsomt å gjøre», om barns 
uttrykk om å være ute i all slags vær i naturbarnehagen (Fagerheim, 2014).  
 
Barns bruk av natur i barnehagesammenheng har lenge vært et populært tema for forskning. Av 
senere studier nevner vi en sosiologisk studie av hvordan barnehageansatte ser på kvalitet, barn 
og rammene til barnehage (Bratholmen, 2016). Stordal mfl. (2017) viser bla. hvordan daglige 
rammebetingelser i barnehagen virker inn på omfang og innhold i bruk av uteområder. Krempig 
mfl. (2018) har sett på høstingstradisjoner og erfaringer med å bringe det inn i barnehage. Av 
mer kvalitative og empirisk basert studier om barns friluftsliv i barnehage og skole kan nevnes 
Sanderud og Gurholt (2019) som undersøker barns erfaringer i en natur-barnehage i et kropps-
fenomenologisk perspektiv. En større studie finansiert av NFR, «Blikk for barn» undersøkte kva-
liteten i utetiden for barn under 3 år i barnehagen. Et viktig funn er at utetiden mange steder er 
ganske passiv for de minste barna, men at ideologien knyttet til viktigheten av å være ute står 
sterkt hos de ansatte (Kaarby og Tandberg, 2017).  
 
Til tross for at friluftsliv har en plass i læreplanene, viser forskning at friluftsliv er generelt lite 
vektlagt og gjerne reduseres til aktivitetsdager (Leirhaug & Arnesen, 2016). Flere studier har 
gjennomgått nyere politiske dokumenter knyttet opp mot friluftsliv i skolen og pågående arbeid 
med norske læreplaner, og finner at friluftsliv og betydningen av førstehåndserfaringer i møtet 
med natur har en liten og til dels fraværende plass (Abelsen mfl., 2018; Gurholt, 2015). Generelt 
er elevers perspektiv i liten grad belyst (Abelsen og Leirhaug, 2017). Murtnes ønsker å utvide 
dette kunnskapsfeltet i sitt PhD-arbeid basert på aksjonsforskning i ungdomsskolen (Murtnes, 
2018).  
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Flere studier retter et viktig fokus mot utemiljøet i barnehager og skoler. Andersen mfl. (2015) 
har benyttet GPS-tracking for på den måten å undersøke ulike utemiljøers effekt på fysisk akti-
vitet i fem skoler. En viktig studie har undersøkt jenters erfaringer med ulike utemiljøer spesielt 
og funnet at jenter har andre preferanser enn gutter som man bør ta hensyn til i fysisk tilretteleg-
ging hvis jenter skal ta del i byrom på linje med gutter (Elofsson mfl., 2014). Et arbeid som retter 
seg mot både fysiske og sosiale tiltak for ungdom knyttet til helsefremmende arbeid er Klepp og 
Aarø (2017). Selv om denne type studier ikke spesielt retter seg mot aktiviteter og opphold i 
natur, er fysisk aktivitet utendørs en del av det helsepolitiske arbeid for barn og ungdom i gren-
selandet til i alle fall et romslig friluftslivsbegrep.  

2.4.8 Potensial for barn og unges friluftsliv på ulike arenaer  
NINA rapport 1073 løftet fram hvordan barns friluftsliv i Norge i dag i større grad enn tidligere 
preges av å være institusjonalisert, det vil si at det i mindre grad foregår som spontan og egen-
styrt aktivitet blant barn i nærnatur og i større grad gjennom barnehage, gjennom skoleaktiviteter 
og i organisert fritid.  
 
I handlingsplan for friluftsliv 2018 (Klima- og miljødepartementet, 2018) pekes det på mange 
prosjekter og informasjonstiltak rettet mot økt deltakelse i friluftsliv for barn og unge. Veilederen 
for fysisk aktivitet for barn og unge 0-18 år (Helsedirektoratet, 2014), vektlegger en kontinuerlig 
progresjon av fysisk–motorisk aktivitet tilpasset de ulike aldersgruppenes behov som et grunnlag 
for livslang fysisk aktivitet. I en rapport som operasjonaliserer denne veilederen (Fjørtoft mfl. 
2018) gis spesifikke beskrivelser av karakteristikkene av disse aldersgruppene og deres behov 
for fysisk aktivitet og bevegelseserfaring. Modellen som er beskrevet for fysisk aktivitet blant barn 
og unge bør ha mye til felles med friluftsliv. En kan se for seg en tilsvarende tilnærming også når 
det gjelder friluftsliv, hvor ulike kontekster for friluftslivsaktivitet beskrives: Uorganisert aktivi-
tet/frilek, organisert aktivitet, skole, SFO, barnehage, aktiv transport mm. for ulike aldersgrupper 
(se Fjørtoft mfl., 2018). Fundamentene i modellen som danner grunnlaget for praktisering av 
fysisk aktivitet bør også være viktig for barn og unges friluftsliv hvor barnehage og skole, lokal-
samfunn og nærmiljø, samt familie og venner danner ulike grunnpilarer for aktivitet i de ulike 
aldersgruppene.  
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3 Suksesskriterier for rekruttering og tilrettelegging av 
friluftslivsaktiviteter – hva indikerer andre studier? 

3.1 Innledning 
Hva som kan bidra til suksess når det gjelder rekruttering til og tilrettelegging for friluftslivsaktivi-
teter for barn og ungdom er selvfølgelig et komplisert spørsmål. Motivasjon og mestring er en 
side ved dette. Hvordan barn og unge opplever og erfarer aktiviteter i direkte kontakt med natur 
som noe god og positivt er et annet spørsmål. En tredje side er på hvilke måter raske samfunns-
endringer virker inn på det forannevnte. Og et fjerde moment er sosiale og kulturelle forskjeller. 
Litteraturen som har vært gjennomsøkt har i liten grad et innhold som belyser suksessrike fri-
luftsaktiviteter på en direkte måte. Dette kapitlet vil derfor gi kunnskap som kan danne en viktig 
kontekst for utvikling av slike aktivitetstilbud. Forskningslitteratur som på ulike måter omhandler 
barn og unges uorganiserte og organiserte utendørsaktiviteter kan bidra til å belyse problemstil-
lingene som er utgangspunktet for prosjektet. Det samme gjelder ulike barrierer for direkte kon-
takt med natur og deltakelse i friluftsliv i bred forstand. 
 
Hensikten med et litteraturstudium som dette kan uansett ikke være å gi en oppskrift på hva som 
vil være suksessrikt, men å trekke fram kunnskap og innsikter som kan benyttes for å komme 
fram til noe som er suksessrikt. Med andre ord er formålet å sette utfordringer som oppdragsgiver 
ønsker å belyse i en kunnskapsmessig kontekst som kan anvendes til refleksjoner og diskusjon 
over hvilke tiltak som bør utformes og hvordan de best kan gjennomføres. 
 
Det finnes altså en god del forskningslitteratur som kan ha en tematisk overføringsverdi. I første 
rekke gjelder dette en relativt omfattende forskning på betydningen av barns frie lek i natur, men 
også hvordan det settes rammer og begrensinger på dette. Forskningslitteratur som omhandler 
ulike sider ved barn og unges deltakelse i organiserte aktiviteter, ikke minst idrett, kan også være 
relevant. Det samme gjelder utendørsaktivitet og naturopplevelser i barnehage og skoleunder-
visning. Selv om forskning på det siste befatter seg med ulike former for undervisning og lærings- 
og mestringsprosesser, kan både selve organisering av aktivitetene og betydningen det har for 
barn og unges utvikling ha en overføringsverdi.  
 
Mens noe av den nyere forskningslitteraturen tar utgangspunkt i forhold i en del asiatiske og 
latin-amerikanske land, foreligger det også forskning fra Norge, andre nordiske eller europeiske 
land, samt Nord-Amerika og Australia/New Zealand. Overføringsverdiene av innholdet i denne 
litteraturen varierer. For eksempel tar forskningslitteraturen fra Storbritannia utgangspunkt i de 
relativt markante klasseskillene som preger landet, mens det i tilsvarende litteratur fra USA be-
lyser hvilken betydning det man der benevner som raseskiller har når det gjelder barns forhold 
til utendørsaktivitet og naturomgivelser. Klasseskiller og det vi her til lands benevner som etnisi-
tet eller kulturforskjeller arter seg ikke på identiske måter i Norge. Likevel belyser denne littera-
turen interessante forhold som angår ulike former for barrierer mot deltakelse i friluftsliv og som 
kan ha en viss overføringsverdi. 
 
I litteraturen som ligger til grunn for denne rapporten legges det stor vekt på verdien av direkte 
kontakt med natur. Direkte kontakt vil si at man oppsøker og går inn i naturområder med formål 
som lek, spesielle opplevelser, trening osv. Som indirekte kontakt regnes for eksempel at man 
passerer skogholt, hager osv. på vei til skole eller jobb. Det vil si alle naturelementer som omgir 
en i hverdagen. Det kan også inkludere natur som vises på tv eller et bilde på Instagram. Indi-
rekte naturkontakt kan i mange tilfeller innebære at naturen blir som en kulisse. På den andre 
siden foreligger det også forskning som viser at blomsterrabatter eller trær langs en gate har 
positiv innvirkning på hverdagslivet. Det er imidlertid mye som taler for at spesielt barns frie lek 
i direkte kontakt med natur er viktig for deres utvikling i bred forstand. I første rekke legges det 
vekt på at dette er viktig for barn og unges utvikling: fysisk, kognitivt, emosjonelt og sosialt. Og 
det er grunn til å anta at erfaringer med natur i barneårene kan legge et viktig grunnlag for for-
holdet til natur og friluftsliv i ungdomstiden og som voksen. 
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I Norge som i andre deler av den såkalte vestlige verden opplever man at barn i stadig mindre 
grad er fysisk aktive og at de har mindre direkte kontakt med natur. En viktig årsak til dette er at 
urbanisering og fortettingspolitikk fører til at grøntarealer reduseres, stykkes opp av veier og 
annen infrastruktur og dermed blir vanskeligere tilgjengelig. Dette skaper utfordringer ved at barn 
i mindre grad får tilgang til natur. Vi finner imidlertid ikke hele forklaringen her, all den tid de 
grøntarealene som er igjen brukes sjeldnere. Som det vil bli belyst nedenfor, er årsakene sam-
mensatte og må sees i lys av samfunnsutviklingen i bred forstand. Urbaniseringen, men også en 
generell endring i samfunnets holdning til risiko, er framholdt som årsaker til at foreldre føler det 
lite trygt å la barna leke alene ute. I de siste årene har det vært rettet mye oppmerksomhet mot 
de endringene som ny teknologi og veksten i den generelle velstanden har skapt. Mobiltelfoner 
tar i økende grad barnas oppmerksomhet og har også skapt nye kommunikasjonsformer, der 
fysiske møter utenfor hjemmet blir mindre nødvendig. Lek og andre aktiviteter i nærmiljøets natur 
var tidligere en mer selvfølgelig del av barn og unges hverdag, på tvers av alder, kjønn og sosial 
status. Både den utrygghet som foreldre føler når det gjelder å la barn leke alene i nærmiljøet, 
samt dagens mer aktivitetsorienterte og formålsstyrte hverdag, der tid stadig er noe som mang-
ler, fører til at både barn og voksne velger andre aktiviteter enn dette.  
 
Sosioøkonomiske og kulturelle faktorer vil ofte være relevante som barriere mot deltakelse i fri-
luftsliv og direkte kontakt med natur. Blant annet er dette knyttet til bosted og boformer. Barn 
som vokser opp i familier med god økonomi har ofte hage og lettere tilgang til ulike typer natur. 
For familier med annen kulturell bakgrunn kan kunnskap og erfaringer med natur og verdier som 
knyttes til den være en barriere for barn og unge. Det samme gjelder den sosiale marginalise-
ringen som denne bakgrunnen ofte medfører. 
 
Bildet er likevel ikke ensidig. Fortsatt leker barn i naturomgivelser så lenge disse er tilgjengelige, 
og man kan fortsatt se ungdommer møtes i grønne omgivelser uten at det de foretar seg er 
tilrettelagt på noen måte. Det mangler imidlertid kunnskap om hvordan barn og unge bruker de 
grøntområdene som finnes, i hvor stor grad disse er tilgjengelige og anvendelige for utforskning 
og lek. Ikke minst er det liten kunnskap om hvordan barn på landsbygda i dag bruker natur. 
 
Første del av kapitlet tar for seg barn og unges forhold til natur (kapitel 3.3), hvordan de oppfatter 
natur i seg selv og hvordan de foretrekker å tilnærme seg den. Videre blir det belyst hva direkte 
kontakt med natur har å si for barn og ungens utvikling. Deretter sees det nærmere på ulike 
barrierer for friluftsliv og direkte kontakt med natur (kapitel 3.4). I siste delkapittel før konklusjo-
nen ses det nærmere på betydningen av organiserte tilbud som idrett, skole og barnehage (ka-
pitel 3.5). I konklusjonen (kapitel 3.6) drøftes det hva disse forholdene kan ha å si for suksessrikt 
friluftsliv, og det gir anbefalinger om hva man bør ta hensyn til og prioritere. Imidlertid innebærer 
ikke disse forslagene enkle løsninger. Barns forhold til natur og barrierene som finnes i dag er 
sammensatte og kan i denne sammenheng by på dilemmaer og paradokser som må håndteres.  
 
 
3.2 Metode 
Litteraturstudien tar utgangspunkt søk etter forskningslitteratur foretatt i Google Scholar, avgren-
set til 2005 og fram til i dag. Det ble gjort søk med både norske og engelske søkeord. Barn, 
unge/ungdom, natur, friluftsliv, lek / children, youth, nature, outdoor recreation, play, er de ordene 
det ble tatt utgangspunkt i.  
 
I søket med norske ord ga kombinasjonen barn og friluftsliv nærmere 10 000 treff, men dette ble 
halvert når lek ble lagt til. Når ordet risiko ble lagt til satt vi fortsatt igjen med nærmere 1 000 treff. 
Det samme gjaldt dersom urbanisering ble lagt til i stedet for risiko. Hovedårsaken til så vidt 
mange treff er at søkeresultatet inkluderte mastergradsoppgaver og bacheloroppgaver. For å 
velge bort disse og konsentrere søket om tidsskrifter, ble søkene avgrenset til tidsskriftdatabasen 
idunn.no. Etter at alle søkeord ble kombinert ble ca. 150 titler igjen til vurdering. Etter en skjønns-
messig gjennomgang av titler og abstrakt, ble 78 titler valgt ut til en nøyere gjennomgang. I løpet 
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av arbeidsprosessen ble dette antallet redusert betydelig. Samtidig har det kommet til enkelte 
publikasjoner som ikke ble avdekket i søket. 
 
I lys av den store mengden forskningslitteratur som fanges opp i et slikt søk, ble det spesielt for 
den engelskspråklige litteraturen nødvendig med flere søkeord til å kombinere «hovedsøkeor-
dene». Derfor ble søkeord som health, environment, development, fasciliation, programs, social 
class, race, ethnicity, minorities, urban, rural, densification, forests, neighbourhoods, local, gar-
dens, gender, preschool og school, kjørt i ulike kombinasjoner med de første søkeordene, men 
der children og youth alltid var med. Til sammen ga dette forskningspublikasjoner i et antall på 
ca. 20 000 engelskspråklige titler. Ettersom mange av disse befant seg innenfor et rent medi-
sinsk fagområde, og til dels mer tekniske planlegging og policy studier, ble søket avgrenset til 
søkeord som education, childhood studies, youth studies, psychology, sociology, anthropology, 
geography. Dette reduserte mengden til ca. 290. Etter en rask gjennomgang ble ca. 100 av disse 
satt til side ut fra New Zealand, Australia, Europa og Nord-Amerika som geografisk kriterium. I 
gjennomgangen av det gjenværende, ble det klart at enkelte publikasjoner var mer relevante 
enn andre både faglig og tematisk med tanke på denne rapportens formål. Disse publikasjonen 
refererte i en del tilfeller til publikasjoner som ikke ble fanget opp i søket, blant annet fordi de ble 
publisert før 2005 og som det har blitt gjort nytte av her.  
 
I mange tilfeller overlapper de utvalgte publikasjonene hverandre i svært stor grad. Følgelig har 
det blitt gjort et ytterligere utvalg i løpet av arbeidet med rapporten. 
 
 
3.3 Barn og unges forhold til utendørsaktivitet og natur 
Det har blitt forsket relativt mye på barns og unges kontakt med natur. Denne forskning viser at 
naturomgivelser generelt kan virke positivt inn. Imidlertid framholdes det at spesielt direkte kon-
takt med natur gjennom friluftslivsdeltakelse - og for barns del gjennom fri lek - har en særskilt 
betydning når det gjelder personlig utvikling (Collado mfl., 2013; Tillmann mfl., 2019).  
 
Direkte kontakt med natur kan ha fordelaktige effekter ikke bare på fysisk utvikling, men også 
når det gjelder det kognitive, emosjonelle og sosiale (Turnnidge mfl., 2014). Gjennom fri lek i 
naturomgivelser blir barn mindre preget av angst, samtidig som de får selvtillit og bedre selvbilde 
og derigjennom større evne til å utforske ting på en kreativ måte. Det kognitive dreier seg primært 
om å forstå sammenhenger i tilværelsen og i sosial samhandling (Lerner mfl., 2005; Lösel & 
Farrington, 2012). Det sosiale viser til utvikling av ferdigheter når det gjelder å omgås andre i 
ulike situasjoner og sammenhenger (Lerner mfl.., 2005). Det emosjonelle viser i første rekke til 
selvaktelse, og her hvordan direkte erfaring med natur kan redusere sjansene for utvikling av 
psykiske vansker (Eime mfl., 2013; Lubans, Plotnikoff, & Lubans, 2012). Både kognitiv og emo-
sjonell utvikling har derfor også betydning for sosiale ferdigheter (Wille mfl., 2008).  
 
Lek i naturområder uten tilrettelegging øker barns muligheter til utforskende lek i fri samhandling. 
I en del forskningslitteratur fremholdes det at når barn gis anledning til å bruke naturelementer 
til å skape noe nytt (Wooley mfl., 2013; Zamani, 2016), vil det kunne gi økt selvfølelses, selv-
stendighet, utvikler motoriske ferdigheter og reduserer stress og sjanser for ADHD-symptomer 
(Fjortoft, 2004; Murray & O’Brien, 2005; Wooley mfl., 2013). Det kan også medvirke til utvikling 
av fantasi og kreativitet, noe om gir bedre utgangspunkt for språkutvikling og evner til samarbeid 
osv. (Wooley mfl., 2013; Fjortoft & Sageie, 2000).  
 
Selv om direkte kontakt med natur tillegges svært stor vekt, finnes det forskingsresultater som 
viser at selv indirekte kontakt kan bidra til f.eks. kognitive og emosjonell utvikling. For eksempel 
fant Dadvad mfl. (2016) at blant spanske skolebarn som var omgitt av grøntområder hjemme, 
på skolen og på skoleveien var mer fokuserte og hadde bedre læringsevne enn andre barn. 
 
Natur og friluftsliv står sentral i det som oppfattes som norsk tradisjon og kultur. At barn leker ute 
i natur, enten det er skog eller grønne lunger i byer, er sett på som en viktig del av oppveksten 
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(Gundersen mfl., 2016; Gullestad, 1997). Som en konsekvens av komplekse samfunnsendringer 
får barn i Norge - likhet med hele den såkalte vestlige verden - stadig mindre anledning til å 
bevege seg utendørs på egenhånd (se f.eks. Fyhri mfl., 2011; Wen mfl., 2009; Gundersen mfl., 
2016; Skår mfl., 2016). En følge av dette er at barn får mindre av den direkte naturkontakten 
som er viktig for deres utvikling og helse (Dadvand mfl., 2015; Soga mfl., 2018). Redusert direkte 
kontakt med natur kan dessuten føre til at barn i mindre grad får en forståelse av naturens egen-
verdi (Soga mfl., 2018, Cheng & Monroe, 2012). I en del av litteraturen legges det stor vekt på 
nettopp dette, og betegnelser som “nature disconnect” (Louv, 2008) og “nature deficit” (Moss, 
2012) har blitt tatt i bruk. Louv (2008) mener at måten barn forstår og erfarer natur på har endret 
seg radikalt ved at den direkte kontakten har blitt mindre og sjeldnere, og ser dette som en 
delårsak til livsstilssykdommer. 

3.3.1 Barn, lek og natur 
Mens forskere har vært opptatt av hvordan kontakt med natur virker inn på barn og unge, har 
det blitt forsket mindre på hvordan barn selv finner naturomgivelser meningsfulle. Det er i hoved-
sak de aller siste årene at forskningen har blitt rettet mot å utforske barns livsverden, hvilke 
erfaringer de gjør seg og hva slags muligheter de har rent sosialt og fysisk med tanke på aktivi-
teter og opplevelser av natur (Holloway, 2014; Skår mfl., 2014: Skår mfl., 2016; Wold mfl., 2016; 
Fasting, 2017; Tillman mfl., 2019). Denne forskningen viser at barn er tilbøyelige til å foretrekke 
naturområder for lek (Gundersen mfl., 2016). Generelt tiltrekkes barn av viltvoksende vegeta-
sjon, dammer og bekker, noe som voksne ofte ikke tar tilstrekkelig i betraktning. De skaper sitt 
eget lekemiljø gjennom fantasi og kreativitet som kjennetegner lek generelt. Barn liker å leke i 
områder som ikke er anvendt til noe, slik som små skogholt eller buskas bak en bygning. Etter-
som barn er forskjellige når det gjelder personlighet og evner, gir slik åpne rom som f.eks. et 
skogholt anledning til å utforske og bruke sin kreativitet på egne premisser, uten voksnes inn-
blanding. De kan grave, klatre, lage ting av løst naturmateriale osv., uten voksnes grenseset-
tinger (Fjørtoft & Sageie, 2000; Zamani, 2016; Mjaavatn, 2013). Muligheten til å leke i natur i 
nabolaget kan også bidra til stedstilhørighet (De Coninck-Smith & Gutman, 2004). Barn har ofte 
egne steder som de lager til sine egne, men som voksne ofte ikke forstår betydningen av (Ras-
mussen, 2004).  
 
Denne typen utendørs lekerom står i kontrast til konstruerte lekeplasser som i stor utstrekning 
er laget ut fra voksnes perspektiver og behov, og deres forestillinger om hva som er best for barn 
(Nassauer, 2011). Voksne foretrekker generelt mer tilrettelagte områder for barn, blant annet 
fordi de er redde for barns frie mobilitet både med tanke på trafikk, voksne med farlig atferd og i 
noen grad fordi det er ukjente med viltvoksende områder / skog. Lekeplasser er i liten grad ut-
formet for utforskning, slik naturområder eller områder med innslag av «vill natur» er (Jansson, 
2014; Gundersen mfl., 2016). Det er i denne sammenhengen viktig å huske på at barn fortolker 
og erfarer naturomgivelser på en annen måte enn voksne (Skår mfl., 2014; Skår mfl., 2016). 
Dette har blant annet å gjøre med at barn befinner seg i et annet utviklingsstadiet og har andre 
erfaringer enn voksne. I tillegg nærmer de seg ofte natur med en utforskende nysgjerrighet gjen-
nom lek. 
 
I mange byområder begrenser tilrettelegging for barn seg i stor grad til enkeltstående lekeplasser 
som i hovedsak er utformet ut fra voksnes tankeverden. Få uteområder er tilpasset barns behov 
med utgangspunkt i tilstrekkelig kjennskap til barns behov (Holloway 2014; Tillman mfl., 2019). 
Barn foretrekker gjerne lekeplasser som i liten grad er tilrettelagt (Hart, 2004; Gundersen mfl., 
2016; Wold mfl., 2016). Voksne må derfor legge større vekt på å forstås barns behov, hvordan 
de forstår og opplever natur. Ikke minst kan det være et problem at lekeplasser utformes på en 
måte som utelater de naturelementer barn ønsker deg (Worpole, 2003; Tillman mfl., 2019). 
 
Å kunne leke utenfor voksnes øyesyn, innebærer at barn kan utforske det mer risikofylte i lek 
(Sandseter mfl., 2017). Dette aspektet ved lek kan være viktig ikke bare for fysisk utvikling, men 
også for kognitive, emosjonell og sosial utvikling (Brussoni mfl., 2015). En kunne tenke seg at 
når barn gir seg i kast med lek som kan innebære risiko så vil konkurranse og aggressivitet bli 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866716301327#bib0060
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866716301327#bib0390
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866716301327#bib0225
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866716301327#bib0240
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mer framtredende. De undersøkelsene som foreligger mener å vise det motsatte. Omgivelser 
som øker sjansen for falle ned fra et tre eller ned en skrent, øker tiden barn leker og fremmer 
sosial samhandling, fantasi og kreativitet (Bundy mfl., 2009).  
 
Gurholt og Sanderud (2016) mener på sin side at betydningen av risikofylt lek kan overdrives. 
En alternativ forståelsesmåte er å se på barn som nysgjerrige og utforskende i møte med natur. 
Det nordiske friluftslivsbegrepet forutsetter ikke risiko, men først og fremst at barn er involvert 
frilek, utforskning av lek, aktiviteter og naturelementer, og dermed kunnskap som barn får på et 
bestemt sted, hevder de. Det er heller ikke slik at barn ubetinget har et ønske om å leke i full 
frihet uten noen form for voksenkontakt (direkte eller indirekte). Mange studier viser at det er 
viktig med en balanse, også sett fra barns ståsted (Kyttä mfl., 2015; Villanueva mfl., 2016; Loe-
bach & Gilliland, 2019).  
 
I en studie av barn på landsbygda i Canada, og deres forhold til natur, kom det fram at barna 
hadde relativt klare ideer om hva naturomgivelser betydde for dem (Tillman mfl., 2019): Forstå-
elsen var i første rekke forbundet med hva de foretok seg i naturomgivelsene. Barna var opptatt 
hvordan naturen ga muligheter og satte begrensinger på lek og annen aktivitet. De var imidlertid 
også opptatt av at aktivitet i naturen bidro til deres mentale og fysiske helse. Barna ga i samtaler 
med forskerne uttrykk for at å være i naturen ga en pause fra bekymringer, større sinnsro og 
bedre evne til å tenke over ting, samt allment sterkere gledefølelses. Videre hadde disse barna 
en klar oppfatning av at naturen representerte noe godt og vakkert og hadde en egenverdi.  
 
Slik sett kan vi si at barns forhold til natur preges av flere valg, og at de ser på natur som et 
komplekst landskap med mange relevante dimensjoner. Når naturen oppleves på en relativt fri 
og positiv måte, assosieres natur med lykke, utforskningstrang, avslapping og frihet (Aaron & 
Witt, 2011; Burgess & Mayer-Smith, 2011; Lekies mfl., 2015). Barn opplever naturen gjennom 
hvordan de bruker den. I byer forekommer det imidlertid at barn og unge i større grad forbinder 
naturen med farer (Wilhelm & Schneider, 2005; Aaron & Witt, 2011; Burgess & Mayer-Smith, 
2011), sammenlignet med barn på landsbygda (McAllister mfl., 2012; Adams & Savahl, 2015). 
Barn i byer foretrekker derfor i mindre utstrekning viltvoksende områder (McAllister mfl., 2012). 

3.3.2 Ungdom, friluftsliv og natur 
Ungdommers deltakelse speiler i grove trekk generelle endringer når det gjelder friluftsliv i Norge. 
Mens den samlede deltakelsen går noe ned, er det spesielt blant unge økt oppslutning om nye 
former for friluftslivsutøvelse som har kommet til og mindre deltakelse tradisjonelle aktiviteter 
(Dervo mfl., 2014). 
 
Så langt foreligger det relativt lite forskning om hvordan ungdommer tenker om hva naturen er, 
og hvordan de erfarer å være i eller gjør ting i natur (Ewert & Sibthorp, 2014). Det er imidlertid 
god grunn til å gå ut fra at ungdommer i likhet med barn har flere måter å forstå natur på, både 
som noe positivt og negativt. Direkte kontakt med natur er trolig like viktig som for barn. Det har 
blitt forsket en del på sammenhengen mellom friluftsliv og ungdommers personlige utvikling. 
Aktivitet i natur gir ungdom selvtillit, utvikling av evner og mestringserfaringer som skiller seg fra 
hverdagslivet ellers (D’Amato & Krasny, 2011; Leikes mlf., 2015). Friluftsliv kan også bidra til 
unges forståelse av natur som noe verdifullt i seg selv (Chawla & Derr, 2012; Cheng & Monroe, 
2012). Ikke minst tyder en del forskning på at ungdommer som har positive erfaringer med akti-
viteter i natur blir mer opptatt av naturens egenverdi som voksne (Chawla & Derr, 2012; Liekes 
mfl., 2015). 
 
Det er viktig å ha i mente at ungdommer oppfatter natur på ulike måter (D’Amato & Krasny, 2011; 
Burgess & Mayer-Smith, 2011; Liekes mfl., 2015). I likhet med barn opplever også ungdom at 
natur består av mange elementer; plantevekster, trær, dyr og andre fenomener, som ukultiverte 
steder, livsyklusprosesser, noe vakkert som ikke er laget av mennesker. Likefullt er det ikke bare 
individers egenskaper og personers bakgrunnen som spiller en rolle her. Hva slags aktiviteter 
det dreier seg om og hva formålet er vil også ha noe å si for hvordan ungdommene erfarer og 
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oppfatter natur (Aaron&Witt, 2011; Burgess & Mayer-Smith, 2011). Natur oppfattes gjerne som 
et sted der man kan oppleve fred og ro, et tilfluktsted fra hverdagens krevende situasjoner (Wil-
helm & Schneider, 2005; Burgess & Mayer-Smith, 2011; Liekes mfl., 2015). Men det er ikke alltid 
slik. I USA har det blitt forsket på “programmer” som involverer storbyungdom uten nevneverdig 
erfaring med natur utenfor byer (Liekes mfl., 2015). Dette dreier seg ungdommer som er bosatt 
i svært fortettede byområder der natur i form av skog og fjell eksisterer langt fra hverdagslivet 
både i tid og rom. Disse ungdommene har lite kunnskap, ferdigheter og evner til umiddelbart å 
finne seg til rette med aktiviteter i et slikt naturmiljø som skog representerer og opplevde naturen 
som skremmende og farlig, som skitten og ubehagelig (Liekes mfl., 2015).  
 
Natur kan på samme tid bli opplevd som både ukjent, skremmende, utrygt og farlig, og stille, 
rolig, vakker og fredelig. En side ved dette er at det stilles krav til kunnskap og ferdigheter, men 
også utvikling av sosiale ferdigheter. Følgelig ligger det et bredt læringspotensial som kan gi 
utslag i økt mestringsfølelse, noe om er spesielt viktige for ungdommer som er sosialt margina-
liserte (D’Amato & Krasny, 2011; Liekes mfl., 2015). 
 
 
3.4 Barrierer for friluftsliv og direkte kontakt med natur 
Når barns direkte erfaring med natur minsker kan det hemme deres personlige utvikling. Det kan 
også prege deres rolle som samfunnsborgere ved at de ikke får en erfaring som er viktig når det 
gjelder bevisstheten om tap av biodiversitet og årsakene til dette. Følgelig er det viktig å forstå 
hva som gjør at barn i mindre grad forholder seg til natur på en direkte måte (Skår mfl., 2016).  
 
Natur er i denne sammenhengen ikke en gitt kategori. Folk har ulike oppfatninger og forestillinger 
om dette. For eksempel vil noen tenke på villmark som noe skremmende og farlig, mens andre 
som en noe godt og vakkert. Folk på landsbygda vil være mindre tilbøyelig til å tenke på et 
buskas inneklemt mellom boligblokker og et industrianlegg som natur, sammenlignet med de 
som er bosatt i slike områder. Her dreier det seg om «grader» av natur, fra indre bykjerner til, 
hage or skog- og fjellområder Gundersen mfl., 2016). I norsk kvalitativ studie beskrev barna i en 
7.klasse en rekke ulike steder når de ble bedt om å fortelle om noe de hadde opplevd i naturen. 
De fortalte blant annet om skogsområder, jorder, akebakker, Mjøsa, skoleveien og hagen – alle 
disse områdene ble beskrevet som natur (Wold mfl., 2016). 
 
I tråd med dette kan natur være mange forskjellige ting, avhengig av hvilken kontekst som gjel-
der. For barn og unge som bor i fortettede byområder kan natur være blomster i en bakgård, 
mens det for barn som er bosatt ved markagrenser i byer eller på landsbygda i første rekke er 
skog. Et forhold er at adgangen til grønt-områder vil kunne oppfattes forskjellige avhengig av 
hvem det gjelder (Burdette & Whitaker, 2005; Skår, 2010; Skår mfl., 2016). Det kan være stor 
forskjell på et grøntområde som ligger innenfor foreldres øyesyn og et grøntområde lengre unna, 
omgitt av fremmede forbipasserende og biltrafikk.  

3.4.1 Fritiden har endret seg 
Uten tvil skiller Norge seg ut fra mange andre land ved at store naturarealer er relativt lett til-
gjengelig, også for befolkningen i urbane områder. Skår mfl. (2014) viser at tross god tilgang på 
naturområder, er norske barn mye oftere ute i områder med høy opparbeidingsgrad (parker, 
hager, gatetun, stille veier og lekeplasser), enn i mer naturpregete områder. I resultatene av en 
spørreundersøkelse framkommer det at ca. 20 % leker i store eller små skogsområder omtrent 
daglig, mens omlag halvparten leker i gatetun eller stille veger omtrent daglig. Urbaniseringen 
og fortetting fører til at grøntområder ikke bare reduseres, men også fragmenteres og mister noe 
av sine kvaliteter, ikke minst med tanke på barns lek. Likevel finnes det stadig grøntarealer som 
kan være egnede steder for lek og andre aktiviteter, selv i tettbebygde bystrøk. Til tross for dette 
blir gater, gang- og sykkelveger og tilrettelagte lekeplasser i økende grad arenaene for barns tid 
utendørs i fritiden. (Skår mfl., 2014; Skår mfl., 2016). Med andre ord ser det ut til at grøntområder 
i nabolagene i minkende grad brukes til lek. Når barns bruk av grøntområder minker, er det derfor 
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viktig å se på andre typer begrensninger som i første rekke knytter seg til sosiale forhold i vid 
forstand og til samfunnsendringer på mange områder (Skår mfl., 2014; Freeman mfl., 2018).  
 
At barn i Norge tilbringer stadig mindre tid med lek utendørs i nabolaget og i naturområder (Lidén, 
2003; Mjaavatn, 2013; Skår & Krogh, 2009; Skår mfl., 2016; Gundersen mfl., 2016), har flere 
årsaker. Som vi skal se, har både redusert tilgang til egnede uteområder, endrede fritidsvaner 
og tidspress mye å si. Videre har deltakelse i organiserte aktiviteter økt (Karsten, 2005; Skår & 
Krogh, 2009; Sandberg, 2012; Mjaavatn, 2013). Dette innebærer at en større andel av fritiden 
brukes på tilrettelagte og organiserte aktiviteter, som f.eks. idrett. Ikke bare tiltrekkes barn og 
ungdommer av slike tilbud. Mange foreldre ser også på dette som viktig for barnas utvikling, og 
legger større vekt på dette enn fri lek. Et viktig moment er også tidspress som følger av moderne 
livsstil. Dette skapes av mange forhold, som foreldres lange arbeidsdager og eventuell lang rei-
sevei til arbeidsplassen, organisering av deltakelse i organiserte aktiviteter og mobiltelefonbruk 
som en tidstyv (Skår mfl., 2016). Ikke minst i hushold der det bare er en forelder og flere barn, 
krever organisering mye tid.  
 
Samtidig har den uorganiserte fritiden endret karakter, hovedsakelig som følge av teknologiske 
endringer og velstandsøkning. En stor andel av befolkningen lever i større boliger enn tidligere. 
Dette gir barn og unge muligheten til å tilbringe mer tid og utøve flere aktiviteter i hjemme enn 
det som var tilfellet før. Moderne kommunikasjonsteknologi medfører at mange ulike underhold-
ningstilbud er tilgjengelig innenfor husets fire vegger. Mobiltelefonen med den stadige tilveksten 
av applikasjoner som brukes til interaktiv kommunikasjon gjennom tekst, bilder og video, gjør at 
kontakt med venner og bekjente finner sted på en måte som har endret seg betraktelig. Det er 
ikke lenger en betingelse i samme grad som tidligere å møtes utendørs. I den grad dette finner 
sted utenfor hjemme skjer det i enten i forbindelse med organiserte aktiviteter eller ofte i semi-
offentlige arenaer som kjøpesentre og lignende.  
 
Sammenlignet med noen få tiår tilbake, tilbringer de aller fleste barna nå lange dager i barneha-
ger og skolefritidsordningen. Dessuten blir barns fritid i større grad deltakelse i organiserte akti-
viteter som tilbys av det offentlige, frivillige organisasjoner og av kommersielle interesser (Kar-
sten 2005; Shaw mfl., 2013; Skår mfl., 2016). Dette innebærer at tiden for fri lek i nabolaget i 
stor utstrekning har blitt erstattet av forskjellige institusjonelle rammer (se f.eks. Liden, 2003; 
Skår mfl., 2016). 

3.4.2 Voksenkontroll 
Sammenlignet med mange andre land er barns frie lek fortsatt et viktig ideal i Norge og Skandi-
navia (Sandberg, 2012; Gundersen mfl., 2016). Ikke desto mindre har også her til lands barns 
fritid og lek i økende grad blitt underlagt voksnes innflytelse og kontroll. En forklaring kan finnes 
i at foreldre opplever utendørsområder som utrygge, og at foreldre oppfatter barns frilek utendørs 
som for risikofylt (Karsten & van Vliet, 2006; Villanueva mfl., 2012). Dette må også sees i sam-
menheng med at egnede områder for utendørs lek ikke bare blir færre, men også omgitt av 
infrastruktur boligblokker, industri- og administrasjonsbygg og ikke mist trafikkerte veier, samt 
farer knyttet til større mengder ukjente folk (Witten mfl., 2013; Sandberg, 2012; Skår mfl., 2016). 
Dette gjør at barn i mindre grad går eller sykler til skolen (Fyhri mfl., 2011; Mitchell, Kearns & 
Collins 2007). Foreldre kjører gjerne barn til skole og andre aktiviteter. Samtidig tar innendørs-
aktivteter en mye større andel av barns dagligliv (Karsten, 2005; Mackett mfl., 2007). Til sammen 
gjør dette at barn i mindre grad gis anledning til å ferdes ute på egenhånd (Wen mfl., 2009). På 
New Zealand viser en undersøkelse at barn går eller sykler i gjennomsnitt 72 minutter per uke, 
mens gjennomsnittet for 20 år siden var 130 (Witten mfl., 2013). 
 
Det viser seg også en tendens til at mange foreldre legger større vekt på at barn gjør skolearbeid, 
deltar i organiserte aktiviteter og aktiviteter hjemme f.eks. knyttet til bruk av sosiale media etc. 
Foreldre ser dette som forberedelse for framtiden, samtidig som det skaper fysisk passivitet og 
generelt dårlig helse og mindre fullverdig utvikling, dersom man forutsetter at lek i nature er 
avgjørende for dette (Watchman & Spencer, 2019).  
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I Norge har det gjennom de siste årene funnet sted en regulering av lekeplasser som gir barn få 
muligheter til å utforske gjennom lek som innebærer en viss risiko. Skår mfl. (2016) påpeker at 
norske forskere har vært opptatt av at til tross for risiko forbundet med barns alene lek i det fri, 
må betydningen slik lek har å si for barns sosiale, mentale, emosjonelle og fysiske utvikling 
framheves (Fjortoft, 2004; Sandseter & Kennair, 2011).  

3.4.3 Sosial ulikhet  
Barn som har anledning til å gjemme seg bort i skog eller andre typer grøntområder, er gjen-
nomgående mer fysisk aktive og har bedre helse enn andre barn (Stone, Faulkner, Mitra & Bu-
liung, 2014). Her må det samtidig tas i betraktning at barn som har adgang til slike områder 
gjerne har andre helsefordeler ved at de bor i områder der familier har god økonomi (Brussoni 
mfl., 2015). Likevel kan sosioøkonomiske forskjeller ha betydning for hvordan barn og unge har 
mulighet til å ha direkte kontakt med natur. I områder med lav gjennomsnittsinntekt er det gjerne 
stor mangel på grøntstrukturer og det som finnes er ofte adskilt av trafikk og derfor vanskeligere 
tilgjengelig. Videre har foreldre ofte ikke råd til innkjøp av friluftslivsutstyr som kreves for å delta 
i organiserte aktiviteter.  
 
Det eksisterer også en forestilling om at middelklassen i større grad enn det som kan regnes 
som arbeiderklassen legger større vekt på at barn skal kultiveres, at barn skal bli til dannede og 
selvstendige personer med selvtillit og ressurser til selvutvikling. Foreldre investerer ut fra slike 
ideer derfor tid, arbeid og penger på organiserte aktiviteter. Ifølge disse forestillingen legger ar-
beiderklassen mer vekt på omsorg og oppdragelse enn på barnas utvikling som «dannede» per-
soner (Holloway & Pimlott-Wilson, 2014).  
 
Dersom klasse er relevant i denne sammenhengen, er denne typen forklaring i beste fall bare 
delvis riktig. Trolig kan forskjellene ha vel så mye å gjøre med direkte konsekvenser av økono-
misk ulikhet som med forskjeller i verdier og holdninger. Nyere forskning fra Storbritannia viser 
at det ikke er noen slike markante forskjeller og at barns deltakelse i første rekke begrenses av 
økonomi (Holloway & Pimlott-Wilson, 2014). Middelklassebarn får ofte anledning til å ta del i flere 
ulike fritidsaktiviteter. De får prøve ut forskjellige ferdigheter, har et større nettverk og gis i større 
grad anledning til å utforske ulike sosiale miljøer og større nettverk. Selv om mange organiserte 
aktivitet er gratis eller koster relativt lite, vil f.eks. egnede fritidsklær gi relativt store utgifter som 
overskrider foreldrenes økonomiske kapasitet. I mange tilfeller er foreldrenes bidrag i form av 
transport, utstyr og påmelding til organiserte aktiviteter av betydning (Beets, Cardinal, & Alder-
man, 2010; Zezevic mfl., 2010). Et segment av befolkingen i Norge kjennetegnes av å ha regel-
messig tilgang til hytte eller har hage, ofte begge deler. Dette gir barn anledning til å erfare natur 
på en annen og lettere tilgjengelig måte enn andre barn (Gundersen mfl., 2016). I første rekke 
er i det helger og ferier at barn tas med av foreldre.  
Spesielt markant er skillet når det gjelder deltakelse på friluftslivsturer, men den er mindre når 
det dreier seg om aktiviteter nærmiljøet (Skår mfl., 2014). I samme undersøkelse tyder resulta-
tene også på at barn fra lavinntektsfamilier i større grad har direkte kontakt med natur gjennom 
barnehager, skole og SFO. For det første viser dette at opphold i mer tilrettelagte områder nær 
hjemmet er en større del av barnas hverdagsliv enn aktivitetene i naturpregete områder.  

3.4.4 Kulturelle forskjeller 
I den internasjonale forskningslitteraturen legges det vekt på at innvandrere er overrepresentert 
i underklassene, men også at kulturell bakgrunn gjør at det etablerte friluftslivet kan oppleves 
som fremmed. Samtidig kan etniske markører medføre at diskriminering kan utgjøre en skranke 
mot deltakelse. Dette ser ut til å gjenspeiles i norske forhold. Befolkningen med innvandrerbak-
grunn har betydelig lavere deltakelse i friluftsliv enn andre (Friberg & Gautun, 2007; Krange & 
Strandbu, 2004; Øia & Vestel, 2007; Krange & Bjerke, 2011). Krange & Bjerke (2011) og Figari 
mfl. (2009) framhever at årsakene til denne forskjellen kan finnes i sosioøkonomiske faktorer, i 
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mangel på sosial og kulturell kunnskap om friluftslivskonvensjoner, samt kulturelle forskjeller når 
det gjelder mål og mening med friluftsliv. 
 
Det norske friluftlivsbegrepet kan forstås som en etablert kulturell praksis som gir folk anledning 
til å erfare frihet i natur og føle seg som en del av landskapet uten at det på noen måte handler 
om konkurranse, men heller gjennom allemannsretten tilgang for alle på de over førnevnte erfa-
ringene (Gelter, 2000). Men friluftsliv er også forstått av mange som hegemonisk og snevert, slik 
at det vil ekskludere mange innbyggeres måter å rekreere i natur på (Skår mfl., 2016; Øian, 
2014). Mange av de utendørsaktivitetene barn, ungdom og voksne driver med til daglig oppfattes 
ikke som friluftsliv, selv om det dreier seg om lek eller rekreasjon som innebærer opplevelser og 
erfaringer direkte kontakt med natur. De siste generasjoner friluftslivsmeldinger viser imidlertid 
en politisk vilje til å tolke både ‘friluftsliv’ og ‘natur’ ganske vidt.  
 
Den hegemoniske definisjonen omfatter de tradisjonelle aktiviteten som lange turer i skog og fjell 
samt fangstaktiviteter som fiske, jakt og bærplukking. For å ta del i dette behøver man ikke bare 
kunnskap, men også for en stor del kjenne at disse tingene er en del av ens identitet. Dette 
representerer en utfordring for store deler av befolkningen med innvandrerbakgrunn. Her er det 
imidlertid tale om en kategori innbyggere som er mer heterogen enn det vi til vanlig benevner 
som norske. Derfor lar det seg vanskelig gjøre å generalisere. Forskjellene er store med tanke 
på årsaker til innvandring, botid, opprinnelsesland, utdanning og inntekt, religion og kulturelle 
norm- og verdisystemer, om man er oppvokst her til lands eller ikke, bosted, kjønn, alder osv. 
Generelt vet vi relativt lite spesifikt om i hvilken grad folk med innvandrerbakgrunn deltar i fri-
luftsliv og hvorfor de eventuelt ikke gjør det. 
 
Det er grunn til å tro at innvandrere fra de nordiske og de fleste europeiske landene deler flere 
aspekter av den etablerte og til dels hegemoniske norske praksis for friluftsliv. Når det gjelder 
migranter som har sin opprinnelse i afrikanske og asiatiske land, har forskning i en del nord-
europeiske land vist at både kulturelle (og religiøse) forestillinger og definisjoner av naturen og 
kulturelt etablert måte å tilnærme seg natur på skiller seg betydelig fra majoritetsbefolkningen 
(Byrne, 2011; Wolch mfl., 2014). Innvandrere fra disse kontinentene er mer tilbøyelige til å verd-
sette naturen med tanke på hvilken nytte den kan ha (høsting), mens de estetiske elementene 
som dominerer det typiske moderne, romantiske forholdet til naturen er mindre til stede (Jay & 
Schraml, 2009). Det har også blitt understreket at mennesker fra asiatiske og afrikanske land 
oftere foretrekker mer passive fritidsaktiviteter, som for eksempel piknik, hvile og slappe av (se 
f.eks. Özgüner, 2011). Videre har studier om landskapspreferanser vist at innvandrere har en 
tendens til å foretrekke tilrettelagt natur steder fremfor villmarkslandskap (Buijs mfl., 2009; Kloek, 
2013; Gentin, 2011; Figari mfl., 2009). 
 
Konklusjonene i disse studiene er at mens deltakelse er strukturert av kultur, religion og etniske 
identiteter, blir mønstrene forsterket av at innvandrergrupper er overrepresentert i de kategoriene 
som har lavest utdanning og inntekt. For Norges del bør man samtidig se disse tingene i lys av 
at den relativt trange forståelsen av friluftsliv (Witoszek,1991) i seg selv tenkes å bidra til margi-
nalisering (Skår mfl., 2010). Det knytter seg også usikkerhet til i hvilken utstrekning barn av inn-
vandrere og barn av norskfødte med innvandrerforeldre i framtiden vil sosialiseres inn i etablerte 
friluftslivspraksiser, eller om de i større grad kommer til å utvikle nye praksiser som i manges 
øyne vil bryte med norske tradisjoner og identiteter (Alghasi mfl., 2012).  
 
 
3.5 Organiserte aktiviteter 
Når barn i mindre grad enn tidligere tilbringer fritiden utendørs og i enda mindre grad i direkte 
kontakt med natur, finnes det likevel trender som til en viss grad erstatter noen av de positive 
effektene, slik som f.eks. idrett og bruk av aktiviteter i natur som del av skoleundervisningen 
(Hermens, Super, Verkooijen & Koelen, 2017; Freeman mfl., 2018). Dette må samtidig forstås i 
lys av hvordan fritiden har blitt alt mer formålsrettet, preget av konkurranse mellom en rekke 
alternativer og underlagt et stort tidspress. Når dette er en del av årsakene til at barn i dag fratas 
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mye av mulighetene til fri lek i grønne omgivelser, er foreldrene tilbøyelige til å kompensere for 
dette med enda mer organisert aktivitet som kan passe inn i et tidskjema (se Skår mfl., 2016).  

3.5.1 Idrett 
Idrettsdeltakelse kan i noen grad erstatte de fordeler som spesielt direkte kontakt med natur gir. 
Ungdom som er lite aktive sosialt får lett følelse av å være utilstrekkelige ved at de ikke er del av 
et sosialt miljø og preges av negative erfaringer med sosiale institusjoner som f.eks. familie og 
skole (Haudenhuyse mfl., 2014; Hermens mfl., 2017). Dermed befinner de seg også ofte på 
utsiden av f.eks. idrettsaktiviteter (Vandermeerschen mfl., 2013). Idrettsdeltakelse kan bidra til 
at sosialt sårbare ungdommer blir bedre i stand til å håndtere et vanskelig liv (Freeman mfl., 
2018). Sport kan også utvikle evner og selvtillit som påvirker utdanning og sjanser for å få arbeid 
positivt (Ridder mfl., 2012; Hermens mfl., 2017). Det samme kan i noen grad gjelde for friluftsliv. 
Idrettsaktivitet særpreges imidlertid av mye feedback på atferd og prestasjoner. Dette kan virke 
positivt inn på evnen til selvregulering, å vise handlekraft og mestring i samhandlingssituasjoner 
(Jonker, Elferink-Gemser & Visscher, 2011). 

3.5.2 Skole 
I en del nyere skoleopplegg inkluderer man uteaktiviteter som del av undervisningen, med øk-
ning i fysisk aktivitet og generelt velvære som et resultat (Jones & Reley, 2007; O’Brien & Murray, 
2007; Groves & McNish, 2008). I likhet med andre sammenhenger der barn og unge er i kontakt 
med/omgitt av natur, kan det også i skolesammenheng bidra til kreativitet og gi et bedre grunnlag 
for språkutvikling (O’Brien & Murray, 2005: Lekies mfl., 2015). Dette viser at utendørsaktivitet i 
natur ikke bare kan bidra til barns utvikling gjennom frilek, men også i skolesammenheng (Liekes 
mfl., 2015; Burdette & Whitaker, 2005). Skole oppfattes av foreldre (og kanskje generelt i sam-
funnet) som en viktig arena for barns introduksjon til natur, og viktig for deres utvikling, og som 
et læringsmiljø (Gundersen mfl., 2016). Uteskoler tar til dels med utgangspunkt i barns nysgjer-
righet og behov for å lære om omgivelsene gjennom praktiske erfaringer (Ahmetoglu, 2019). 
Man mener at uteskoler gir barn anledning til frilek innenfor skolerammene og at dette gir dem 
noen av de fordelene frilek i natur gir slik det er redegjort for overfor (Bilton, 2010; Trawick-Smith 
mfl., 2010). 
 
Friluftsbarnehager har de senere årene kommet til, i dels ulike former i flere europeiske land og 
i Nord-Amerika, inspirert av barnehager i Skandinavia. Formålene er flere. En ting er å gi barn 
anledning til å gjennom lek oppdage naturomgivelsene med tanke på positiv personlig utvikling. 
Et annet forhold er at den sosiale samhandling finner sted i en annen kontekst enn det som er 
vanlig i mange barnehagesammenhenger (Trawick-Smith mfl., 2010; Acar & Torquati, 2015). 
Det hevdes også at friluftsbarnehager fremmer barns identifisering med natur og forståelse av 
dens egenverdi (Jeronen mfl., 2009; Ahmetoglu, 2019). Det er likevel en del forskning som viser 
at det kan stilles spørsmål ved hvor omfattende de ovenfor nevnte fordelene er (Mygind, 2018). 
Her vises det til at friluftsbarnehager og uteskolers bidrag til kognitive ser ut til å være relativt lav, 
men at skoleresultatene generelt stiger blant elever som i skoletiden tilbringer mye tid i naturen. 
Det samme gjelder at disse barna i større grad enn andre forstår naturens egenverdi.  
 
 
3.6 Konklusjon 
I litteraturen som er tilgjengelig er det lite eller ingenting som går direkte på hvordan man kan 
oppnå suksessrike opplegg for rekruttering til friluftlivsdeltakelse. I denne konklusjonen rettes 
det derfor oppmerksomhet mot mer kontekstuelle faktorer som kan brukes til å forstå viktige 
rammer for suksess. Dette gjelder betydningen av barns lek i natur og ikke minst forskning som 
belyser hva natur betyr for barn og unge hvordan de forstår natur. I litteraturen legges det stor 
vekt på betydningen av barn og unges direkte kontakt med natur, samt muligheter for å ferdes 
utendørs og i natur på egne premisser. Dette bidrar i stor grad til utvikling fysisk, mentalt og 
emosjonelt, samt sosialt. 
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Det andre viktige punktet er hvilke barrierer som finnes for direkte kontakt med natur. Trender 
viser at naturkontakt skjer sjeldnere enn før og at årsakene til dette er sammensatte. Et forhold 
er urbanisering. En stadig større del av befolkningen er bosatt i byer. Bymiljøer fortettes og 
grønne områder bygges ned og fragmenteres. Grønne arealer minker i omfang, de blir oftere 
vanskelig tilgjengelig (ikke minst for barn) og i mange tilfeller har de dårlig kvalitet. Spesielt i de 
store byene er befolkningen svært sammensatt. Forskjellene kan være store både med tanke på 
sosioøkonomisk status, bosted, kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Samtidig har fritidsmønstre 
endret seg, noe som kan ha stor betydning for barn og unges forhold til natur og friluftsliv. Mens 
stadig mer tid tilbringes innendørs, begrenser utendørsaktiviteter seg i stor grad i til organiserte 
aktiviteter. Fritidsaktiviteter, enten det dreier seg om direkte naturkontakt eller annet, finner i 
økende grad sted i organiserte former. I tillegg legger aktiviteter innendørs, spesielt i sammen-
heng med bruk av mobiltelefon stadig større beslag på fritiden, allerede fra ganske tidlige bar-
neår. Barn har generelt mindre anledning til leke utenfor voksnes kontroll, og spesielt ikke i 
grønne områder. Det er store variasjoner når det gjelder barn og unges erfaringer med direkte 
naturkontakt. Dette kan påvirke forholdet til natur, også senere i livet. Natur kan også oppleves 
som noe stygt og farlig. Voksne nordmenn har ofte et romantisk forhold til natur som noe uteluk-
kende godt, trygt og vakkert. Ettersom det stadig blir færre barn som har erfaringer med skog- 
og villmark, og heller ikke med lek eller annen aktivitet i grønne byrom, må man ha dette i tankene 
når et opplegg for suksessrike friluftslivsaktiviteter skal utformes.  

3.6.1 På barn og unges premisser 
Et dilemma er forholdet mellom barns behov for frilek versus det organiserte. Hvordan kan akti-
viteter organiseres på barns og unges premisser? På den ene siden kan man tenke seg at barn 
higer etter kontekster der ting ikke er for organisert og voksenstyrt eller på annen måte tilrettelagt. 
Dette kan sees som et grunnleggende behov hos barn, slik det går fram i litteraturen som er 
referert ovenfor. På den andre siden vil barns tidligere erfaringer med fri lek i natur variere, blant 
annet med sosial og til dels kulturell bakgrunn. Liten erfaring med direkte kontakt med natur og 
med konvensjonelle friluftslivsaktiviteter kan bidra til at barn har lite relevant kunnskap, kjenner 
utrygghet med tanke på å være i natur. I slike tilfeller er det viktig med opplegg som skaper 
trygghet og samtidig gir anledning til egen utforskning. Her er lav terskel for mestringsfølelse 
trolig viktig. 

3.6.2 Mestring og risiko 
Barn får i dag i liten grad anledning til å utforske natur på egenhånd. I stor grad skjer dette 
gjennom voksen kontroll og organiserte aktiviteter. Dette medfører at voksne søker å unngå at 
barn gjør ting som kan oppfattes som risikofullt. Slik gis barn i liten grad mulighet til å utforske 
naturelementer på egenhånd, noe som fratar dem den positive effekten dette kan ha med tanke 
på utvikling. Dessuten er utforskning og risiko viktig for å oppnå mestringsfølelse i direkte kontakt 
med naturen. Et suksessrikt opplegg vil i dette henseende kunne innebære at deltakerne får 
anledning til å utforske naturelementene på egne premisser og at terskelen for risiko ikke settes 
for høyt. Gode erfaringer i en slik sammenheng kan være viktig for utvikling av ferdigheter, kunn-
skap og mestringsfølelse som igjen kan motivere til friluftsliv senere. 

3.6.3 Motvekt mot arrangerte og styrte fritidsaktiviteter? 
Mange av de organiserte fritidsaktivitetene (f.eks. idrett eller deltakelse på kulturskole) har klare 
målsetninger utover selve aktiviteten. Dette skiller seg i et visst henseende fra friluftsliv. Friluftsliv 
kan i noen sammenhenger oppleves som et mål i seg selv. Å gå en tur i skogen behøver ikke å 
oppfattes som et instrument for å oppnå et bestemt mål som f.eks. å vinne en konkurranse eller 
øve til en opptreden. I et samfunn der alt vi gjør også i fritidssfæren skal være til nytte for et 
bestem formål, kan friluftsliv, og ikke minst barns frie lek i natur, danne en slags motvekt.. Mens 
det i dag er svært mange aktiviteter som finner motivasjonen utenfor aktiviteten, ligger det i kor-
tene at motivasjonen for å delta i friluftsliv i større grad ligger i denne aktiviteten i seg selv og de 
opplevelsene de gir. Mange barn og unge er også vant til konkurransepregede aktiviteter som 
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arrangeres av voksne enten det er i fritiden eller skoletiden. Det samme gjelder arrangering av 
opplegg for sosialt samvær. Friluftsliv kan i dette perspektivet bli attraktivt som en motpol mot 
det formålsrettede og styrte som preger organiserte fritidsaktiviteter i de fleste andre sammen-
henger. 

3.6.4 Motivasjon 
For den som har lite erfaring med direkte kontakt med natur og friluftsliv kan det eksistere et 
iboende motivasjonsproblem. Motivasjonen må i større grad tilføres utenfra. I slike tilfeller bør 
det være en målsetning å finne fram til et opplegg der barn og unge kan tilføres en egenmotiva-
sjon gjennom å få anledning til å oppleve egenverdien i friluftsliv og direkte naturkontakt. Med 
tanke på dette, er det trolig viktig å finne en balanse mellom tilrettelegging og styring på den ene 
siden og på den andre siden frihet/autonomi til å oppdage og føle mestring uten at det legges 
opp til noen form for prestasjonskrav.  

3.6.5 Det sosiale 
I litteraturen som er referert til ovenfor legges det vekt på at direkte kontakt med natur, spesielt 
når det skjer på barn og unges premisser, har stor betydning for den sosiale utvikling. Samhand-
ling når natur utforskes gjennom lek eller andre aktiviteter skjer under andre betingelser enn det 
man opplever i hverdagen ellers. En del forskning har resultater som tyder på at aktivitet i direkte 
kontakt med natur der barn og unge utforsker på egne premisser, fører til et samarbeid og sam-
hold som man ikke opplever på samme måte i de fleste andre sammenhenger. Selv der aktivitet 
innebærer risiko, opprettholdes samarbeid mens nivået av konkurranseelementer er relativt lavt.  

3.6.6 Sosiale og kulturelle forskjeller 
Mulighetene for aktiviteter som innebærer direkte kontakt med natur varierer med sosial og kul-
turell bakgrunn. Selv om dette ikke alltid er tilfellet, bor lavinntektsgrupper ofte i områder der 
grøntarealer er få, vanskelig tilgjengelig og med dårlig kvalitet. Det er også gjennomgående slik 
at deltakelse i friluftsliv generelt er lavere i familier med lav inntekt og lite utdanning. I slike tilfeller 
har barn og unge lite erfaring med direkte kontakt med natur og kan ha et fremmedgjort forhold 
til dette.  
 
Innvandrere fra afrikanske og asiatiske land tilhører ofte lavinntektsgrupper. I tillegg kommer det 
at foreldrene ikke er kjent med friluftsliv som praksis eller med naturomgivelsene. Barn blir derfor 
i mindre grad enn norske barn sosialisert inn i friluftsliv og direkte kontakt med natur. Barn og 
unge med denne bakgrunnen erfarer gjerne en generell marginalisering og har lav selvtillit. For-
eldre kan dessuten være skeptiske til deltakelse i organiserte friluftslivsaktiviteter ettersom de 
ikke er sikre på hva det innebærer. Spesielt kan dette være et problem for jenter. Med tanke på 
rekruttering er det derfor viktig med informasjon som når fram til de det gjelder. Man kan også 
vurdere i hvilken grad opplegget kan inkludere lån av klær og utstyr der dette er en barriere. 
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4 Deltakelse i organiserte friluftslivsaktiviteter  
4.1 Formål og datagrunnlag 
Formålet med denne delstudien var å ta utgangspunkt i eksisterende datasett og kjøre nye ana-
lyser/sammenstille kunnskapen fra disse datasettene for å besvare et utvalg spørsmål om del-
takelse i organisert friluftsliv. Hovedspørsmålene som denne delstudien skulle besvare var: 

→ Hvor mange barn/unge driver med organisert friluftslivsaktivitet? 
→ Hvilke aktiviteter driver de med? 
→ Hva kjennetegner de som driver med organisert friluftslivsaktivitet? (hvilken type familier 

kommer de fra) 
Hvilke datasett som er tilgjengelige og hvilke spørsmål som er stilt i disse studiene er avgjørende 
for hvilke analyser man kan kjøre og hvilke spørsmål som kan besvares rent konkret. I oppdate-
ringsstudien3 (kapittel 2) pekte vi på noen datakilder som kunne være aktuelle å kjøre ytterligere 
analyser på enn det som allerede var rapportert og publisert.  
 
Innledningsvis har vi lyst til å nevne at det er begrenset hva som finnes av data om deltakelse i 
organisert friluftslivsaktivitet blant barn og unge, og det finnes ikke systematiske kartlegginger 
av dette (se også kapittel 2). Dette betyr at det er varierende hvor nye eksisterende data om 
barn, unge og friluftsliv er. I undersøkelser der barn og unges organiserte fritid kartlegges er det 
de største og mer distinkte aktivitetene som idrett, kultur (dans, kor, korps) og fritidsklubb som 
oftest har egne kategorier. Friluftslivsaktiviteter blir ofte inkludert i samlekategorier som også 
omhandler helt andre typer aktiviteter.  
 
Via Norsk senter for forskningsdata (NSD) fikk NINA tilgang til rådata fra henholdsvis Levekårs-
undersøkelsen EU-SILC fra 2013 (barneutvalg), Ungdata-undersøkelsene for perioden 2010-
2019 og tidsbruksundersøkelsene fra 2000/2001 og 2010. Alle inneholder data om deltakelse i 
friluftsliv, men også i disse er det begrenset hva som finnes av data knyttet til det organiserte. 
Barneutvalget i levekårsundersøkelsen inneholder ikke data om organiserte friluftslivsaktiviteter, 
kun om friluftsliv. Tidsbruksundersøkelsen (2000/2001 og 2010) inneholder et spørsmål om fri-
tidsaktiviteter der 4H og Speideren er nevnt. I Ungdata-undersøkelsene inngår spørsmålene om 
deltakelse i organisasjoner kun i en tilleggsmodul og er ikke en del av grunnmodulen som alle 
kommuner inkluderer – det betyr at det kun er i noen kommuner at ungdommene har fått dette 
spørsmålet. Som det fremgår er heller ingen av disse datasettene helt nye. Det er naturligvis 
rapportert fra alle disse undersøkelsene tidligere, og der relevante analyser allerede er rapportert 
referer vi også til dette her. 
 
Vi har også sett nærmere på data fra NINAs foreldreundersøkelse om barn og natur fra 2013 
(Skår mfl. 2014). Her finnes heller ikke spørsmål direkte knyttet til deltakelse i friluftslivsorgani-
sasjonene, men andre spørsmål som indirekte likevel kan gi oss noe nyttig kunnskap om orga-
nisert friluftsliv.  
 
I tillegg til de overnevnte datasettene har vi innhentet informasjon om barne- og ungdomsmed-
lemmer fra et utvalg friluftslivsorganisasjoner. Datagrunnlaget fra organisasjonene varierer noe, 
men gir for det meste informasjon om antall medlemmer, kjønnsfordeling, aldersfordeling og fyl-
kesfordelinger (se mer under). I tillegg til medlemmer i organisasjonene er det også mange or-
ganiserte tilbud en kan delta på, uten å være medlem i en organisasjon. Slik deltakelse er ikke 
kartlagt i dette arbeidet. 
 
Det er altså noen forbehold ved alle disse datasettene som gjør at de har sine begrensninger: 
enten er de ikke helt nye eller de er ikke fult ut representative. Likevel gir de oss en pekepinn.  

 
3 Se kapittel 2.2.4 og kapittel 2.3 
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4.2 Organisert fritid 
Som et bakteppe om barn og unges deltakelse i organiserte friluftslivsaktiviteter, er det relevant 
å nevne litt om deltakelsen i organiserte fritidsaktiviteter generelt. Ser vi tilbake til 2005, viste tall 
fra reisevaneundersøkelsen at 88 % av de mellom 6 og 12 år var med i organiserte aktiviteter 
på fritida (Nordbakke, 2019). Fram til 2013/2014 økte deltakelsen noe, både blant de aller yngste 
barna (6-7 år) og i idrettsaktiviteter – slik at den samlede deltakelsen i organiserte fritidsaktiviteter 
økte til 92 % (Nordbakke, 2019). For aldersgruppa 6-12 år er altså deltakelsen i organiserte 
fritidsaktiviteter veldig stor. Dette bekreftes også i Ungdataundersøkelsen der nesten 90 % 
oppga at de var eller hadde vært aktive i organiserte aktiviteter etter fylte 10 år (Figur 1). Delta-
kelsen avtar imidlertid med alder. Blant de på 8. og 9. trinn (13-15 år) er ca. 70 % aktive, på 10. 
trinn (15-16 år) er i underkant av 60 % aktive, mens andelen blant de som går på videregående 
(15 – 19 år) er ca. 40 % (Bakken, 2019). 

 
Figur 1 Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter etter fylte 10 år. «aldri vært med» må her tolkes som 
å ikke ha vært med etter 10 års alder.  

 
4.3 Hvor mange barn og unge deltar i organisert friluftsliv? 

4.3.1 Deltakelse blant barn 
NINAs foreldreundersøkelse omhandlet barn i alderen 6-12 år sin bruk av natur. Undersøkelsen 
besto av 3160 respondenter, alle foreldre til barn i nevnte aldersgruppe. Undersøkelsen var 
landsrepresentativ. Som nevnt innledningsvis ble det ikke stilt spørsmål direkte om deltakelse i 
organisert friluftsliv, men noen andre spørsmål gir likevel en indikasjon om dette. Så mange som 
48 % av barna deltar jevnlig på organiserte fritidsaktiviteter utendørs, ytterligere 14,5 % gjør 
det sporadisk. Andelene er lavere enn de som deltar på fritidsaktiviteter innendørs. Noen av 
disse er trolig knyttet friluftsliv, men også mange andre typer aktiviteter drives utendørs, f.eks. 
flere idrettsaktiviteter. Foreldrene ble også bedt om å oppgi i hvilke sammenhenger barna deres 
oppholdt seg i natur- og grøntområder. Om lag 20 % var enige i at barnet deres oppholdt seg 
mye i natur- og grøntområder gjennom ulike organiserte aktiviteter på fritiden (se Figur 2 og boks 
under). Denne prosentandelen gir en pekepinn på andelen som deltar i organisert friluftsliv. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

ungdomsskole

Videregående skole

Deltakelse i organisasjon, klubb, lag, forening e/fylte 10 år

Er med Har vært med tidligere Aldri vært med

Det ble listet opp ni ulike sammenhenger med ordlyden:  
barnet oppholder seg mye i natur- og grøntområder … xxx 
Svarskalaen gikk fra 1 helt uenig til 5 helt enig, i tillegg til svaralternativene ikke relevant og 
vet ikke. De som svarte alternativ 4 og 5 er inkludert i prosentandelen for enig oppgitt i teksten.  
 
Barnet oppholder seg mye i natur- og grøntområder gjennom ulike organiserte aktivi-
teter på fritiden, for eksempel gjennom speideren, 4H, barnas turlag eller skiforening. 
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Figur 2 Prosentandel som viser hvilke sammenhenger barn oppholder seg mye i natur- og grøntom-
råder (Svarskalaen gikk fra 1 helt uenig til 5 helt enig. De som oppga svaralternativ 4 og 5 er inkludert 
i enig, de som oppga 3 er inkludert i middels og de som oppga svaralternativ 1 og 2 er inkludert i 
uenig. N=3106-3130). 

 
Foreldreundersøkelsen viste samtidig at barns friluftslivsaktiviteter for det meste foregår i uorga-
nisert fritid (se Figur 3). Noen type aktiviteter skiller seg fra de øvrige ved at andelene som oppgir 
at de for det meste foregår i organisert fritid er større enn for de øvrige aktivitetene. Dette gjelder 
ridetur, kano/kajakk/robåt/seilbrett og overnattingstur hhv. med sykkel og til fots.   

 
Figur 3 I hvilke sammenhenger foregikk hovedsakelig de ulike aktivitetene siste år? Hentet fra NI-
NAs foreldreundersøkelse (N=3160).  
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4.3.2 Deltakelse blant ungdom 
Før vi viser til funn fra Ungdata må vi si litt om undersøkelsene (se også http://www.ungdata.no/ 
og Bakken, 2019). Ungdata-undersøkselene er lokale ungdomsundersøkelser som tilbys gratis 
til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsene dekker en lang rekke temaer 
som omhandler ungdommers hverdag og liv, og har høy svarprosent. Data fra undersøkelsene 
er landsrepresentative over en treårsperiode fordi undersøkelsen gjerne gjennomføres til litt for-
skjellig tid i de ulike kommunene (Bakken, 2019). I analysene av data fra undersøkelsen benev-
ner vi data fra perioden 2017-2019 som 2018. Det er primært data fra denne tidsperioden vi 
viser, men også noe data fra perioden 2014-2016 blir vist, heretter benevnt som 2015.  
 
Undersøkelsen består av en grunnmodul spørsmål som er felles for alle kommuner. I grunnmo-
dulen er det bl.a. to spørsmål som omhandler organisert aktivitet. I tillegg finnes en rekke til-
leggsmoduler som kommunene kan velge dersom de ønsker. Tilleggsmodulene er knyttet til en 
lang rekke ulike temaer. Det finnes blant annet en tilleggsmodul som omhandler friluftsliv4 (se 
også 2.2.4) og en som omhandler mer om organisert aktivitet. For mer informasjon om data-
grunnlaget og undersøkelsene se Bakken (2019) og Frøyland (2017). Fordi disse spørsmålene 
er innbefattet i tilleggsmoduler er svarene ikke nødvendigvis representative nasjonalt.  
 
Alle respondentene i Ungdata ble bedt om å oppgi hvor mange ganger de i løpet av siste måned 
hadde vært med på aktiviteter tilknyttet seks ulike organisasjoner (se Figur 4). Friluftsorganisa-
sjoner er ikke skilt ut og må regnes innlemmet i annen organisasjon, sammen med alle andre 
organisasjoner som ikke er eksplisitt skilt ut i en av de fem andre kategoriene. Blant ungdoms-
skoleelevene oppga knappe 30 % at de hadde deltatt i aktiviteter knyttet til andre organisasjoner 
siste måned, mens andelen var noe lavere for ungdommen på videregående. Deltakelsen i ak-
tiviteter knyttet til friluftslivsorganisasjoner er følgelig lavere enn disse prosentandelene, men den 
eksakte deltakelsen gir spørsmålet ikke svar på.  
 

  
Figur 4 Deltakelse i aktiviteter/møter siste måned i seks ulike organisasjoner blant ungdom i 2018.  

 
Spørsmålene om deltakelse i organisasjoner i tilleggsmodulen har hatt noe ulik utforming de 
ulike årene. For perioden fra 2014-2016 var organisasjonene speideren, jakt og fiskeforening, 
mållag/ungdomslag/ 4H og turistforening egne alternativ. Fra 2017 ble antallet organisasjoner 
forkortet kraftig og tre av disse: speideren, 4H og jakt- og fiskeforening, ble inkludert under sam-
lekategorien aktivitetsorganisasjoner, sammen med sjakklubb, rollespill, dyrehold o.l. Turist-
forening ble fra da ikke nevnt spesifikt i noe alternativ (men kan nok tolkes å høre innunder 
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aktivitetsorganisasjoner). Dette medfører at det ikke går an å få ut «rene» tall for deltakelse i 
organisert friluftsliv for den siste tidsperioden 2017-2019.  

 
De seneste tallene fra Ungdata viser at nesten 90 % av de mellom 13 og 19 år var eller hadde 
vært med i organisert idrett og nesten 50 % er/har vært med i en fritidsklubb. Til sammenligning 
oppga ca. 30 % at de var eller hadde vært med i en aktivitetsorganisasjon (se beskrivelsen av 
kategorien over). Andelen av disse igjen som deltar/har deltatt i de tre nevnte friluftslivsorgani-
sasjonene må da nødvendigvis være lavere. Figur 5 viser deltakelse i et utvalg av organisasjo-
nene for hhv. ungdomsskoleelever og videregående. Den totale andelen (altså både de som 
deltar og har deltatt) for organisasjonsdeltakelse i de fire utvalgte er ganske like for begge al-
dersgruppene, men frafallet er større blant videregående elever. Det gjelder også aktivitetsorga-
nisasjonene. Mens 11,6 % oppgir at de er med på ungdomsskolen har andelen sunket til 6,7 % 
blant elever på videregående. 
 

 

 

 

Figur 5 Deltakelse i et utvalg organisasjoner/foreninger. Hentet fra Ungdata 2017-2019. N= 13 869. 
Speideren, 4H, Jakt- og fiskeforening, sjakk, dyrehold, rollespill o.l. var nevnt som eksempler for al-
ternativet aktivitetsorganisasjon.  

 
For årene 2014-2016 besto tilleggsmodulen om organisert aktivitet som nevnt over av flere typer 
organisasjoner. Henholdsvis Speideren, Mållag/Ungdomslag/4H, Jakt- og fiskeforening og Tu-
ristforening var egne valg. For disse foreningene har vi noe data om deltakelse, men for de tre 
sistnevnte finnes kun data for ungdomsskoleelever. I Figur 6 vises ungdommers deltakelse i 
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Om datagrunnlaget 
Tilleggsmodul E16 Deltakelse i organisasjoner, lag og foreninger: For 2017-2019 er det 29 
kommuner i 8 ulike fylker som har inkludert denne tilleggsmodulen. Dataene er således ikke 
landsrepresentative. Dette delutvalgets svar på noen av de øvrige spørsmålene i grunnmodulen 
(faste fritidsaktiviteter, kjønn, skolenivå) er relativt like som for utvalget samlet. Det kan være 
regionale forskjeller i deltakelse i ulike typer organisasjoner/foreninger, men vi tror likevel at disse 
figurene gir en indikator på deltakelsen i ulike typer friluftslivsorganisasjoner 
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friluftslivsorganisasjonene sammenlignet med et utvalg andre organisasjoner. Figuren viser også 
deltakelsen blant videregående-elever for speideren, samt idrettslag og fritidsklubb. 

 

 

Figur 6 Organisasjonsmedlemskap i et utvalg organisasjoner blant ungdomsskoleelever for de kom-
munene som har valgt tilleggsmodulen i ungdataundersøkelsene 2014-2016. (N varierer mellom 785 
og 1417, det var også mulig å svare har aldri vært med i).  

 
Til sammenligning viser tall fra levekårsundersøkelsen (Vaage, 2015, Figur 7) at for ungdom 
mellom 16 og 19 år var 12 % medlem i en friluftslivsorganisasjon i 2014. Denne andelen på 12% 
har holdt seg relativt stabil hele 2000-tallet, men har steget fra hva en fant i 1997 (Vaage 2015). 
Blant de som var hakket eldre (20-24 år) var andelen også 12 % i 2014. Til sammenligning var 
hhv. 30 (16-19 år) og 24 % (20-24 år) medlem i et idrettslag (Vaage, 2015). 

 
Figur 7 Tabell som viser deltakelse i friluftslivsorganisasjoner - hentet direkte fra Vaage (2015), s. 
76. 
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4.3.3 Medlemstall fra organisasjonene5 
Det er mange friluftslivsorganisasjoner i Norge. 
Vi har tatt utgangspunkt i organisasjonene som 
er medlem i Norsk Friluftsliv. Med noen få unn-
tak6 ble samtlige organisasjoner forespurt om 
de kunne sende oss tall fra sine medlemsre-
gistre, til sammen 17 organisasjoner. Boksen vi-
ser hvilke organisasjoner som ble kontaktet. Det 
kan selvsagt være en definisjonssak hva som er 
friluftsliv og flere av organisasjonene driver 
også dels med aktiviteter som ikke kan define-
res som friluftsliv jamført definisjonen: «Opp-
hold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte 
på miljøforandring og naturopplevelse» 
(St.meld. 18 2015-2016). Skillelinjen mellom fri-
luftsliv og idrett behøver heller ikke være helt 
entydig. Vi mener det er rimelig å inkludere alle 
de 17 organisasjonene fordi en vesentlig del av 
aktiviteten i alle passer inn under definisjonen 
referert til over. 
 
Noen organisasjoner har ikke barne- og ungdomsmedlemmer eller mangler statistikk på dette, 
det gjelder Det norske Skogselskap, Norges Turmarsjforbund og Norsk Organisasjon for Ter-
rengsykling. For de fleste av organisasjonene var de nyeste tallene de hadde tilgjengelig fra 
2018. Dette fordi tallene genereres fra idrettsforbundet sommeren året etter – dermed blir 2018 
det siste året organisasjonene har tall for når vi spør vinter/vår 2020. Vi fikk medlemsdata tilbake 
fra ti organisasjoner: Turistforeningen (DNT), Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF), Ski-
foreningen, Norges speiderforbund (Speideren), 4H, Norges padleforbund, Norges klatrefor-
bund, Norges seilforbund, Norsk Orientering og Norges hundekjøreforbund.  
 
Tabell 1 viser antall barne- og ungdomsmedlemmer i organisasjonene i 2018. Samlet7 engasjerte 
disse 10 organisasjonene over 171 000 barn og unge i friluftslivsaktivitet i 2018. Dette utgjør ca. 
10,6 %8 av barne- og ungdomspopulasjonen. Det finnes selvsagt også andre friluftslivsorgani-
sasjoner enn disse, men vi vil si disse dekker en vesentlig del av det organisert friluftslivet i 
Norge. I tillegg er det sikkert også noen som er medlem i mer enn en av disse organisasjonene 
og således blir telt mer enn en gang. Prosentandelen bør likevel gi en relativt god pekepinn. 
Mange av organisasjonene har også store andeler voksne medlemmer. Norges Speiderforbund 
og 4H skiller seg fra de øvrige, ved at en overveiende andel av deres medlemmer er under 25/26.  
 
Figur 8 viser medlemstall for barn og unge (0-25/26 år) for de ni foreningene de siste årene. 
Blant organisasjonene vi har fått tall fra er DNT den desidert største både i total medlemsmasse, 
men også i forhold til antall barne- og ungdomsmedlemmer (se Tabell 1 og Figur 8). DNTs barne- 
og ungdomsmedlemmer består av medlemmer i barnas turlag (0-12 år) og DNT Ung (13-26 år). 
DNT har hatt en ganske formidabel økning siden 2014 og hadde 82 500 medlemmer i 2018. Noe 
av økningen skyldes trolig innføringen av familiemedlemskap i 2016. DNT, og dels Norges 

 
5 Tallene som er oppgitt her er gitt av medlemsorganisasjonene eller hentet fra årsmeldinger på det formatet organisasjonene 
selv har det tilgjengelig. Fremstillinger varierer derfor litt med tanke på f.eks. hvilke år vi har fått tilgang til tall fra og hvordan 
organisasjonene har delt opp medlemsmassene sine i undergrupper (f.eks. alder) 
6 Norsk Kennelklubb og KRIK ble ikke forespurt da det, basert på beskrivelse av disse organisasjonene, var nærliggende å 
anta at en stor del av aktivitetene i disse ikke er relatert til friluftsliv, men innendørsaktiviteter og idrett. Det fremkommer at 
Norges Turmarsjforbund ikke har enkeltmedlemskap slik at antall medlemmer vanskelig kan estimeres 
(https://norskfriluftsliv.no/om-oss/medlemsorganisasjoner/)). I tillegg til medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv ble det 
sendt henvendelse til Norsk Organisasjon for Terrengsykling og Norges Hundekjørerforbund. 
7 Forutsetningen om at det ikke er noen «dobbelt-medlemmer» (altså noen som har medlemskap i flere av disse organisasjo-
nene) ligger til bunn for dette tallet. 
8 Basert på befolkningsstatistikk fra SSB. 

Organisasjoner forespurt 
Den Norske Turistforening (DNT) 

Norges Jeger og fiskerforbund (NJFF) 
Norges Speiderforbund (Speideren) 

KFUK-FKUM-speiderne 
4H 

Norges Seilforbund  
Norges Padleforbund 
Norges Klatreforbund 

Norsk Orientering 
Skiforeningen 

Norsk Organisasjon for Terrengsykling 
Det Norske Skogselskap 
Norges Turmarsjforbund 

Syklistenes Landsforening 
Forbundet Kysten 

Norges hundekjøreforbund 
Norges Røde Kors 

 

https://norskfriluftsliv.no/om-oss/medlemsorganisasjoner/
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Klatreforbund, er de eneste av organisasjonene der vi ser en økning i antall barne- og ungdoms-
medlemmer de siste årene.  
 
Medlemstallet i Skiforeningen ligger på rundt 19 000 barne-/ungdomsmedlemmer og dette har 
vært stabilt de siste tre årene. Imidlertid er det verdt å nevne at det samlede medlemstallet økte 
relativt kraftig fra 50 000 til 72 000 medlemmer i perioden 2008-2011. Dette henger trolig også 
sammen med innføringen av familiemedlemskap som ble vedtatt i 2009 (vi vet også at veldig 
store andeler av barne- og ungdomsmedlemmene i 2018 er knyttet til familiemedlemskap).  
 
NJFFs barne- og ungdomsmedlemmer består av NJFF ung som er medlemmene mellom 0 og 
25 år. I 2018 var medlemstallet i NJFF Ung 16 500. For NJFF ung har vi bare tall for tre år, men 
disse indikerer at antallet barne- og ungdomsmedlemmer har sunket siden 2016.  
 
Norges speiderforbund (speideren) består av medlemmer både i Norges speiderforbund som 
sådan, men også av speidermedlemmer tilknyttet enten Metodistkirkens barne- og ungdomsfor-
bund, FriBU - Frikirkens barn & unge, Misjonskirken UNG, Blå Kors ung eller Frelsesarmeens 
barn og unge (men ikke KFUK-KFUM-speiderne). Medlemstallet for speideren har vært stabilt 
de siste årene og lå i 2018 på i overkant av 15 300.  
 
Norges klatreforbund, Norsk Orientering og 4H hadde alle rundt 10 000 medlemmer hver i 2018. 
Antallet barne- og ungdomsmedlemmer i Norges Klatreforbund har variert noe de siste årene, 
men samlet sett har de hatt en økning siden 2014 og fram til 2018. 4H har på den annen side 
hatt en nedgang de siste årene og antallet barne-/ungdomsmedlemmer i 2019 er redusert med 
25 % sammenlignet med 2014. For Norsk Orientering har vi kun tall for 2018.  
 
Norges Seilforbund og Norges Padleforbund hadde hhv. 6900 og 2500 medlemmer i 2018, men 
mens sistnevnte har holdt seg stabilt de siste tre årene ser vi en liten reduksjon barne- og ung-
domsmedlemmene i Norges Seilforbund siden 2014. Norges Hundekjøreforbund hadde omtrent 
1200 barne- og ungdomsmedlemmer i 2018 og antallet har variert litt de siste årene. 
 

Tabell 1 Oversikt over barne- og ungdomsmedlemmer 0-25/26 år i friluftslivsorganisasjoner 2018. 

Forening Antall B/U-med-
lemmer 

Prosentandel B/U-
medlemmer innad i 
organisasjonen 

Prosentandel av 
alle barn/unge i or-
ganisasjonene 

Den norske turistforening (DNT) 82 547 26,1 % 46,6 
Skiforeningen 18 900 26,2 % 10,7 
Norges Jeger og fiskerforbund 16 542 14,9 % 9,3 
Norges Speiderforbund 15 366 83,2 % 8,7 
Norges Klatreforbund 10 810 44,1 % 6,1 
Norsk Orientering 10 269 42,4 % 5,8 
4H 10 160 71,9 % 5,7 
Norges Seilforbund 6 900 29,3 % 3,9 
Norges Padleforbund 4 488 20,9 % 2,5 
Norges hundekjøreforbund 1189 24,9 % 0,7 
Totalt 177 171  100 

 
Dersom vi deler organisasjonene i to overordnede grupper basert på om de i relativt stor grad 
driver spesialisert eller mer variert (ikke-spesialiserte), får vi et bilde av hvilke type aktiviteter 
som engasjerer barn og unge. Det er selvsagt viktig å understreke at denne todelingen er for-
enkling og at i virkeligheten vil skillene mellom de to gruppene være mer utflytende. 

→ Spesialiserte: Skiforeningen, NJFF, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, Norges 
Seilforbund, Norges Padleforbund og Norges Hundekjøreforbund.  

→ Ikke-spesialiserte: DNT, Speideren og 4H 
Til sammen var i underkant av 40 % av barna/ungdommen engasjert i de spesialiserte frilufts-
livsorganisasjonene. Blant disse er det Skiforeningen og NJFF som har flest medlemmer. Det 
kan derfor se ut som om skigåing og jakt/fiske er de mest populære spesialiserte aktivitetene, 
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etterfulgt av klatring og orientering, og til slutt seiling, padling og hundekjøring. Blant de ikke-
spesialiserte har DNT flest medlemmer, etterfulgt av Speideren og deretter 4H. Til sammen var 
i overkant av 60 % av barn/ungdommene engasjert i de ikke-spesialiserte foreningene. 

  
Figur 8 Medlemstall for barne- og unge i en rekke friluftslivsorganisasjoner. DNT, Skiforeningen (0-
26 år), Norsk Orientering, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund, Norges Klatreforbund, Norges 
Jeger og Fiskerforbund (NJFF), Norges Hundekjørerforbund, Speideren og 4H (alle 0-25 år). 
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4.4 Hvem deltar i organiserte friluftslivsaktiviteter? 
Vi har sett nærmere på fordeling på kjønn, alder og geografi med utgangspunkt i organisasjone-
nes medlemsstatistikk. Vi har også sett på sosioøkonomisk bakgrunn i NINAs foreldreundersø-
kelse (barn 6-12 år), samt at vi trekker inn noe av det som finnes av andre bakgrunnsvariabler 
når det gjelder deltakelse i friluftsliv generelt (altså ikke spesifikt rettet mot organisert friluftsliv). 
De andre datasettene vi har tilgang til gir svært begrensede muligheter til å analysere bak-
grunnsvariabler og gi oss kunnskap om hvem det er som deltar i organisert friluftsliv (se for øvrig 
begrunnelse gitt innledningsvis i kapittel 4.1). 

4.4.1 Gutter og jenter 
Figur 9 viser fordelingen mellom gutter og jenter for ni av de overnevnte organisasjonene (se 
kap. 4.3.3, for Skiforeningen har vi kun data på antall barne- og ungdomsmedlemmer samlet). 
Samlet engasjerer disse en større andel gutter enn jenter – 55 % er gutter og 45 % jenter (se 
Figur 9). I Figur 10 fremkommer det at dette skyldes at andelen jenter er lavere i både NJFF, 
Speideren, 4H, Norges Seilforbund og Norges padleforbund. I DNT og Norges klatreforbund er 
fordelingen helt jevn, mens 4H og Norges hundekjørerforbund er de eneste av de ni organisa-
sjonene der det er flere jenter enn gutter. NJFF skiller seg ut med en særdeles høy andel gutter, 
mens også Speideren har en ganske stor overvekt av gutter blant barne- og ungdomsmedlem-
mene. 
 
Våre analyser av data fra tidsbruksundersøkelsene viste ingen signifikante forskjeller mellom 
gutter og jenter (9-19 år) når det gjaldt deltakelse i speideren/4H verken i 2001 eller i 2010. Merk 
imidlertid at det ble spurt om speideren og 4H i samme spørsmål, slik at eventuell forskjell slik 
det fremgår av de nyere tallene fra 2018 (figur 9) ville utjevnes. I tidsbruksundersøkelsen i 2001 
ble det i tillegg spurt om deltakelse i friluftsorganisasjoner og det var da flere gutter enn jenter 
som oppga at de var med (9,1 % gutter vs. 4,4 % jenter). At det er en overvekt av gutter blant 
medlemmene i friluftsorganisasjonene ble også dokumentert i 2007, da viste resultater fra en 
ungdomsundersøkelse i Oslo (Øia & Vestel, 2007) at det var flere gutter enn jenter som deltok i 
alle de fire organisasjonstypene det ble spurt om: jeger og fiskerforening, mållag/ungdoms-
lag/4H, turistforening og speideren 
 
Nasjonale tall for voksne (16-79 år) viser samme tendens som vi ser fra barne- og ungdoms-
medlemskapene, men i enda sterkere grad. Blant voksne er deltakelsen i friluftslivsorganisasjo-
nene omlag dobbelt så stor for menn som for kvinner (Vaage, 2015). 
 

 
Figur 9 Fordeling mellom gutter og jenter samlet for de åtte organisasjonene (N=156 982) 
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Figur 10 Fordeling mellom gutter og jenter for de ulike organisasjonene. Tallene gjelder for hhv. 2018 
(NJFF, Speideren, Norges Seilforbund, Norsk Orientering, Norsk Padleforbund, Norsk Klatreforbund 
og Norges hundekjøreforbund) og 2019 (4H, DNT). 

4.4.2 Alder 
Hvilke aldersgrupper de ulike organisasjonene har delt inn sine barne- og ungdomsmedlemmer 
i varierer noe. For samtlige organisasjoner kan vi dele medlemmene inn i tre alderskategorier, 
og for de fleste organisasjonene er dette aldersgruppene 0-12 år, 13-19 år og 20-25 år (se Figur 
11). For Speideren og 4H avviker de tre aldersgruppene litt – se de to nederste diagrammene i 
Figur 11. Selv om aldersintervallene ikke er helt like, gir de oss likevel en pekepinn om relative 
forskjeller mellom foreningene. 
 
Dataene viser at organisasjonene har medlemmer i alle aldre fra 0 til 25/26 år. Barn i alderen 0-
7 år deltar relativt sett i mindre grad, men dette er trolig ikke spesielt for friluftsliv, men for orga-
nisert aktivitet generelt. Imidlertid er det mange av organisasjonene som har store prosentande-
ler av sine barne- og ungdomsmedlemmer i segmentet 0-12 år. Det betyr at deltakelsen blant 
barn fra ca. 6 års alder og opp til 12 år relativt sett er ganske stor. Vi har allerede vist at delta-
kelsen i organiserte aktiviteter er høyest blant de yngste og avtar med økende alder i ungdoms-
årene (se kapittel 4.2). Dette gjelder for mange av friluftslivsorganisasjonene også, men ikke alle. 
 
Diagrammene i Figur 11 viser prosentfordelingen for ulike aldersgrupper innad for hver av orga-
nisasjonene. Til tross for at det generelle bildet for mange av organisasjonene er at det prosent-
vis er flere barn (ca. 0-12 år) enn ungdom (ca. 13-19 år) med, kjennetegnes også noen foreninger 
av å ha en relativt liten andel medlemmer blant de yngste og større andeler blant de eldste. Dette 
gjelder spesielt NJFF, Norges Padleforbund og Norges hundekjøreforbund. Disse tre engasjerer 
altså i større grad både den eldre ungdommen og unge voksne. Dette er imidlertid kanskje ikke 
er så rart all den tid jaktutøvelse9 har aldersbegrensninger og padling og hundekjøring nok krever 
ferdigheter som kan være vanskelig i mestre for de aller yngste. At f.eks. Norges Seilforbund – 
som en også kan tenke at krever ferdigheter tilsvarende padling – har mange medlemmer blant 
de yngste, kan kanskje skyldes at foreningen har familiemedlemskap.  
 
I motsatt ende har vi noen foreninger som har store andeler yngre medlemmer. Både Norsk 
Orientering, Norges klatreforbund, Norges Seilforbund, DNT og Speideren har over 40 % av 

 
9 NJFF hadde ikke familiemedlemskap i 2018.  
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barne- og ungdomsmedlemmene blant de yngste (0-10/11/12 år). Speideren og 4H har også 
store andeler i den midtre aldersgruppa og veldig få er over 17/19 år. Disse to foreningene er 
kanskje i særstilling fordi de har rettet sitt virke spesielt (bare) mot barn/unge, hvilket betyr at de 
eldre medlemmene er ressurspersoner/ledere/veiledere og organisasjonene har lite tilbud/akti-
vitet rettet mot disse. 
 

Aldersfordelinger i friluftslivsorganisasjonene 

 

   

Figur 11 Aldersfordeling for ulike friluftslivsorganisasjoner. Tallene er gjelder for 2018 (2019 for 4H) 

4.4.3 Geografi og bosted 
Vi har sammenstilt befolkningstall (hentet fra SSB) og tall på barne- og ungdomsmedlemmer i 
organisasjonene for å forsøke å gi et bilde av hvor stor prosentandel som er med i de overnevnte 
organisasjonene i ulike deler av landet (for skiforeningen har vi ikke fylkesvis oversikt over antall 
medlemmer). Det reelle tallet på andelen som er med i en friluftslivsorganisasjon er nødvendigvis 
noe høyere, men siden mange av organisasjonene er med skulle disse dataene gi en god indi-
kasjon. Den pågående kommunesammenslåingen i 2018-2020 og det faktum at organisasjo-
nene operer på litt ulike geografiske nivå med sine medlemsfordelinger medfører imidlertid en 
liten feilmargin som bør nevnes10. Oslo har den største andelen, der er 15 % av barne- og ung-
domspopulasjonen medlem i en av friluftslivsorganisasjonene. Vestland, Rogaland, Innlandet og 
Trøndelag følger et stykke bak, med rundt 10,5 – 11 % deltakelse. De to regionene som har 

 
10 Befolkningstallene fra SSB er oppgitt for aldersgruppen 0-25 år for året 2018. Merk både at medlemstallet som er brukt for 
4H er fra 2017 og at medlemstallet for DNT er oppgitt for 0-26 år. 4H har oppgitt medlemstall for Akershus og Oslo samlet – 
disse er lagt til nåværende Viken. Speideren operer med geografiske kretser som dels går på tvers av fylker: Ryvarden krets 
omfatter både Rogaland og Hordaland og er lagt under Vestland, Hålogaland krets omfatter både Nordland og Troms og er 
lagt inn under Nordland, Tele-Busk krets omfatter både deler av Telemark og Buskerud og er lagt under Vestfold & Telemark. 
DNT Oslo og omegn utgjør ca. 25 000 medlemmer og alle disse er plassert under Oslo fordi det ikke går an å splitte opp tallene 
mer – dette medfører trolig at Viken få en underrapportering. 
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lavest deltakelse er Troms & Finnmark og Viken med hhv. 7,4 og 5,8 % deltakelse (merk imid-
lertid fotnote 10). 
 

 
Figur 12 Samlet prosentandel av barn og unge (0-25/26 år) som er medlem i en av de ni friluftslivs-
organisasjonene DNT, NJFF, Speideren, 4H, Norges Hundekjørerforbund, Norsk Orientering, Norges 
Klatreforbund, Norges seilforbund og Norges padleforbund, fordelt på fylker. 

 
I Figur 13 tar vi utgangspunkt i fylkene og ser hvilke organisasjoner som dominerer. I samtlige 
fylker er DNT den organisasjonen som flest barn og unge er medlem i. Dette er ikke overras-
kende gitt det høye antallet barne- og ungdomsmedlemmer som organisasjonen har. Andelen 
varierer i imidlertid fra i overkant av 20 % i Viken til 80 % i Oslo (merk imidlertid fotnote 10 – den 
reelle prosentandelen for Viken er nok større). I Oslo utgjør forøvrig Speideren, Norges Padle-
forbund, Norges Klatreforbund, Norges Seilforbund og Norsk Orientering relativt små, men jevn-
store andeler på rundt 3-4 %. I Viken er Speideren nesten jevnstore med DNT, i tillegg har 4H, 
NJFF, Norges Seilforbund og Norsk Orientering store andeler av medlemmene her, med ca. 10-
12 % hver. I Rogaland er i overkant av 60 % av de organiserte knyttet til DNT, etterfulgt av 
Speideren, 4H og NJFF med andeler mellom 7 og 10 %. I Vestland og Møre og Romsdal er 
drøye halvparten med i DNT og ellers er andelen som er med i 4H, NJFF, Speideren samt Nor-
ges Klatreforbund dominerende. Andelene for disse i begge fylker utgjør 7-12 %. I Vestfold & 
Telemark er bildet relativt likt som for Vestland og Møre & Romsdal, men Speideren og Norsk 
orientering utgjør litt større andeler. Det samme gjelder Innlandet, men her utgjør NJFF en større 
andel. I Troms & Finnmark, Nordland og Trøndelag utgjør DNT mellom 40 og 45 % av barne- 
og ungdomsmedlemmene. I alle disse tre fylkene følger deretter NJFF med mellom 15 og 20 % 
og i Nordland og Troms & Finnmark utgjør også Norges Klatreforbund store andeler – hhv. 14 
og 16 %. I Trøndelag og Troms og Finnmark er også rundt 10 % med i Norsk Orientering. Agder 
har den nest laveste andelen i DNT, med litt under 40 %. Likevel er det DNT som engasjerer 
flest også her, etterfulgt av Speideren og NJFF.  
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Figur 13 Fylkesvis oversikt over organisasjonstilhørighet for barne- og ungdomsmedlemmer i frilufts-
livsorganisasjoner. 

 
Figurene over viser geografiske forskjeller på overordnet nivå. Et annet interessant aspekt er om 
det er forskjeller med tanke på bosted. I NINAs foreldreundersøkelse finner vi at andelen barn 
6-12 år som deltar i organisert friluftsliv er noe større blant de som bor i spredtbygde strøk enn 
blant de som bor i tettbygde strøk (X2(1)=6,384, p<.05). Blant voksne (16-79 år) fant Vaage 
(2015) at medlemskap i friluftslivsorganisasjonene var høyere i spredtbygde strøk enn i tett-
bygde, og andelen som var svært aktive var også høyere her. Han fant også at blant de som bor 
i byer var andelen som betegnet seg som forholdsvis passive medlemmer i organisasjonene 
langt høyere. 

4.4.4 Sosioøkonomisk bakgrunn  
I NINAs foreldreundersøkelse fant vi lite som skiller de barna (6-12 år) som deltar i organisert 
friluftsliv fra de som ikke deltar. Vi tar utgangspunkt to av gruppene vist i Figur 2 (enig/uenig). 
Foreldres inntektskilde11 og utdanningsnivå virket ikke inn. Det eneste som spiller noe inn er 
husholdningens samlede bruttoinntekt. Det er en tendens til at de som har barn som deltar i 
organisert aktivitet har et litt høyere inntektsnivå12 (t2613=3,319, p<0,05). I den samme undersø-
kelsen fant vi også at deltakelse i friluftslivsaktiviteter generelt (altså som aktivitet, ikke knyttet til 
det organiserte), hang sammen med foreldres inntekts- og utdanningsnivå. Barn av foreldre med 
høy inntekt deltar oftere på overnattingsturer i skog og mark, turer med motor- eller seilbåt, uten-
dørs bading, skiturer og alpin. Barn av foreldre som også har høyere utdanningsnivå drar i tillegg 
også oftere på kano-/kajakktur og på bær/sopptur (Skår mfl., 2014).  
 
I denne sammenheng er det også nærliggende å nevne at tall fra levekårsundersøkelsen (2014) 
viser at blant voksne ser en at både utdanningsnivå og inntekt spiller inn på deltakelse i frilufts-
organisasjonene. Det er flere med høyere utdanning og høyere inntektsnivå som er med i orga-
nisasjonene, samtidig er andelene som betegner seg som svært aktive og noe aktive 

 
11 Lønnet arbeid, student, selvstendig næringsdrivende osv. 
12 samlet bruttoinntekt i husstanden 
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medlemmer høyere blant de med lavere utdanning/inntekt og andelen forholdsvis passive er 
langt større blant de med høyere utdanning/inntekt (Vaage, 2015).  

4.4.5 Andre bakgrunnsforhold 
I foreldreundersøkelsen fremkom det heller ingen signifikante forskjeller mellom de barna som 
er med i organisert friluftslivsaktivitet og de som ikke er det når det gjelder følgende forhold: 
antall personer i husstanden, antall barn i husstanden, om barnet bor med en eller to voksne (og 
eventuelt om fordelingen i to hjem er lik), hvorvidt de har vokst opp helt eller delvis i Norge, om 
en/begge foreldre jobber deltid vs. begge jobber fulltid.  
 
Det som i større grad ser ut til å spille inn er om foreldrene er opptatt av barnas naturkontakt og 
anser det som viktig. De barna som er organisert i friluftslivsaktiviteter har i langt større grad 
foreldre som interesserer seg for barns naturkontakt og som mener naturkontakt er betydnings-
fullt for ungene sine enn de som ikke har barn organisert i friluftslivsaktiviteter. Tilgjengelighet til 
natur- og grøntområder var også viktigere for valg av bosted blant de som har barn i organiserte 
friluftslivsaktiviteter og langt mindre viktige for de som ikke har barn i organiserte aktiviteter. For-
eldrenes grad av naturkontakt, både i dag og som barn, spiller også inn: de som har barn i 
organiserte friluftslivsaktiviteter har hyppigere kontakt med natur både nå og da de selv var barn 
(t2790=8,506, p<0,05, t112,25=4,173, p<0,05)  
 
Etnisitet var ikke et spørsmål i NINAs foreldreundersøkelse og i de fleste panel er etniske mino-
riteter/flerkulturelle underrepresentert sammenlignet med den reelle andelen i befolkningen. Det 
er altså et forhold som vi ikke får undersøkt. Generelt viser flere eldre studier at flerkulturelle og 
flerkulturell ungdom i mindre grad deltar i friluftslivet enn det majoritetsbefolkningen gjør (se bl.a. 
Friberg og Gautun, 2007; Krange and Strandbu, 2004; Krange og Bjerke, 2011). I en ungdoms-
undersøkelse i Oslo fant Øia & Vestel (2007) at deltakelsen i alle former for organiserte aktiviteter 
var lavere blant innvandrerungdom (begge foreldre født i et annet land enn Norge). Mens 70 % 
av de med to norske foreldre deltok, var andelen 53% blant innvandrere, og den var spesielt lav 
blant innvandrerjenter (40 %). Friberg (2005) så på deltakelse i en rekke ulike fritidsaktiviteter i 
Oslo. Han fant at deltakelse i speideren var langt lavere blant innvandrerungdom med aner fra 
både Pakistan og andre ikke-vestlige land enn blant de som har norsk bakgrunn. Han begrunner 
dette som logisk på grunn speiderens tradisjonelt sett kristne verdigrunnlag og knytning til norske 
friluftslivstradisjoner (Friberg, 2005). Disse dataene er imidlertid ikke nye, men vi tror like fullt de 
gir et bilde som stemmer ganske godt overens med situasjonen også i dag. Se for øvrig også 
kapittel 2.4.4. 
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4.5 Oppsummering 
Boksen under oppsummerer noen overordnede funn fra kapittel 4. 

 

OPPSUMMERING 
→ Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er høy, den avtar imidlertid med alder fra 92 % 

deltakelse blant 6-12åringene til 40 % deltakelse blant 16-19åringene. 
→ Deltakelse i organisert friluftsliv er lavere enn deltakelse i andre organiserte aktiviteter som 

idrett og kultur (korps, kor, teater). 
→ De 10 undersøkte friluftslivsorganisasjonene har til sammen 171 100 barne- og ungdoms-

medlemmer (0-25/26 år) – dette utgjør 10,6 % av den norske barne- og ungdomspopula-
sjonen 

→ Deltakelse i friluftslivsorganisasjonene er størst blant barna (0-12 år) og avtar i ungdoms-
årene. Det er imidlertid forskjeller mellom ulike organisasjoner når det gjelder prosentan-
deler i ulike aldersfraksjoner. 

→ Oslo fylke har med 15 % den høyeste andelen av barne- og ungdomspopulasjonen som 
er med i en av de undersøkte friluftslivsorganisasjonene. 

→ Samlet er flere gutter enn jenter med i organiserte friluftslivsaktiviteter. I NJFF og Speide-
ren er det en klar overvekt av gutter, kun i 4H og Norges hundekjøreforbund er andelen 
jenter høyere enn andelen gutter. 
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5 Hva påvirker suksess i organiserte friluftslivstilbud? 
5.1 Innledning 
I dette kapitlet presenterer vi den kvalitative delstudien av oppdraget, hvis formål var å innhente 
kunnskap om hva som kan bidra til at en organisert friluftslivsaktivitet er suksessrik. Kunnskapen 
ble innhentet via samtaler og (deltakende) observasjon på et utvalg friluftslivstilbud for barn og 
unge. Innledningsvis er det nødvendig å dvele litt rundt selve begrepet suksessrik, som kanskje 
kan oppfattes som litt stort eller udefinerbart. Åpenbart må det jo forstås som noe som er bra, 
men hvordan skal det egentlig tolkes i denne sammenheng? Et viktig spørsmål for observasjons-
arbeidet var nettopp hva vi skulle måle suksess i forhold til. Det ville være bestemmende for hva 
vi skulle fokusere på under feltarbeidet. Som et bakteppe nevner vi noen mulige vinklinger: sett 
fra en arrangørs ståsted kan stor pågang av deltakere eller til og med et fulltegnet arrangement 
være tegn på suksess. For foreldre kan formålet med aktiviteten, f.eks. det at det innebærer mye 
utetid være viktig, og således blir et tilbud som byr på utendørs aktivitet vurdert som suksessrikt, 
rett og slett i kraft av det. Sett i folkehelseperspektiv kan graden av fysisk eller psykisk velvære 
gjennom aktiviteten være målet på suksess. I integreringsøyemed vil det å få igangsatt et varig 
tilbud der norsk friluftslivskultur deles (eller utvikles) med flerkulturelle kunne vurderes som suk-
sessfullt – kanskje også uavhengig av hvordan de som deltar egentlig opplever tilbudet. Og fri-
luftslivspolitisk sett kan antall tilgjengelige tilbud alene være en faktor som bestemmer suksess. 
Vårt formål er ikke å være normative og stadfeste at noen av disse utgangspunktene er bedre 
eller dårligere enn andre. Det vi ønsker å vise er at suksess må måles opp mot noe, og at det 
ikke nødvendigvis er universelt hva dette noe skal være.  
 
I samråd med oppdragsgiver ble det bestemt at det var barna og ungdommen som er med på 
aktivitetene som skulle være utgangspunktet for arbeidet. Det har vi altså gjort gjennom obser-
vasjon på ulike friluftslivstilbud for barn og unge. Å observere medfører naturlig nok at vi har et 
utenfra perspektiv av enkeltindividenes opplevelser. Vi får begrenset innsikt i deres indre tanker, 
motivasjon og opplevelser. Like fullt kan en gjennom observasjon av hva mennesker gjør, hva 
de sier og hvordan de uttrykker seg, få innsikt som tar utgangspunkt i deres ståsted. At barn og 
unge skal ha lystbetonte opplevelser som de trives i var det viktigste utgangspunktet vi har øns-
ket å vurdere suksess opp mot. I tillegg har vi også valgt å rette fokus mot to andre forhold som 
vi anser som relevante og aktuelle: at barn/ungdom skal ha gode naturopplevelser og muligheter 
for å tilegne seg friluftslivsferdigheter. Hovedspørsmålene for arbeidet er:  
1. Hvilke faktorer er det viktig å ta hensyn til dersom formålet i en organisert friluftslivsaktivitet 

er at barn og ungdom skal ha det gøy ute i natur? Hvordan kan man tilrettelegge en aktivitet 
for å oppnå dette? 

2. Hvilke faktorer er det viktig å ta hensyn til i ulike situasjoner dersom en organisert friluftslivs-
aktivitet skal gi barn og ungdom mulighet til ha lære eller tilegne seg friluftslivsferdigheter på 
en lystbetont måte? Hvordan kan man tilrettelegge en enkeltaktivitet eller et tilbud for å oppnå 
dette? 

3. Hvilke faktorer påvirker naturopplevelsen og hvordan kan man tilrettelegge dersom formålet 
er tett naturkontakt? 

Det var også ønskelig å få noe innsikt i hva foreldre og veiledere/arrangører anså som viktig og 
suksessfullt. Vi har derfor også snakket med veiledere/arrangører av de tilbudene vi har obser-
vert (se mer under om hvorfor foreldre ikke ble inkludert). Deres synspunkter er også viktige 
innspill som kan bidra til å gi svar på spørsmålene over. Hovedformålet med FL sitt prosjekt, som 
dette arbeidet skal bidra med kunnskap til, er at flere barn og unge skal ha tilgang til gode fri-
luftslivstilbud. Sekundært har vi derfor også gjennom feltarbeidet og samtalene med veiledere 
forsøkt å danne oss et bilde av hvem de som deltar på aktivitetene er, og om det er noen faktorer 
som peker seg ut sett opp mot målsetningen om et godt friluftslivstilbud til alle.  
 
Formålet har ikke vært å evaluere verken tilbud eller arrangører, men snarere å trekke fram 
elementer som kan ha overføringsverdi til andre som skal arrangere et friluftslivsrelatert tilbud, 
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og som kan bidra til at formålene beskrevet over kan nås. Det har heller ikke vært et mål å 
komme opp med en universell oppskrift på suksess. Det ville være lite hensiktsmessig, først og 
fremst fordi vi mener det er en opplagt kvalitet i det at tilbud og formål, deltakere og arrangører 
er ulike. I forlengelsen av dette anser vi det også som helt usannsynlig at det er en måte å 
tilrettelegge eller arrangere det perfekte tilbud på. Det gode tilbud kan være så mangt! Vi har 
derfor heller hatt fokus på å forsøke å trekke fram elementer i ulike situasjoner som er med på å 
frambringe gode opplevelser i natur. 
 
 
5.2 Metodisk tilnærming 

5.2.1 Observasjon og semi-strukturerte samtaler 
Studien har innhentet ny kunnskap gjennom kvalitativt feltarbeid. Det er viktig å understreke at 
et kvalitativt feltarbeid ikke gir et representativt bilde der man kan telle opp og si at så og så 
mange gjøre sånn eller sånn. Et kvalitativt feltarbeid gir innsikt i noen av de forholdene som gjør 
seg gjeldende for det fenomenet en studerer (i denne sammenheng organiserte friluftslivsaktivi-
teter for barn/unge). Det vi har observert i et bestemt tilbud13 eller med en bestemt arrangør er 
ikke nødvendigvis akkurat det samme som ville blitt observert i et tilsvarende tilbud. Men så er 
formålet heller ikke å evaluere ulike tilbud eller arrangører, men å trekke fram hvilke faktorer som 
kan virke inn på suksess.  
 
Feltarbeidet har bestått i at en forsker har vært tilstede på ulike organiserte friluftslivstilbud for 
barn og unge, og gjennomført det som metodisk betegnes (deltakende) observasjon (Holme og 
Solvang, 1986). Ren observasjon består i å kun observere, uten å ha noen form for interaksjon 
med de en observerer. I deltakende observasjon deltar forskeren mer aktivt i de gjøremålene 
som foregår og inngår som en mer naturlig del av den gruppa som studeres. Graden av aktiv 
deltakelse fra forskeren sin side har vært varierende alt etter hvordan det har passet med type 
aktiviteter, organisering og de aktuelle barne- ungdomsgruppene. For det meste har forskeren 
hatt en tilbaketrukket rolle og observert, men også i noen grad deltatt og snakket med deltakere 
underveis. Tilbudene som utgjør feltstudiene har hatt en varighet på alt fra 2 timer til en hel dag. 
Noen av tilbudene har vært leirer som går over flere dager. Med et unntak har vi i disse tilfellene 
kun vært med en av leir-dagene. Til sammen har vi hatt 1314 feltdager fordelt på 10 ulike til-
bud/arrangement.  
 
Vi har også hatt semi-strukturerte samtaler med aktivitetslederne for alle tilbudene som utgjør 
feltarbeidet, enten underveis eller i etterkant. Formålet var å høre deres perspektiver og syn på 
temaer knyttet til tilbudene. Disse samtalene har vært det vi kan kalle semi-strukturerte. Det vil 
si at vi har hatt noen overordnede temaer som vi har ønsket å få deres synspunkter på (se 
boksen under), men samtalene har ikke hatt en struktur bestående av et fast sett med forhånds-
definerte spørsmål. Hvor inngående de ulike temaene har blitt dekket har variert litt i de ulike 
samtalene og avhengig av hva vi har observert underveis.  
 
 
 
 

 
13 Med tilbud mener vi her den ene dagen/kvelden vi var med, og ikke tilbudet som en gjentakende eller repeterende aktivitet. 
Begrepet aktivitet brukes i det videre om en enkeltaktivitet, eksempelvis fisking eller skitur. Den dagen/kvelden vi var med 
(tilbudet) har som oftest bestått av flere enkeltaktiviteter (f.eks. skitur, skileik, frilek og «boksen går»). 
14 På det første feltarbeidet var vi to forskere i to dager. 
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I tillegg til observasjon og samtalene med veilederne ønsket vi å gjennomføre en fokusgruppe 
med foreldre til barn som er med på organisert friluftslivsrelatert aktivitet. Gjennomføring av en 
slik fokusgruppe bød imidlertid på utfordringer knyttet rekruttering og geografi. En mulig måte å 
rekruttere foreldre til en slik gruppe ville være å forespørre dem ved levering/henting av barna 
når vi likevel var med og observerte et tilbud. Imidlertid har feltarbeidet vårt hatt en geografisk 
spredning som har vanskeliggjort gjennomføring ved å rekruttere på denne måten. Dersom vi 
skulle få foreldre til å sette av tid mente vi det var avgjørende at det ikke var for langt for dem å 
reise for å delta. Vi tok derfor kontakt med fire ulike foreninger/organisasjoner tilknyttet samme 
geografiske område og forespurte om de kunne være behjelpelig med å videresende en fore-
spørsel om intervju til foreldre. To av foreningene kunne bidra, men det var ingen foreldre som 
meldte interesse for å delta. Vi måtte derfor avlyse fokusgruppen, og har derfor ikke foreldre-
perspektivet inkludert i arbeidet 
 
På samme måte som alle individer i en sosial gruppe både blir påvirket av og påvirker de andre 
individene, vil forskerens tilstedeværelse kunne påvirke gruppa på et eller annet vis. Vi har for-
søkt å holde en profil der vi verken skiller oss veldig ut eller er for aktive i form av deltakelse og 
spørsmål. Vi har snakket med deltakerne når det har passet naturlig i forhold til andre gjøremål 
og ikke deltatt aktivt i aktivitetene, men kun vært med. Det at de i mange av tilbudene også er 
andre voksne (som deltakerne i noen sammenhenger heller ikke kjenner godt fra før) bidrar til at 
vi også glir lettere inn. I tilbud der det kun har vært ungdomsledere har vi holdt en relativt tilba-
ketrukket profil. Det ser ikke ut til at deltakernes samtaler og oppførsel har vært vesentlig preget 
av vårt nærvær, slik vi kan bedømme det. Begge deler har fremstått som normal, usjenert og 
uanstrengt. 

5.2.2 Valg av tilbud/aktiviteter for feltarbeidet 
I samarbeid med oppdragsgiver ble det utarbeidet et kriteriesett for valg av hvilke tilbud feltar-
beidet skulle inkludere. Kriteriene er valgt med den hensikt å forsøke å inkludere et så bredt 
spekter av ulike tilbud, organiseringsformer, utfordringer og suksesskriterier som mulig innenfor 
rammen av prosjektet. Flere kriterier ble diskutert, og det ble til slutt avklart at det var de seks 
vist i boksen under som skulle være gjeldende – beskrivelsene av dem finnes også her. 
 
Feltarbeidet har inkludert tilbud som har dekket aldersspekteret godt. To av arrangementene har 
vært for familier – her har alderen på barna variert fra småbarn til ungdomsskolealder (tilbudene 
var i prinsippet åpne for familier). Et tilbud har vært bare for de yngste (6-7 år) og to har vært for 
de eldste (13-19 år). De øvrige fem tilbudene har dekket ulike aldersintervall mellom 6 og 15 år. 
I alt fulgte vi altså 10 ulike tilbud.  
 
Når det gjelder type tilbud er også dette godt dekket opp. Feltarbeidet har bestått av en variasjon 
av faste gjentakende «medlemsbaserte tilbud», stunt-arrangement og leirtilbud15. To av tilbu-
dene har vært stunt-arrangement, fire har vært leirtilbud og tre har vært faste medlemstilbud. Et 

 
15 Med leirtilbud mener vi arrangement som går over flere dager og der det er de samme deltakerne som er med alle dagene. 
Leirtilbudene innebærer i noen tilfeller overnatting, i andre tilfeller ikke. Vi har kun vært med en av dagene (Pilotstudien var 
unntaket, her var vi med to dager). 

TEMATIKK SEMI-STRUKTURERTE SAMTALER 
• Hvem er deltakerne på tilbudet. (Hvordan det rekrutteres) 
• Antall voksne og antall barn – passe?  
• Målet med tilbudet/aktiviteten og hva ønsker en at deltakerne skal sitte igjen med etter å ha 

vært med på tilbudet. 
• Hva som oppleves suksessrikt/hva andre kan lære av dette tilbudet. 
• Utfordringer med eller for gjennomføringen av tilbudet. 
• Forholdet mellom lek og læring. Om læring er viktig og om lek er viktig. 
• Veilederrollen og organiseringen av tilbudet. 
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tilbud har vært en slags kombinasjon mellom fast og stunt, dvs. at det er et gjentakende tilbud 
og selv om mange av de som er med er «faste», er det åpent for alle. Vi har også lagt vekt på å 
inkludere ulike typer aktiviteter i de feltarbeidene vi har inkludert, slik at vi har kunnet se barn og 
unge i ulike aktiviteter og situasjoner (se boks i kapittel 5.3.3).  
 
I forlengelsen av dette med type tilbud (fast, stunt, leir) blir det også automatisk en variasjon når 
det gjelder hverdag og ferie. Fem tilbud var knyttet til ferie (hvorav fire leirtilbud og et stunt-tilbud), 
et til helg (stunt-aktivitet) og fire til hverdag (tre faste, og en kombinasjon av fast/stunt). Ferieak-
tivitetene har vært knyttet til både sommer, høst og vinter. 
 
Når det gjelder graden av voksenstyring og organisering var dette noe vi vurderte at ville vise 
seg litt selv nettopp ved å velge ulike typer tilbud, aktiviteter og foreninger. I beskrivelser av 
tilbud/aktiviteter (eksempelvis på nettsider), gjennom kommunikasjon med arrangør i forkant og 
tidligere erfaringer med lignende feltarbeid fremkom det at det var sannsynlig at dette ville variere 
uten at vi la spesielt opp til å finne ut av dette på forhånd. Det viste seg også å stemme godt. 
Graden av voksenstyring har variert både mellom ulike arrangement/aktiviteter, men også innad 
under et og samme arrangement. I noen tilfeller har tilbudet også blitt ledet av ungdommer. 
 
Når det kommer til årstider er dette dekket ganske godt både når det gjelder årstid og barmark 
vs. snødekke. Fordi prosjektet hadde oppstart i juni 2019 rakk vi ikke mer enn to feltdager i 
sommer, videre har vi hatt tre feltdager knyttet til høst, fire knyttet til vinter og to knyttet til tidlig 
vår. 
 
Det eneste kriteriet vi hadde litt utfordringer med å oppfylle var det med variasjon i foreldredel-
takelse. Dette skyldes rett og slett at den store mengden av tilbudene, både knyttet til hverdag 
og ferie, for det meste er uten foreldre. Foreldredeltakelse og familieturer virker i stor grad knyttet 
til litt mer kommersielle tilbud. Oppdragsgiver og oppdragstaker ble tidlig høst enige om at mer 
typiske kommersielle tilbud i hovedsak lå utenfor mandatet for prosjektet. Under to av stunttilbu-
dene var foreldre med, vi vurderer dette som dekkende for dette kriteriet nettopp fordi realiteten 
er at det er langt færre tilbud med foreldredeltakelse. For andre studier som omhandler frilufts-
livstilbud med foreldredeltakelse, se blant annet Skår m. fl. (2016) og Sanderud (2011).  

  

Kriterier for valg av aktiviteter/feltarbeid 
Alder Hovedmålgruppa for FL sitt prosjekt er barn og unge i alderen 6-19 år, men også litt eldre 
ungdom kan være aktuelt. Feltarbeidet burde derfor inkludere deltakere innenfor aldersspektret 
6-19 år. 

Hverdag/ferie Dette kriteriet henger sammen med type tilbud, men er viktig for å fange opp spek-
teret av ulike typer organiserte friluftslivstilbud for barn og unge. 
Grad av organisering/voksenstyring Tidligere forskning viser at voksenrollen, organisering og 
egenstyring varierer veldig og det var ønskelig å dekke spekteret fra liten grad av voksenstyring 
til stor grad for å se hvordan dette eventuelt spiller inn. 

Foreldredeltakelse Det var ønskelig dekke tilbud både der foreldrene er med barna og der barna 
er alene eller med andre voksne veiledere. Dette fordi vi antar at foreldre kan spille inn i forhold til 
voksenrolle som nevnt over. Samtidig tar foreldre ofte en annen rolle enn en det en veileder gjør. 

Årstider Dette kriteriet ble inkludert fordi vi anså det som mulig at årstid ville kunne spille inn på 
aktiviteter, gjennomføring og mulige utfordringer. 

Type tilbud Noen tilbud er gjentakende gjennom året (eksempelvis medlemsmøter i organisasjo-
ner som NJFF, 4H, speideren eller barnas turlag), andre går over flere dager knyttet til ferie (ek-
sempelvis friluftsskole, basecamp, ferieleir) og noen er engangsaktiviteter som kun skjer den ene 
gangen (eksempelvis isfiskedag). Utfordringer og hva som er suksessrikt kan avhenge av type 
aktivitet og derfor ble dette kriteriet inkludert. 
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I tillegg til de seks faktorene som er nevnt har vi vurdert det som viktig å ha feltarbeid hos ulike 
arrangører og foreninger. En organisasjon kan ha en grunnleggende ulik filosofi for arbeidet enn 
en annen organisasjon. Samtidig vil enkeltpersoner (veiledere) selvsagt også være viktig for 
hvordan akkurat det tilbudet eller den aktiviteten gjennomføres. Åtte ulike foreninger/virksomhe-
ter har vært hovedarrangør for de tilbudene vi har vært med på16 (se boks). Opprinnelig var det 
planlagt for 2-3 til, men noen avtaler fikk vi ikke endelig landet og to har måttet avlyses grunnet 
værforhold17. Vi måtte derfor endre planer underveis og noen av aktivitetene vi har vært med på 
har derfor vært arrangert av lokalforeninger knyttet til samme hovedorganisasjon (f.eks. DNT). 
Ingen av feltarbeidene vært hos samme lokalforening. 
 

 

5.2.3 Forberedelser til feltarbeid og pilotstudie 
Før det første feltarbeidet (pilotstudien) utarbeidet to av forskerne en liste med aktuelle observa-
sjonspunkter. Denne ble gjennomgått og justert/tilpasset ved behov før hvert av de etterfølgende 
feltarbeidene, men tok utgangspunkt i de samme elementene. På alle tilbudene snakket forske-
ren også med en eller flere av aktivitetslederne, som regel i etterkant av aktiviteten/dagen, men 
noen ganger også underveis dersom det passet inn uten å forstyrre opplegget. Forskeren tok 
kortfattede notater underveis og renskrev et lengre feltnotat rett i etterkant av feltarbeidet. Felt-
notatet inkluderte en deskriptiv beskrivelse av aktiviteten, samt refleksjon og oppsummering i 
henhold til punktene i observasjonslista og tematikk for de semi-strukturerte samtalene (se boks 
i kapittel 5.2.1.) 
 

 
På det første feltarbeidet var det to forskere tilstede og dette feltarbeidet fungerte som en slags 
pilotstudie. Formålet var todelt: for det første fikk vi testet hva som fungerte med tanke på å ta 

 
16 Noen av arrangementene/aktivitetene er drevet i samarbeid mellom flere aktører, i tillegg til de overnevnt har kommuner, 
fylkeskommuner, KFUK-KFUM og Politidirektoratet også vært medarrangør/finansier på noen av arrangementene. 
17 Vinterforholdene i sør-Norge var vinteren 2019/2020 i stor grad preget av mildvær og lite snø (med unntak av fjellområdene). 

Observasjonspunkter 
Aktivitet: hva gjør deltakerne? 
Følelser/sinnsstemning: hvordan har deltakerne det? Hvordan er stemningen? hvilke følelser 
uttrykker de? Når har de det gøy/lystbetont? 
I en typisk læresituasjon: hvordan oppfører deltakerne seg? hva uttrykker de? hvor engasjerte 
er de? 
I en typisk leke/egenstyrt situasjon: hvordan oppfører deltakerne seg? Finner de på ting 
selv/sammen med andre? hva uttrykker de? hvor engasjerte er de? Er det konflikt mellom læring 
og det å ha det gøy? 
Sosialt samspill: hvordan er det sosiale samspillet mellom deltakerne, mellom deltakere og le-
dere? Er det forskjeller i ulike situasjoner? 
Naturkontakt: hvilken rolle har naturen i aktiviteten? Hvor tett er naturkontakten? 
Voksenrollen: hvilken rolle tar veilederne? hvordan påvirker de deltakernes opplevelse og natur-
kontakt? 
Organisering/opplegg: er det tilpasset deltakerne, virker det passe? Hvordan brukes tiden? Er 
det tettere eller løsere program? 

FORENINGER/VIRKSOMHETER som har vært arrangør for tilbudene inkludert i feltarbeidet 

Skiforeningen      Friluftsråd      Den Norske Turistforening (DNT) 
Norges Speiderforbund   4H         Norges jeger og fiskerforbund 
Norsk fjellfestival     Besøkssenter våtmark 
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en mer aktiv vs. en mer passiv rolle. For det andre ga det rom for å drøfte opplevelsene og 
kalibrere hva vi erfarte og hvordan vi opplevde aktivitetene – både relatert til funn og til vår egen 
deltakelse. Pilotstudien er like fullt en del av studien, og erfaringer herfra er inkludert i resultatene 
på lik linje med de øvrige feltarbeidene. For alle de øvrige feltdagene har det vært en forsker 
tilstede. Begge forskerne som har vært involvert i feltarbeidet har erfaring med en rekke ulike 
kvalitative metoder for å innhente kunnskap, inkludert deltakende observasjon og intervju/sam-
tale med barn/unge utendørs. Underveis har forskeren som har hatt ansvar for feltarbeidet drøf-
tet gjennomføringen av feltarbeidet, fremtreden og rolle med andre kolleger i NINA som har er-
faring med kvalitativ forskningsmetode. Dette fungerer som en forsikring for å få mest mulig ut 
av feltarbeidet. 
 
Med utgangspunkt i kriteriene i boksen vist i kapittel 5.2.2 innhentet vi informasjon om tilbud og 
foreninger, og satte opp en grov plan for deler av feltarbeidet. Denne ble justert underveis etter 
som vi innhentet ny informasjon og fikk vite om nye arrangement/tilbud, terminlister ble oppdatert 
eller aktiviteter ble avlyst. Vi tok deretter kontakt med aktuell arrangør for de arrangementene vi 
ønsket å være med på for å gjøre avtale. Alle foreninger/organisasjoner vi har kontaktet har i 
utgangspunktet vært positive til prosjektet og vi har fått ja til å være med fra samtlige. Imidlertid 
er det noen avtaler vi ikke har klart å lande med de aktuelle aktivitetslederne. Det er naturlig, da 
mange av disse driver sitt virke på frivillig basis. Vi har derfor i noen tilfeller måttet finne alterna-
tive tilbud/arrangement, og det er et par organisasjoner/tilbud vi gjerne skulle hatt med i feltar-
beidet, men som dessverre ikke ble noe av. 
 
Med unntak av stunt-tilbudene ble alle deltakere/foreldre informert om forskningen på forhånd. 
Vi sendte et infoskriv til organisasjonen/arrangøren som de videreformidlet til foreldre (evt. di-
rekte til deltakerne dersom disse var ungdommer). Her ble det informert om forskernes tilstede-
værelse og hva det innebar. Foreldre hadde mulighet til å reservere sitt barn fra å være med og 
det var også kontaktinfo dersom de hadde spørsmål. På disse tilbudene presenterte også fors-
keren seg for deltakerne ved oppstart og forklarte hvorfor vedkommende var med. På stunt- 
tilbudene var det naturligvis ikke mulig å forhåndsinformere da en ikke vet hvem som dukker 
opp. På slike tilbud presenterte forskeren seg og sitt ærend i de tilfeller der det var naturlig å ta 
en prat med deltakerne, men ellers ikke. Det ble forøvrig verken samlet inn personopplysninger, 
fotografert eller videofilmet på noen av tilbudene/arrangementene. I rapporteringen blir ingen 
enkeltpersoner referert til på en slik måte at de er identifiserbare18.  
 
 
5.3 Resultater fra feltarbeidene og refleksjoner 
Som nevnt innledningsvis har formålet med studien vært å forsøke å peke på faktorer som kan 
bidra til suksess. Speilingen av dette gjøres nødvendigvis også ved å påpeke de forholdene som 
fungerer mindre godt. Innledningsvis syns vi det er viktig å påpeke at et overordnet funn er at 
det er mye som fungerer godt i alle tilbudene. Dette er utgangspunktet for presentasjonen av 
resultatene. Under viser vi flere eksempler på situasjoner fra tilbudene. Eksemplene som trekkes 
fram er utvalg av alle de observasjonene som ble gjort og det var som oftest et eller flere tilsva-
rende eksempler fra et eller flere av de andre tilbudene som like gjerne kunne vært trukket fram. 
Men alle tilbudene var ulike og hadde ulike elementer av suksess.  
 
Under presenterer vi resultatene i bolker som vi mener det tematisk er viktig å komme inn på for 
å nærme oss problemstillingene skissert innledningsvis. Disse bolkene eller temaene er: rekrut-
tering og deltakere, voksentetthet, innhold og aktiviteter i tilbudene, læresituasjoner, organise-
ring og betydningen av tid, veilederrollen, samspill med naturen, følelser og opplevelser, sosial 
samhandling og fri lek/fritid. Et overordnet funn er at det er stor variasjon når det gjelder de ulike 
forholdene nevnt over. Denne variasjonen finner vi både mellom de ulike tilbud, men variasjonen 
kan også være stor i et og samme tilbud.  

 
18 Det er naturlig nok slik at enkelte veiledere selv vil kunne kjenne igjen beskrivelser fra sitt tilbud, det er imidlertid aldri opplyst 
hvilket tilbud det er snakk om når situasjoner fra tilbudene beskrives i resultatene. 
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5.3.1 Rekruttering og deltakere 
Observasjon gir naturligvis begrensede muligheter til å få inngående kunnskap om hva som 
kjennetegner de som er med på aktivitetene. På overordnet nivå, i kombinasjon med informasjon 
fra aktivitetsledere, kan vi likevel si noe om hvem som deltar.  
 
Til tross for at begge kjønn er representert i alle aktivitetene, ser dette utvalget av aktiviteter ut 
til å engasjere noe flere gutter enn jenter, det kan naturligvis skyldes tilfeldigheter, men er likevel 
i tråd det som ble vist i kapittel 4.4.1, Figur 9. I forbindelse med kartlegging av hvilke tilbud vi 
skulle inkludere i feltarbeidet er vårt inntrykk også at det tilbys flere aktiviteter for barn enn for 
ungdom. Flere veiledere påpeker at de ser et frafall i deltakelse når barna kommer i ungdoms-
alder. De opplever at det er utfordrende både å holde på og engasjere ungdommer, også til tross 
for at de legger opp til «spennende» aktiviteter. I de tilbudene vi har deltatt på som har hatt et 
større aldersspenn blant deltakerne, har det som oftest vært flere deltakere i nedre alderssjikt 
enn i øvre. På et par av de faste tilbudene er veilederne også opptatt av kontinuitet eller det at 
det skal finnes et tilbud både for barn, men også videre inn i ungdomsårene og kanskje helt til 
de blir voksne – nettopp for å sikre en mer varig deltakelse. Disse vektlegger å ha tilbud for ulike 
aldersgrupper slik at tilbudet/aktiviteten ikke er noe som bare er tilgjengelig i et eller noen få år. 
En veileder mente også at det var viktig å gjennomføre arrangement og fortsette selv om opp-
møtet ikke nødvendigvis var veldig høyt til å begynne med. Tidsaspektet ved å jobbe jevnt og 
kontinuerlig ble av vedkommende ansett som nødvendig for å oppnå et suksessrikt tilbud.  
 
På en del av tilbudene ser en at mange av barna/ungdommene er godt beredt til å være ute: de 
har gode og egnede klær for utendørs aktivitet. Merker og type klær indikerer at en del har noe 
erfaring med friluftsliv fra før. Dette gjelder både for flere av leirtilbudene og flere av de faste 
aktivitetene. På de faste aktivitetstilbudene vil det jo heller ikke være rart at de som har vært med 
over en viss periode, etter hvert vil ha ervervet seg en viss kunnskap om friluftsliv og kanskje 
også om bekledning/utstyr. På flere av leirene og de faste aktivitetene indikerer veilederne at 
mange har foreldre som er interessert i friluftsliv, men også at det kan være slik at en som alle-
rede er med drar med seg venn og at denne i utgangspunktet kanskje egentlig ikke kom fra en 
familie som var veldig interessert. Således forekommer også rekruttering blant de som i utgangs-
punktet har mindre sannsynlighet for å finne tilbudet selv. De stuntarrangementene som har vært 
en del av datagrunnlaget har naturlig nok vært åpne for alle, og de har alle vært gratis. Her 
indikerer utstyr, bekledning og informasjon fra veiledere og deltakere at tidligere friluftslivserfa-
ringer er mer varierende. Det er også noen av de andre tilbudene som er gratis og i dette mate-
rialet ser vi også en tendens til at de tilbudene som har lav eller ingen deltakeravgift i større grad 
også engasjerer «hvem som helst» og i større grad de som ikke har så bred friluftslivserfaring 
fra før. Hvorvidt man vekker en vedvarende interesse for natur og/eller friluftsliv er ikke under-
søkt. 
 
Det varierer litt hvordan de ulike arrangørene rekrutterer deltakere eller markedsfører aktivite-
ten/tilbudet sitt. I samtale med veiledere på de faste tilbudene har dette i mindre grad vært et 
tema, men vi ser at disse engasjerer barn/unge fra ulike skoler og ulike nærmiljøer, slik at de ser 
ut til å favne dels bredt innad i stor-nærmiljøet. Samtidig ser mange av deltakerne ut til å kjenne 
noen fra før, og det kan antydes at de har begynt flere sammen eller at de etter hvert har rekrut-
tert andre i sin omgangskrets eller klasse til organisasjonen/foreningen. At mange deltakere 
kjenner noen fra før gjelder for øvrig de fleste av tilbudene, men i noe mindre grad stunt-arrang-
ementene (se for øvrig 5.3.10 om sosial samhandling). Stuntarrangementene og leirtilbudene 
markedsføres hovedsakelig på facebook, via internett og noen også gjennom skolene på ulike 
vis. Markedsføring på egne facebook- eller nettsider kan nok legge begrensninger for hvem som 
får kjennskap til dem. Noen av aktivitetene har målrettet markedsføring eller plasser avsatt til 
barn/unge fra familier med lav økonomi eller med minoritetsbakgrunn, og i de tilfellene som har 
slike plasser ser det ut til at noen eller mange av de benyttes. Noen av disse tilbudene legger 
også en ekstra innsats i rekrutteringsarbeidet ved å aktivt være tilstede på skoler, via introduk-
sjonstilbud rettet mot minoritetsungdom eller til og med personlig ved å kontakte foreldre/ungdom 
per telefon/sms.  
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På stunt-tilbudene uttrykker veilederne at det er en utfordring at de ikke vet hvor mange som 
dukker opp. Inntrykket deres er at dette henger sammen med både aktivitet og med værforhold. 
Spennende aktiviteter som er mindre vanlige, for eksempel hundekjøring eller aktiviteter der en 
skal lage noe en får med hjem oppleves av disse veilederne å ha større popularitet, og da kom-
mer det oftere flere som kanskje ikke er så vant med friluftsliv fra før. 

5.3.2 Voksentetthet: Antall barn og voksne 
Vi har innlemmet et avsnitt om voksentetthet fordi vi har observert og fått innblikk i at dette også 
er en faktor som har en viss betydning, og noe veilederne selv ofte har tanker om når de blir 
spurt. Antallet voksne i forhold til barn/ungdom er svært varierende, og hva som oppleves av 
veilederne som et passelig antall voksne er nok dels også styrt av både deltakernes alder, orga-
nisering av tilbudet, hvilke aktiviteter som skal foregå, den aktuelle gruppa og personlige prefe-
ranser blant veilederne. I tilfeller der aldersspredningen blant deltakerne er stor og med følgelig 
varierende ferdigheter/evner (f.eks. ved fottur/skitur) eller der naturforholdene oppleves mer ut-
fordrende (f.eks. ved vann) oppleves behovet for antall voksne større. Dette observerer vi både 
når det gjelder praktiske utfordringer som oppstår, f.eks. det å ikke ville slippe barna av synet 
nært vann og ved at det i tursammenheng blir svært lange avstander mellom deltakere og følgelig 
også veiledere. I et tilbud ble dette også uttrykt av veilederne. I noen tilbud var det lett å tenke 
at dersom det hadde vært noen flere voksne og deltakerne kunne være delt inn i mindre grupper, 
så ville det gitt muligheter for en mer interessant økt. Dette er kanskje i størst grad synlig i de 
mer konkrete læringssituasjonene, men også i noen av tursituasjonene. I flere av tilbudene ut-
trykte veilederne at de var glade for at de var mange nok voksne. De begrunnet det med at de 
da får for gjort mer praktiske gjøremål som basisforberedelser til mat o.l., mens de fremdeles har 
mulighet til å tilrettelegge for annen aktivitet, snakke med deltakerne eller bare være tilstede. 
Samtidig varierte det veldig hvor mange voksne de faktisk var, også i forhold til antall deltakere. 
På familietilbudene der det er foreldre med, er det naturligvis langt færre veiledere enn der det 
ikke er meningen at foreldre skal være med. 
 
Tilbud som har flere voksne ser i noen grad ut til å ha mer organisering/flere planlagte aktiviteter. 
Dette inntrykket bør imidlertid tolkes med varsomhet. Det er umiddelbart lett å tenke at jo flere 
voksne veiledere jo bedre blir tilbudet, men dette er ikke nødvendigvis sant. Vi har observert 
aktivitet der det fungerte godt å være én voksen på over 30 deltakere. Det var riktignok flere 
voksne til stede, men vedkommende kunne hatt aktiviteten alene, fordi deltakerne var så opp-
slukt og interesserte i det som foregikk. Et eksempel i motsatt ende av skalaen var et tilbud der 
det som oftest var tre-fire voksne og om lag 15 barn, og hvor noen foreldre i tillegg var bedt om 
å være tilstede fordi barna deres var litt urolige.  

5.3.3 Innhold: aktiviteter og gjøremål 
Både de faste tilbudene og stunt-tilbudene har som oftest bestått av en eller et fåtall ulike aktivi-
teter, mens leirtilbudene er preget av mer mangfold av ulike aktiviteter eller gjøremål. Når det 
gjelder sistnevnte har vi også blitt fortalt av både veiledere og barn/ungdom at de har hatt ulike 
gjøremål og aktiviteter de ulike dagene. Dette er naturlig nok i stor grad relatert til tiden, som 
både gir muligheter og behov for variasjon. Leirtilbudene både går over flere dager og varer 
lengre per dag, og alle de vi har vært med på har hatt minimum varighet på 6 timer. I program-
mene for leirtilbudene er det ingen av dagene som er like og det er planlagt flere ulike typer 
aktiviteter og gjøremål. Flere av deltakerne uttrykker at de syns det er gøy at det er et utvalg av 
forskjellige ting å gjøre, og dette trekkes også fram av flere veiledere som noe de mener er 
suksessrikt. Det at deltakerne får prøve ulike ting og at variasjonen er stor medfører både at de 
får prøve nye ting, men øker også sannsynligheten for at alle finner noe de liker og syns er gøy. 
Flere av deltakerne trakk også fram litt mindre hverdagslige aktiviteter når de blir spurt om hva 
de syns var gøy, eksempelvis SUP (‘Stand-Up-Padling’, et slags surfe-/padlebrett) og luftgevær-
skyting. Samtidig så vi mange eksempler på at også mer vanlige og hverdagslige aktiviteter 
fremsto som lystbetonte og interessante for deltakerne.  
 



NINA Rapport 1801 

65 

Feltarbeidet har til sammen bestått av observasjon av en rekke ulike typer aktiviteter (se boks 
under) og variasjonen er stor. Vi kan dele aktivitetene i de friluftslivstilbudene vi har observert i 
seks ulike hovedtyper: 
→ Teori/læreøkter: aktiviteter som bærer et sterkere preg av at formålet er at deltakerne skal 

tilegne seg natur- eller friluftslivskunnskap (se også mer om læringssituasjoner under 
5.3.5). Dette behøver ikke nødvendigvis bety at de ikke også har et element av lek over 
seg.  

→ Planlagte utendørsaktiviteter: aktiviteter med variert innhold som er planlagte, organi-
serte og har en grad av tidsstyring/inngår i et program. Mange av aktivitetene kan likevel 
sies å være lekpregede. 

→ Organisert lek: leker bestemt og/eller organisert av veileder, for eksempel boksen går eller 
kakk-kjerring. 

→ Tur: fot- eller skitur 
→ Matforberedelser og måltider: innendørs eller utendørs måltid, inkludert bålhygge/tid ved 

bålet. 
→ Fri tid/frilek: deltakerne får gjøre det de vil, og det er ingen organisering. 

Grensegangen mellom disse kategoriene er ikke nødvendigvis skarp. Eksempelvis kan man ar-
gumentere for at nesten alle aktivitetene jo er en form for planlagte utendørsaktiviteter. Formålet 
med inndelingen er imidlertid å vise at tilbudene består av flere ulike typer aktiviteter og å si noe 
om dem. Under omtaler vi de fem første, men forhold knyttet teori/læreøkter og fri tid/frilek blir 
også ytterligere beskrevet i henholdsvis 5.3.5 og 5.3.9. 

Sammenlignet med de andre typene aktiviteter er det relativt få teori/læreøkter i de observerte 
tilbudene. Samtidig er det en variasjon og noen tilbud er mer preget av å ha et læringsformål (i 
hvert fall i enkelte av aktivitetene), mens andre ikke har et læringspreg i det hele tatt. En interes-
sant observasjon er at i tilfeller der aktiviteten bærer i seg et relativt sterkt element av læring er 
likevel veilederne ofte tydelige på at læring ikke er det viktigste. Den kunnskapen deltakerne 
eventuelt skal tilegne seg skal være basal og på et enkelt nivå. Et eksempel på det er at veileder 
etter en endt økt om orientering sier at det holder at deltakerne vet at det er ulike himmelret-
ninger. Det er flere eksempler på slike uttalelser. Samtidig står dette noen ganger i kontrast til 
innholdet i læringsøktene – som tidvis er en del mer omfattende. Et annet forhold som uttrykkes 
av veilederne er progressiv læring eller tilegnelse av friluftslivkompetanse. At mer kunnskap og 
kompetanse vil komme over tid, men at det kortsiktige formålet i større grad er naturglede. Med 
noen få unntak, er naturkontakten i læringssituasjonene enten fraværende eller naturen fremstår 
i større grad som en kulisse for aktiviteten.  
 
De aktivitetene vi har betegnet som planlagte utendørsaktiviteter er alle organisert på en eller 
annen måte, og en del av dem er tidsstyrt (se mer om tid under 5.3.4), gjerne med rullering til ny 
aktivitet. Som oftest er disse aktivitetene forhåndsbestemt og deltakerne har liten påvirkning på 
innholdet eller omfanget av dem. Det er vanskelig å si noe ens og generelt om aktivitetene i 
denne kategorien, fordi det er så mange ulike varianter. Mange av ungene ser ut til å trives i slike 
aktiviteter, og en del av dem rommer muligheter for ulike former for mestring (se også mer om 
mestring under 5.3.8). En del av dem krever også konsentrasjon og «systematisk arbeid» fordi 
en enten skal «oppnå noe» (eksempelvis komme gjennom en hinderløype eller kløve ved) eller 
formålet er at en skal sitte igjen med et sluttprodukt (en pil man har spikket eller båt man har 
bygd). Flere av barna ser ut til å like sistnevnte type aktiviteter, og også veilederne opplever at 

Feltarbeidet har inkludert observasjon av følgende aktiviteter: 
Fottur, bading, kart og kompasslære/-aktiviteter, matlaging, grilling, bålfyring, førstehjelp, fiske, 
hinderløype, teoriøkter (om høsting og fangst, vinterbekledning, orientering, førstehjelp), kultur-
historie, spikking, natursti, vedkløving, saging, luftgeværskyting, skitur, aking, fellefangst, skileik, 
snekring, klatreløype i steinrøys, bålkos, frilek og organiserte leker som «finn-et-tre», gjemsel, 
dansk kanonball, «kakk-kjerring», «boksen går» og «gi et lite vink». 
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det er ekstra gøy for deltakerne å kunne ta med seg noe de har laget hjem. Det bør også nevnes 
at spikking generelt er en aktivitet som det ser ut til at mange synes er gøy og spennende. I 
forbindelse med spikking opplevde vi at flere uttrykte at de ville spikke mer når det var tid for å 
gjøre noe annet eller det ikke var nok materialer til at de kunne få mer enn et emne.  
 
Vi har observert relativt mange tilfeller av organiserte leker som de voksne setter i gang. Et 
gjennomgående funn er at dette stort ser ut til å slå an blant barna, og dels også blant (den 
yngre) ungdommen (se boksen under: organisert lek kanonball). En annen faktor er at det i disse 
situasjonene gjennomgående er en avslappet og god stemning, og god dialog mellom deltakere 
og voksne. I disse situasjonene er det ofte også stor grad av naturkontakt (se mer om naturopp-
levelse og naturkontakt under 5.3.7). I et fåtall av tilfellene blir dynamikken og tilfredsheten i den 
organiserte leken litt amputert av omgivelsene/området den foregår på, fordi veilederne setter i 
gang leken uten å ha vurdert hvor godt egnet området egentlig er. I slike tilfeller uttrykker delta-
kerne dels misnøye med at det er vanskelig å gjemme seg eller få tak i hverandre eller vi obser-
verer at de blir uengasjerte fordi dynamikken stopper litt opp (se boksen under: organisert lek 
boksen går går). I disse tilfellene kunne som oftest en liten arealmessig forflytning av leken ha 
tilføyd enda større grad av suksess både ved å forlenge spenningen og interessen, og dermed 
tilfredsheten til ungene. I tillegg kunne en oppnådd en enda nærere naturkontakt der ungene for 
eksempel kunne finne flere gjemmesteder i naturelementene. 
 

 
Fot- og skiturene har hatt ganske ulik karakter der både lengde og organisering har variert. 
Stemningen har vært ganske god i tursituasjonene og de har alle foregått tett på naturen: i skog 
eller på fjellet, i kupert terreng, bratte bakker og på ujevnt underlag. På tur har barna fått kjent 
på naturelementer som hete, vind, kulde og utfordrende føreforhold. Turene gir derfor stor grad 
av naturopplevelse og naturkontakt. De kan også gi assosiasjoner til tidligere erfaringer i natur, 
da vi hører flere som forteller til hverandre eller til forskeren om tidligere turer eller naturopple-
velser. På skiturene har det ikke vært fokus på praktiske skiferdigheter, men de turene vi har 
vært med på har medført vekslende føreforhold og bakker som naturligvis også blir en form 
erfaring i praktisk friluftsliv. En faktor som gjorde seg gjeldene på noen av turene var at varie-
rende alder eller ferdighetsnivå medførte at det blir litt langt for de som er yngst eller for de som 
har lave ferdigheter. Noen mistet litt motivasjonen av dette, samtidig som det også er en form 
for mestring å ha klart å gå en lang tur (se mer om mestring under 5.3.8). Et annet element er at 
det i forkant av turene ikke ble informert noe særlig til deltakerne om hvor turen skulle gå, hvor 
lang den var (i km) eller hvor lenge den kom til å vare. På alle turene har det vært deltakere som 
underveis har etterspurt eller uttrykt at de gjerne skulle visst dette.  
 

STEMNINGSRAPPORT: Bål 
«Det er kaldt, skogen er mørk, mellom en glipe i trekronene glimter stjernene. I lys-skjæret fra 
bålet lyser ansikter opp i et oransje skjær. Grillspyd treffer flammene fra alle kanter. Det snakkes 
litt her, litt der. Noen ler, og sjokoladen sendes rundt bålet» (Feltnotat) 

ORGANISERT LEK 1: kanonball 
Veileder tar initiativ til at det skal spilles ka-
nonball. Det vil ungene! Engasjementet er 
stort, latteren sitter løst og det er god stem-
ning. Veileder er med og spiller, samspillet 
mellom alle er positiv og god. Sola skinner og 
det er varmt og godt. En hopper over en grøft 
for å unngå å bli truffet, ballen spretter i stei-
nene bak han og havner i lagkameratens 
hender. (Feltnotat) 

ORGANISERT LEK 2: «boksen går» 
«Boksen går» settes i gang. «Boksen» 
er i snøen på den åpne flata. Ungene er 
ivrige og alle er med. De gjemmer seg 
bak snøhauger, trær og busker. Men det 
er ikke så lett å skjule seg. Snøen er 
tung og det er nesten umulig å komme 
fram til boksen uten å bli sett. Etter rela-
tiv kort tid ser iveren ut til å være litt av-
takende. (Feltnotat) 
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De aller fleste tilbudene har inkludert matpauser eller måltider, også de som har kortere varighet. 
De tilbudene som foregår 2-3 timer på kveldstid har alle inkludert kveldsmat. Der det er matfor-
beredelser på programmet er mange ivrige og hjelper til med å lage maten. Som oftest fyres det 
bål i forbindelse med måltider. Mange, uavhengig av alder ser ut til å trives både i måltidsitua-
sjonene generelt, men spesielt når det fyres bål. I flere sammenhenger er bålet tent opp allerede 
ved oppstarten av tilbudet, og i slike tilfeller er bålet en plass som ungene er innom i løpet av 
dagen/kvelden, enten bare for å kikke på eller varme seg ved. Bålet appellerer til mange. I noen 
tilfeller fyres bålet opp etter at en har kommet fram til en base eller der en skal ha pause og i et 
av disse tilfellene ble bål etterspurt av ungene ganske raskt etter adkomst. Når bålet fyres opp 
tenderer det alltid til at noen, og tidvis mange, stimer mot bålet. Vi observerer flere andre tegn 
på at deltakerne trives og hygger seg ved bålet. Fasinasjon for flammene uttrykkes både når 
ungene vil legge på ved eller gjerne pirke i bålet, når de sitter alene eller sammen med hverandre 
og stirrer inn i bålflammene, når de står rundt og varmer seg og når de sitter nær bålet mens de 
spiser. Dialogen og samtalene rundt bålet er nesten utelukkende god, og sjelden preget av mis-
nøye eller diskusjoner. Et tilfelle skiller seg litt fra dette generelle inntrykket. I en vinteraktivitet 
bli deltakerne oppfordret til å være ute ved bålet, men de ble samtidig gitt muligheten til å kunne 
være inne på en hytte i nærheten. De aller fleste fulgte oppfordringen og var bortom bålet, og 
noen ble også sittende ganske lenge. Imidlertid var de fleste kun innom kort tid før de trakk 
tilbake inn. Dette var en ungdomsgruppe der mange ikke har noe særlig friluftslivserfaring fra 
før, og mange stilte opp i mer eller mindre i innebekledning. Bålplassen var i skrånende terreng 
og uten de helt gode sitteplassene, kanskje kunne litt enkel «tilrettelegging» i form av et litt mer 
egnet sted og gode sitteplasser med sitteunderlag gjort det litt mer innbydende for flere å sitte 
lengre? Når det gjelder bekledningen er det vanskelig å vite om de kunne ha blitt ytterligere 
oppfordret/påmint at det er kaldt vintervær ute eller om det egentlig ikke ville hatt noen effekt.  

5.3.4 Organisering og betydningen av tid  
Tilbudene har hatt et stort spenn i graden av organisering og tilrettelegging av aktivitetene, fra å 
være tilnærmet uorganisert til å ha et relativt tettpakket program med aktiviteter/gjøremål – og 
alle varianter imellom. Denne variasjonen finner i noen tilfeller også sted innad i samme tilbud, 
ved at deler av dagen kan veldig organisert med en rekke planlagte aktiviteter, mens andre deler 
er preget av løsere rammer. De aktivitetene som har et tydeligere læringsformål blir nødvendig-
vis også mer organiserte, men også mer lek- eller aktivitetspregede aktiviteter kan ha stor grad 
av organisering og avsatt tid. 

At dagen/kvelden er organisert behøver ikke nødvendigvis bety at alt er voksenstyrt eller at det 
er «teori»-økter. I mange tilfeller er det også planlagt for aktiviteter eller gjøremål som er mindre 
styrte i form av voksen innblanding, men likevel innholdsbestemt og tidsbegrenset. Eksempler 
på dette kan være organiserte leker, spikking eller at det er satt av så og så mye tid til frilek. I de 
tilfeller der det er mye organisering og mange aktiviteter på programmet blir som oftest da-
gen/kvelden i større grad tidsstyrt. De ulike delaktivitetene må skje på bestemte tidspunkt for at 
en skal rekke å få gjort det som er planlagt. Dette betyr nødvendigvis også at foregående aktivitet 

STEMNINGSRAPPORT: organisering 
I det jeg kommer ut av skogen strekker hogstflata seg utover framfor meg, småkupert, haugete 
med djupere skjær der små åer renner under snø og is. På den andre siden av flata står gran-
trærne oppover i skråningen. Noen av ungene sitter på bakken under trærne og drikker kakao, 
småskravler. Litt bortenfor er den ene veilederen i ferd med å bygge hopp i snøen sammen 
med noen av ungene. Litt til venstre, i en stor gran sitter i hvert fall to gutter oppi et tre, mens 
et par andre står under. Det er god stemning. Sola skinner og jeg får en fornemmelse av påske.  
 
Sånn fortsetter store deler av dagen her på hogstflata. Noen tar på skiene og leker på hoppet, 
det graves ganger i snøen, det bygges snøborg, og noen har snøballkrig. Veilederne organise-
rer lite utover transportetappene til og fra, og de lar i stor grad ungene få holde på fritt. (Feltnotat) 
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må avsluttes til bestemte tidspunkt. I forlengelsen av dette opplever gjerne deltakerne at det blir 
for dårlig tid i aktivitetene. De rekker ikke å bli ferdige med det de holder på med eller blir avbrutt 
i aktiviteter eller lek de finner lystbetonte. Dette uttrykker de også, og det er tydelig at de gjerne 
skulle ønsket seg lengre tid både i noen av de tilrettelagte aktivitetene og i noen av de aktivite-
tene som er mer frilek-preget. Dels fremkommer det at veilederne er opptatt av å følge tidsskje-
maet fordi de skal gjennom ulik tematikk/aktiviteter. Hvorfor de skal gjennom dette er ikke nød-
vendigvis åpenbart, men det kan se ut som om det er en blanding av et ønske om å tilby noe og 
dels at det er en forventning (fra de selv eller andre) om at de skal lære deltakerne noe. Boksen 
Tid: humlekasser og båter under viser to eksempler fra feltarbeidet. Aktivitetene i eksemplene er 
ganske like, men tidsaspektet er ulikt og det blir relativt tydelig hvilken betydning tid har. 
 
Noen av veilederne uttrykker et behov for å organisere for at opplegget skal fungere og for at 
man skal rekke det som er planlagt. Aktiviteten har kanskje en varighet på to timer i løpet av en 
kveld, blir også trukket fram som et argument for at organisering er nødvendig. Dersom kvelden 
skal ha et innhold utover fri lek er dette et fullt forståelig argument. Noen av veilederne uttrykker 
også at det er en verdi i at ungene selv får organisere aktivitetene (se også mer i kapittel 5.3.6 
veilederrollen). Det fremkommer også at graden av organisering i noen tilfeller indirekte bestem-
mes av den aktuelle deltakergruppa. Det vil si at organisering og innhold ikke nødvendigvis er 
helt likt selv om det på papiret er det samme opplegget som tilbys fra år til år eller fra en uke til 
en annen. Dette fremkommer både blant leirtilbud og faste tilbud. 
 
I de tilfellene der det er tettere organisert opplegg er det også mer tid som går med til å samles, 
til påkledning, til å informere og til logistikk. Dette genererer også dø-tid der deltakerne må vente 
til noe er klart. Slike døtid-perioder kunne kanskje heller vært organisert på en annen måte, og 
vi så et eksempel på det som fungerte fint. I det tilfellet satte veilederne i gang en organisert lek, 
som ungene lekte selv, mens veilederne organiserte og gjorde klar til neste aktivitet. Andre mu-
lige løsninger kunne vært å la deltakerne drive med frilek eller at de kunne involveres i forbere-
delsene av neste aktivitet – som også kunne vært mulig f.eks. i forberedelse av bål eller å pakke 
sekker eller utstyr. 

TID: Båtene og humlekassene 
Båtene 
En av de yngste guttene hjelper en av de litt eldre jentene å dra ut en spiker. Det sure mor-
genværet er med ett borte og sola titter fram.  
- Nå må dere bli ferdig om maks 7 minutter. Vi skal begynne å lage mat!  
- Hæ? sier en av jentene. Ansiktsuttrykkene og endringen i hamringa blant de andre avslører 
at hun ikke er den eneste som ikke er helt fornøyd med beskjeden som akkurat ble gitt. Det 
hamres videre. «Vi rekker ikke å bli ferdige», sier en gutt halvhøyt til seg selv.  
- 2 minutter!  
Flere fingre forter seg ned i spikerboksen etter flere spikre. En av jentene har gitt opp sin båt 
og henter heller flagg og tau til sidemannen.  
- Okey, da må vi rydde opp. Vi skal se om vi rekker å gjøre de ferdig etterpå. 
En av guttene sitter igjen, vil ikke gi slipp på hamringa. Han blir bedt om å pakke sammen tre 
ganger, før han omsider ser opp.  
– Hvor er alle? spør han.  
Han tar med seg båten for å sette den vekk. Ingen rekker å prøve båtene.  (Feltnotat) 

Humlekassene 
Det sitter folk rundt alle bord, små og store, eldre og yngre. Noen har tatt med seg redskap og 
materialer bort til bålet, som knitrer forsiktig i vårværet. Det jobbes iherdig og konsentrert, det 
jobbes sakte og nøye. Noen er litt til og fra, snakker litt, snekrer litt. Store som hjelper små, 
små som ser spent på mens store får de siste delene på plass. «se jeg har funnet gress», sier 
en gutt og legger gresset omhyggelig opp i sin kasse, rundt det som skal bli bolet. Han går for 
å finne mer gress, og det samme gjør faren. I nærheten sitter en annen familie som akkurat 
har fått deler og utstyr til sin kasse. En tredje familie har tatt med seg sin ferdige kasse og 
rusler bortover stien tilbake. (Feltnotat) 
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I motsatt ende av skalaen har vi også sett eksempler som antyder at det er for lite organisering 
eller at opplegget er for løst. Dette har vært synlig i noen av feltarbeidene som har hatt lengre 
varighet – altså ikke på kortere arrangement. Et eksempel er uttrykt blant deltakere: det er uklart 
og lite motiverende å ikke vite hvor turen går og hvor lenge den skal være. Et annet er at etter 
2-3 timer med løst opplegg og frilek uttrykker også deltakerne at de lurer på hvor lenge det er til 
de er ferdig og at de utrykker at de begynner å kjede seg, bli rastløse eller kalde. Da har de vært 
aktive og funnet på ting å holde på med selv i relativt lang tid. Det kan derfor se ut som om timer 
med frilek/fri tid, eller at det ikke foregår noe utover at bålet er tent ikke er optimalt. De oppleg-
gene som har en blanding av dels tilrettelagte og dels fri aktivitet/lek ser i større grad ut til å gi 
rom for mer glede, moro og gode opplevelser. 
 
Mange av veilederne på de aktivitetene som er knyttet til ferie uttrykker eksplisitt at de er opptatt 
av at dette er ungenes ferietid. De sier at de derfor ikke ønsker at det skal være for mye læring, 
eller organisering, men at ungene skal ha fritid og gjøre morsomme ting. I stor grad ser det ut til 
at balansen mellom disse to formålene fungerer ganske bra, men samtidig ser vi også at det kan 
være utfordrende i praksis. Dersom vi skal være litt kritiske har vi sett eksempler på at det kan 
gi seg utslag både i kanskje litt for mye og kanskje litt for lite organisering også i ferietilbudene.  

5.3.5 Læresituasjoner 
Som nevnt over observerte vi at flere av tilbudene inkluderte teoriøkter eller det vi har kalt lære-
situasjoner. Hva som er en læresituasjon kan selvsagt diskuteres. Bare det å være ute uten noen 
spesiell aktivitet eller formål medfører nødvendigvis en erfaring, og alle lærer vi gjennom erfaring. 
Flere av veilederne uttrykte også dette. De mente at deltakerne lærte mye selv om det ikke 
nødvendigvis var et veldig uttalt (kortsiktig) mål at de skulle lære spesifikke natur- eller frilufts-
livsferdigheter, og også at det var mye læring gjennom leken. Når vi her snakker om læresitua-
sjoner mener vi organiserte aktiviteter der (et av) formålene er at deltakerne eksplisitt skal tilegne 
seg friluftslivsferdigheter eller naturkunnskap som f.eks. kart og kompasslære, padleteknikk, 
artskunnskap eller hvordan bygge og fyre bål. Grensegangen mellom hva som er og hva som 
ikke er en læresituasjon er ikke nødvendigvis entydig. I tilbudene ble det observert både aktivi-
teter som helt åpenlyst har et læringsformål og aktiviteter som mer implisitt er en form for læ-
ringssituasjon. Funnene som presenteres her er knyttet til hva som kjennetegner læringssitua-
sjonene og hva som kan virke positivt eller negativt inn på formålet om at deltakerne skal ha det 
moro og lystbetont, noe som vi indirekte også antar henger sammen med graden av tilegnet 
kunnskap.  
 

NATURSTI 
Vi har gått enda lenger oppover skogen til post nummer 3. Veileder leser informasjonen og 
spørsmålene for ungene, og jeg legger merke til at hun forenkler språket når hun leser opp 
informasjonen på postene. Besvarelsene fra ungene er litt så som så. En del er veldig interes-
serte, mens andre surrer litt hit og dit: Hun bryr seg imidlertid ikke om at noen holder på med litt 
andre ting. Når det er vanskelige ord spør veileder om de vet hva ordene betyr, og hun lykkes 
også ganske godt med å engasjere barna.  
---  
Naturstien har seks poster, men ved post nummer 5 avslutter hun fordi interessen til barna har 
dabbet av. (Feltnotat) 

STEMNINGSRAPPORT: ferie og god tid 
«Jeg sitter på svaberget 10 meter ovenfor brygga. Sola varmer i ryggen. Det er unger på alle 
kanter og stemningen er god. Noen skifter, noen er allerede i gang med badinga, noen spiser 
matpakke, noen sitter på et sva-berg litt lenger bort og snakker, en ser en marihøne og en sitter 
allerede i håndkleet og varmer seg etter badinga. Stemningen er glad og lett. Ingenting skal 
rekkes. Det er ferie!» (Feltnotat) 
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I noen av læresituasjonene var kunnskapen som ble presentert for avansert for deltakerne. I 
noen få tilfeller var det helt åpenbart for forskeren som tilhører, i andre tilfeller kommer det mer 
til uttrykk ved at vi så at ungene ikke hang med på det som ble sagt, gjort eller demonstrert. Det 
vil selvsagt alltid være noen som ikke er like interessert eller engasjert, men det er ikke det vi 
snakker om her. Det ser ut som om dette oftere er tilfelle for de yngste, noe som egentlig gir 
uttrykk for at det kan være utfordrende å ha et «undervisnings»-opplegg som skal fungere godt 
for alle i de tilfellene der aldersspennet er stort. I de fleste tilfellene ser vi at lengden på økta er 
av betydning. I samtlige «typiske» læresituasjoner observerer vi at deltakernes konsentrasjon er 
ferskvare og avtakende etter hvert som tida går. Det er ikke nødvendigvis snakk om lange økter 
(den korteste økta vi var med på varte ca. 10 minutter og den lengste økta ca. 40 minutter). At 
øktene er for teoretiske ser også ut til å gi utslag i mindre interesse og kjedsomhet blant delta-
kerne. I et tilfelle ble det også vist fram plansjer med informasjon, men disse var altfor små til at 
man kunne dra nytte av dem. Tilsvarende refererte to veiledere også til en aktivitet de hadde 
hatt tidligere som var veldig teoretisk lagt opp, og som de mente hadde fungert dårlig fordi den 
ble for lang og stillesittende med for mye powerpoint-sider. Neste gang de skulle ha om tilsva-
rende tematikk ville de legge økta opp langt mer praktisk. Overordnet ser konsentrasjonen også 
ut til å være aldersbetinget. Jo yngre barn, jo raskere ser det ut til at konsentrasjon og interesse 
avtar, også om nivået på innholdet er egnet. 
 
Vi har sett flere eksempler på at veilederne tilrettela eller justerte læresituasjonen underveis for 
å tilpasse den bedre til deltakerne. Slike justeringer kan være språklige: at veileder endrer ord 
og begreper slik at de er bedre tilpasset aldersgruppa (se boksen over: natursti). Et annet ek-
sempel var involvering av deltakerne ved å stille dem spørsmål underveis eller la dem få en mer 
aktiv del i opplegget. På den måten ble deltakerne engasjert og en får en toveis kommunikasjon 
og en aktiv deltakelse som ser ut til å fungere bedre enn i de tilfellene der kunnskapen formidles 
mer enveis. Et tredje eksempel var at vanskelighetsgraden på praktiske læringsaktiviteter ble 
fortløpende endret (se boksen under fortløpende justering av aktiviteten), eller at aktiviteten ble 
avsluttet litt før en opprinnelig hadde tenkt, fordi interessen blant deltakerne hadde avtatt (se 
boksen over: Natursti).  

 
I noen av læresituasjonen ble det brukt «konkreter» (altså gjenstander) som var forståelige og 
engasjerende for deltakerne. Disse læringssituasjonene ga et annet inntrykk enn de som var 
mer «skoletime-aktige» og teoretiske. Eksempelvis var det i en natursti om dyr og deres levesett 
også plassert ut pels, gevir, bein o.l. ved hver post. Deltakerne ble nysgjerrige og alle var borte 
og kjente og så på disse konkretene. Tilsvarende fikk deltakerne i en læringsøkt om fangst 
kjenne på skinn og de fikk se hvordan en ordentlig felle var plassert og kamuflert ute. Mange av 
deltakerne viste stor interesse for slike konkreter, og engasjementet og interessen i de øktene 
som brukte konkreter på denne måten var gjennomgående bedre enn i situasjoner der dette ikke 
ble brukt. Veileders engasjement har selvsagt også betydning. Det var ganske tydelig at i de 
tilfellene der veilederne var veldig engasjerte og positive virket deltakerne både mer interesserte 
og var mer aktive. I forlengelsen av dette var det også en tendens til at de veilederne som ikke 
brydde seg så mye om mindre avbrytelser og forstyrrelser fra ungene fikk en bedre økt. Det vil 
si at ungene generelt virket mer engasjerte, interesserte og fornøyde dersom veileder overså 
mindre distraksjoner, og stemningen ble rett og slett bedre enn i tilfeller der veilederne var veldig 
opptatt av at alle skulle følge med. 
 
Flere av ungene ga uttrykk, både kroppslig og muntlig, for at de likte teoriøktene og noen sa at 
det var fint med en blanding av ulike typer aktivitet. Det var som nevnt også mange engasjerte, 

FORTLØPENDE JUSTERING AV AKTIVITETEN 
I en praktisk økt om orienteringslære finner veileder etter en liten stund ut at orienteringspostene 
er for langt unna i det kuperte landskapet. Deltakerne klarer ikke å følge kursen over et lengre 
strekk og det kuperte landskapet gjør at de må avvike kursen for å ta seg fram. Veileder flytter 
postene nærmere startpunktet der kompasset ligger. Hun forteller meg at hun kommer til å jus-
tere postene enda mer til neste gruppe fordi den består av yngre barn. 
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aktive og ivrige barn i flere av teoriøktene. Samtidig så vi i alle de mest utpregede skoletime-
parallellene at noen deltakere ga uttrykk for kjedsomhet eller manglende interesse. Det ble ut-
trykt gjennom oppførsel som fravær av interesse, småsnakk og kroppslige uroligheter – og det 
ble mer fremtredende jo lenger økta var. 
 
Vi observerte også læring utenom «tilrettelagte» eller veldig «teoretiske læresituasjoner». Disse 
foregikk i ulike sammenhenger: tilfeldig, gjennom leken eller som kortfattet intro til tilrettelagte 
aktiviteter. Flere av veilederne påpekte dette med at det er læring i alt som skjer, og også gjen-
nom leken. Som oftest knyttet de dette i noe større grad til sosial kompetanse som å vente på 
tur, ta hensyn, samarbeide osv., og i mindre grad til natur- og friluftslivskunnskap. Vi observerte 
imidlertid i flere sammenhenger også natur- og friluftlivsfaglige kunnskapsdrypp, som ble gjort 
både bevisst og ubevisst fra veiledernes side. Det vil si at veilederne kom med en setning eller 
to i forbindelse med noen som oppstår mer eller mindre tilfeldig (se de to eksemplene i boksen 
under: kunnskapsdrypp). I noen av de praktiske aktivitetene var det også introduksjoner før opp-
start som også hadde et kunnskapsaspekt. Disse bar preg av å være korte, og med overordnet 
informasjon om det aller viktigste knyttet til sikkerhet og framgangsmåte. Et eksempel er spik-
king, som var en aktivitet i flere av tilbudene. Her ga som regel veileder en kort innledning til hva 
som er viktig å huske på når man spikker. Andre eksempler var i forbindelse med vedkløving og 
saging.  
 

I de feltarbeidene vi hadde på friluftsskoler ga deltakerne helt klart uttrykk for at friluftsskolen var 
noe annet enn å være på skolen, til tross for at de altså heter friluftsskole. Noen mente riktignok 
at de ville ha mer frilek og mindre læring, men alt-i-alt uttrykte de at friluftsskolen er annerledes 
fordi de får være mer ute, det er mindre jobbing, mindre læring eller læring om andre ting enn på 
skolen, og ikke minst er det mer tid til å leke eller gjøre det de vil. 
 

5.3.6 Veilederrollen og hvordan de voksne påvirker deltakernes opplevelser 
Overordnet var dynamikken vi har observert mellom deltakere og veiledere gjennomgående god. 
Vi har sett veldig mange situasjoner der stemningen og dialogen mellom barn/ungdom og veile-
dere er god, omsorgsfull, spøkefull og tillitsfull. Samtidig både utøves og defineres veilederrollen 
ulikt, og som for de andre forholdene er det ikke en fasit på hva den gode veilederen er. Hvilket 
fokus veilederne hadde og hva de ønsket at deltakerne skal sitte igjen med ser også ut til å 
henge sammen med utøvelsen og hvordan de oppfatter rollen sin. Definisjonen av hva den gode 
voksenrollen innebærer varierer. Mange kommer mer inn på hva de synes er viktig, som å gi 
deltakerne gode opplevelser i naturen. Andre vektlegger det å være tilstede dersom noe skjer, 
men at selve rolleutøvelsen skal være noe tilbaketrukket og lite styrende. På de faste tilbudene 
fremkommer også forestillingen om at den voksne skal veilede, fungere som rådgiver og tilrette-
legge, men at deltakerne selv får mye frihet til å forme aktivitetene selv. Det å være en omsorgs-
person og pådriver i aktivitetene nevnes også av en. 
 
Noen veiledere hadde en veldig tilbaketrukket rolle, med lite organisering og en avslappet inn-
stilling til hva de skulle igjennom og om de rakk det som (eventuelt) var planlagt. Disse veilederne 
var mindre opptatt av læring og hadde generelt større fokus på at deltakerne skulle oppleve noe 
fint ute, flere nevnte også at mestring er viktig. Det var også noen som mer eller mindre 

KUNNSKAPSDRYPP 
Bål  
Veileder og noen barn er i ferd med å fyre opp bål. Et av barna vil legge på en einerkvist, men 
da forklarer veileder at en må ha tørre små-flis først og at en heller kan legge på grovere kvister 
når det har tatt skikkelig fyr. 
 
Gjemsel  
Alle ungene er samlet og veileder forklarer reglene i nærgjemsel. Med et par setninger relateres 
gjemsels-leken til dyras kamuflasje og evne til å gjemme seg. 
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begrunnet sin tilbaketrukne rolle med at barna holder på så fint uten deres innblanding. Andre 
veiledere tok en mye mer aktiv rolle med både organisering av aktiviteter og med å følge det 
programmet som var planlagt. Det var nesten ingen veiledere som kun virker å være opptatt av 
læring, men det er noen få som uttrykker at de mener det er relativt viktig. Og det ser, ikke 
overraskende, ut til at det blir mer organisering på disse tilbudene. Disse veilederne refererte til 
formålet eller beskrivelsen av tilbudet/organisasjonen. Samtidig uttrykte de ofte at læringen skjer 
gjennom lek eller aktiviteter, og vi observerte også at en del av denne læringen skjedde nettopp 
gjennom lektilnærminger eller det at deltakerne fikk prøve å erfare selv. Heller ikke blant de som 
hadde større fokus på læring var det noen som trakk fram teori og undervisningsøkter som en 
suksessfaktor eller noe som burde ha hovedfokus. Noen av veilederne var opptatt av at barn og 
unges hverdag i dag i stor grad er styrt og organisert. De ønsker at tilbudet de leder skal være 
en slags motsats til det og har derfor fokus på fri lek eller at deltakerne får organisere en del selv. 
I forlengelsen av dette sa flere av ferietilbud-veilederne at tilbudet skal være nettopp ferie – og 
ikke overorganisert eller med for stort fokus på læring. Graden av organiseringen ser i noen 
tilfeller også ut til å henge sammen med hvordan veilederrollen kommer til uttrykk og hvordan 
veilederne faktisk ter seg i møte med barna. Når det er mye organisering og tidsstyrte aktiviteter 
blir veilederrollen ofte mer styrende, fremtredende og dialogen oftere enveis – fra veileder til 
deltakere. Når tilbudet er løsere organisert og med mindre tidspress ser vi oftere mer avslappa 
veiledere og oftere toveis dialog mellom veiledere og deltakere.  
 
Et annet forhold er hva veilederne ønsker at deltakerne skal sitte igjen med etter å ha vært med 
på respektive tilbud. Som vi har vært inne på over ga noen få uttrykk for at et viktig formål var at 
de skulle lære noe, mens andre igjen sa at dette var underordnet eller noe som gjerne kunne 
være et langsiktig mål. Noen nevnte også at det var verdifullt å få organisasjonserfaring. Det 
mest vanlige ønsket fra veiledernes side var imidlertid at barn og unge skal få fine og gode 
opplevelser ute i natur. Dette utdypes med at de ønsker at de som er med skal få et innblikk i 
hva som går an å gjøre ute og erfare hvor mye fint og gøy en kan finne på ute i naturen. Varierte 
opplevelser er et stikkord som bør nevnes, og også at de ønsker å formidle til deltakerne at det 
er enkelt og ikke krever så mye. At tilbudet er en motsats til både skjerm-, innetid og stillesitting 
nevnes også av flere. Flere er også eksplisitte på at inngående friluftslivskunnskap eller læring 
ikke er hovedformålet og at de derfor ikke ønsker å ha for sterkt fokus på læring. Disse uttrykker 
at læring er en slags bonus eller noe som følger enten implisitt gjennom aktiviteten eller som 
oppstår av seg selv når en har fått mulighet til å selv erfare og mestre, og gjerne over tid. De 
trekker også fram at friluftsliv eller det å være ute i naturen medfører mestring på en annen måte 
enn eksempelvis i idrett og eller på skolen – dette nevnes av flere veiledere, også de som kanskje 
har et litt sterkere fokus på læring. De utdyper dette med at det å være ute med andre i naturen 
(eller drive friluftsliv) medfører at de erfarer mestring uten at det nødvendigvis er ett rett svar. At 
de selv får prøve og være aktive og erfare at de etter hvert får til å for eksempel lage bål eller 
organisere ting selv, er også et forhold som kommer opp.  
 
Som vi har forsøkt å eksemplifisere over, påvirker veilederrollen opplevelsene til deltakerne på 
ulike måter. Når det gjelder det å mestre noe, enten i form av å prøve nye ting eller sprenge 
grensen litt mer enn forrige gang, ser vi at de voksne kan ha stor betydning. I en spikkeaktivitet 
så vi hvordan voksne som var litt bekymret holdt seg på sidelinja, og høyt og tydelig uttrykte til 
forskeren at de var redd for at barna skulle skjære seg (det skal nevnes at disse ikke var veile-
dere på selve tilbudet, men med som voksenpersoner for enkeltgrupper av deltakerne). Flere av 
barna hadde aldri spikket før og visste verken opp eller ned på kniven og virket forholdsvis usikre 
selv. Vi har ikke belegg for å påstå at de voksnes framferd var årsaken til barnas usikkerhet, 
men det er likevel nærliggende å tenke at det i hvert fall ikke bidro til at barna følte seg mer 
betrygget. Vi så også tilsvarende eksempler i et fåtall andre situasjoner. I motsatt ende av ska-
laen så vi eksempler på støttende voksne som tydelig oppmuntret, men også eksempler på 
hvordan mindre uttalt oppbakking, like fullt kan vise tydelig tillitt og tiltro (se eksempelet i boksen 
under: tiltro).  
 
Vi observerte relativt få avbrudd fra veilederne om at deltakerne ikke skal gjøre det ene eller 
andre, begrunnet i for eksempel at de blir møkkete, at de må følge med eller at noe er farlig. Det 
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er selvfølgelig individuelt hvordan man opplever en situasjon og hva som eksempelvis oppfattes 
utrygt. Uten å ta stilling til om observerte situasjoner burde avbrytes eller ikke, så vi noen ek-
sempler på at voksnes formaninger kan påvirke naturkontakten; eksempelvis når klatring i en 
steinrøys eller tråkking i tung gjørme ble avbrutt begrunnet i fare for å falle ned og det å bli 
møkkete og våt. I de to eksemplene var de aktuelle barna oppslukte og konsentrerte i en tett 
kontakt med naturen: det ble følt etter utspring å sette føttene på, og testet hvor dypt foten sank 
ned i gjørma og hvor vanskelig det var å få støvelen opp igjen når gjørma hadde sugd seg godt 
fast. Disse tilfellene var to enkelthendelser av et samlet fåtall slike tilfeller, og i de fleste situasjo-
ner fikk deltakerne både klatre, klive, balansere og tråkke i gjørme og vann uten å bli avbrutt av 
voksne. Dette gir deltakerne gode muligheter til å få praktisk erfaring med naturen og elemen-
tene, og gir dem en kroppslig og sanselig erfaring som de ikke hadde fått dersom de ble avbrutt 
av voksne. Det som imidlertid ble observert oftere var avbrudd i lek eller aktivitet som følge av 
at et tidsskjema skulle overholdes og/eller en ny aktivitet skulle starte (se også mer under 5.3.7). 
 
Et tredje eksempel på at voksne kan påvirke deltakernes aktivitet eller opplevelse kan hentes fra 
to tilsvarende aktiviteter der barna skulle kravle på bakken under henholdsvis nett og stokker. I 
det ene tilfellet var veilederne aktivt på og forklarte og oppmuntret ungene til hvordan de skulle 
komme seg gjennom: at de måtte bøye seg slik at de ikke berørte nettet og krype på bakken. 
Ungene ble i større grad fortalt at det var en «rett måte» å gjøre det på og de kom tett på bakken 
som var bløt og møkkete. I det andre tilfellet sto de voksne lenger unna og ungene skjønte ikke 
at meningen var at de skulle krype under uten å berøre nettet. Mange av de som krøyp under 
ville ikke bli våte/møkkete på henda og gikk nærmest bortover på knærne, mens nettet hele tiden 
berørte dem og nærmest var i veien. Her fikk ungene i større grad utforske og velge selv uten å 
bli fortalt hvordan dette skulle gjøres, samtidig medførte det at de i mindre grad var i kontakt med 
naturen og fikk føle på eksempelvis bløt jord og bløte blader. Disse eksemplene er ikke tatt med 
for å rangere den ene tilnærmingen som bedre enn det andre, men det viser at voksen tilstede-
værelse påvirker hvordan aktiviteten blir og hva barna erfarer i naturen.  

I to av feltarbeidene er det ikke voksne veiledere til stede i det hele tatt, og i to andre er det en 
blanding av voksne og ungdomsveiledere – men der de voksne har hovedansvaret. I disse tilfel-
lene er det ungdommer (gjerne noen litt eldre enn deltakerne) som er veiledere. Det er naturlig 
nok også varierende hvordan ungdommene opptrer i denne rollen. I de to tilbudene der ungdom-
mene er veiledere uten voksne begrunnes dette med at ungdommene er gode rollemodeller og 
at det skaper en annen dynamikk enn dersom veilederen er en voksen. Det at ungdommen selv 
har medbestemmelse er også en viktig grunn. Hovedinntrykket er at ungdomsveilederne tar opp-
gaven sin på alvor og er gode rollemodeller. Gjennomgående er de flinke til å ta ledelsen, ta 
ansvar og er omsorgsfulle ovenfor de øvrige deltakerne, dette gjelder spesielt der ungdomsvei-
ledere har ene-ansvaret. Det er åpenbart at mange av deltakerne ser opp til disse på en annen 
måte enn det vi observerer i forhold til voksne veiledere. Ungdomsveilederne ser ut til å fungere 
som gode rollemodeller for deltakerne. Tonen mellom ungdomsveilederne og deltakerne er gjen-
nomgående god og det er en mer kameratslig kommunikasjon, og samtidig ser respekten for 
ungdomsveilederne ut til å være stor. Vi ser imidlertid også et par noe negative forhold som vi 
vil trekke fram. Det ene er at dialogen mellom ungdomsveiledere ved et tilfelle var så god at den 

STEMININGSRAPPORT: Tiltro 
De går på rekke og rad, små mennesker med tjukke vinterklær og hodelykter, i sesongens aller 
første snø. Balanserer på tømmerstokkene over bekken, følger hverandre uredd inn blant 
trærne. En voksen leder an og vi går gjennom skogen og bort til en bru laget av stokker og tau. 
Det er vel 1,5 meter opp for å komme seg på brua. En voksen setter fram kneet, en annen 
støtter til slik at de kommer seg opp på hennes kne. Noen klatrer raskt videre opp på brua, 
andre bukserer med tjukke vinterdresser og avstanden opp. Noen få oppmuntrende ord inni-
mellom fra de voksne, ellers stille. Men utstrålingen deres er tillit, pådriv. De signaliserer uten å 
si noe til ungene at «dette klarer du». Så går ungene utover taubrua, Føler seg fram med føt-
tene, det gynger, bunntauet er dekket av snø, noen vil gå fort, andre litt saktere, men ingen ser 
ut til å nøle. 
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kanskje faktisk kunne fungere litt utestengende for deltakerne – det vil si at dialogen og den gode 
stemningen i større grad fungerte mellom veilederne heller enn mellom veiledere og deltakere. 
Et annet forhold vi observerte var at ved et tilfelle var det noen yngre deltakere som ikke var helt 
trygge og turte å komme frampå når det var tid for mat ved bålet, og at det da tok ganske lang 
tid før veilederen la merke til dette og inviterte dem nærmere. Ingen av disse forholdene var 
bunnet i dårlige intensjoner fra veiledernes side, det virker heller å være noe som skjer fordi man 
er ung og at man ikke har blitt gjort oppmerksom på problemstillingene. Det kan være et moment 
å ha i bakhodet når man har ungdomsveiledere som kanskje ikke har lang erfaring eller kurs 
innen veilederledelse.  

5.3.7 Samspill med naturen og naturkontakt 
Til tross for at alle tilbudene inkluderer tid utendørs varierer naturkontakten relativt mye. Den 
varierer både når det gjelder hvor mye tid som tilbringes ute og hvilken rolle naturen har. Som 
for flere av de andre forholdene varierer dette både mellom ulike tilbud, men dels også innenfor 
samme tilbud. Et fåtall av gjøremålene eller aktivitetene foregår innendørs. Jamført definisjonen 
av friluftsliv kan slike aktiviteter rent faktisk ikke defineres som friluftsliv, men gitt at vi ser på 
friluftslivsrelaterte aktiviteter er det ikke slik at innendørs aktiviteter automatisk bør stemples som 
dårlige. De kan likevel ha verdi i form av å bidra med natur- og friluftslivskunnskap og vi har sett 
eksempler på innendørs aktiviteter som har fungert godt og der barna/ungdommen har vært 
engasjerte, aktive og hvor de åpenbart synes det har det gøy. Det er også slik at det er langt 
færre aktiviteter som foregår innendørs enn utendørs.  

 
Vi observerer at naturen har ulik plass eller rolle i ulike aktiviteter – og dermed også at naturkon-
takten varierer. Dette er forsøkt skissert i Figur 14, som viser at naturkontakten vi har observert 
kan ses langs en gradient. Denne gradienten går fra at naturen fungerer som en kulisse der det 
er en avstand mellom naturen og mennesket på den ene side, til at naturen og mennesket er tett 
på hverandre i et kroppslig og sanselig samspill på den andre siden. Et utvalg av aktivitetene vi 
har observert gjennom feltarbeidet er plassert i bokser langs gradienten. Virkeligheten er natur-
ligvis langt mer komplisert og ikke så avgrenset som boksene i figuren antyder. Hvordan aktivi-
tetene er lagt opp kan helt klart bestemme hvor aktiviteten hører hjemme langs gradienten og 
endring i organiseringsgrad kunne flyttet flere av aktivitetene den ene eller andre veien. En noe 
forenklet generalisering er at jo lenger til venstre en beveger seg langs gradienten jo større grad 
av organisering har det vært i aktivitetene vi har observert. Dette er dog ikke uten unntak. Ek-
sempelvis var både finn ditt tre og steinrøysklatringa organiserte aktiviteter, men begge disse 
hadde sterke elementer av sanselig og kroppslig kontakt med natur og er plassert til høyre i 
figuren. Finn ditt tre var en organisert lek der to barn gikk sammen. Det ene barnet fikk bind for 
øynene og det andre skulle lede den blindede til et tre som vedkommende skulle ta og kjenne 
på. Etterpå skulle bindet tas av og de som hadde vært blindet skulle forsøke å finne igjen sitt tre. 
Etterpå byttet ungene slik at begge fikk prøve å kjenne og finne igjen sitt tre. Steinrøysklatringa 
foregikk i en røys med store blokker og stein. Veilederne hadde merket en slags løype gjennom 
røysa og den gikk både gjennom, under og over større blokker og steiner. Ungene måtte krype, 
klive og klatre for å komme seg gjennom løypa. Steinene var dels litt sleipe og fuktige. I motsatt 

STEMNINGSRAPPORT: «Finn ditt tre» 
Noen går på som ingenting, andre er litt nølende i stegene, kjenner med foten, og noen skubbes 
framover av partneren. Armer som famler i lufta, ingen øyne som synes. Noen står allerede tett 
inntil, kjenner med henda, trykker og klemmer - når armene rundt?  
En jente skriker til når fingrene treffer bløt mose - «ææh, er det et dyr?», hun drar armene raskt 
til seg i samme sekund. Kjenner deretter igjen, lar fingrene trykke på mosen litt lenger denne 
gangen. Jenta ved siden av smiler og ler.  
Litt lengre bort strekker en gutt armen oppover – «her er det en grein!»  
To gutter kommer gående mot trærne – «er det dette?» spør den ene og peker på et smalt 
løvtre. (Feltnotat) 
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ende av skalaen var humlekassesnekringa et eksempel på en aktivitet som var organisert i den 
forstand at det var det som foregikk og ikke noe annet, men likevel var selve aktiviteten ganske 
løs i formen, og de som var med fikk snekre og holde på som de ville og sitt eget tempo.  

 
Figur 14 Naturens rolle i ulike aktiviteter i feltarbeidet. 

 
Eksempel-aktivitetene lengst til venstre i figuren foregikk alle utendørs, men naturkomponenter 
utover vær og vind var lite fremtredende i aktivitetene. Aktivitetene er av den type som ikke er 
avhengig av å foregå i naturen og den fungerte som en kulisse rundt aktivitetene. Det betyr ikke 
at naturen ikke spiller noen rolle. En innendørs taubane eller snekring av humlekasser inne ville 
gitt en annen opplevelse og det blir derfor feil å si at naturen ikke har betydning i det hele tatt. 
Stemningen utendørs er likevel der. Poenget er å påpeke at disse aktivitetene likevel var ek-
sempler som relativt sett inneholder liten grad av kroppslig og sanselig kontakt med natur. Ek-
sempelaktivitetene i boksen nest lengst mot venstre bar preg av noe mer naturkontakt for ek-
sempel gjennom det å føle på hvordan øksa reagerer på ulike strukturer i treverket, at ballen 
treffer en stein og endrer retning under kanonball, eller underlaget endrer seg langs naturstien. 
Men også her er det egentlig aktiviteten som er i sentrum og denne er i seg selv i mindre grad 
avhengig eller preget av naturelementer. Eksempelaktivitetene som er vist i boksen nest lengst 
mot høyre bærer mer preg av naturkontakt. I disse aktivitetene er samspillet med naturen langt 
mer omfattende og oftere består særegenheten ved aktiviteten i seg selv av en form for tett 
naturkontakt/naturavhengighet: en kan ikke fiske uten at det innebærer å være i natur og i kon-
takt med naturelementer som vann, bredden langs vannet med ujevnheter som steiner og gress-
tuster, temperatur, og forhåpentligvis fisk. Også her finner vi likevel eksempel aktiviteter som 
ikke er avhengig av å foregå i natur, men der vi likevel observerte flere tilfeller med stor grad av 
nær naturkontakt. Et eksempel er «boksen går» der de som leker tar i bruk naturelementer og 
gjemmer seg bak, under og innimellom steiner, skrenter, trær, busker og snøfonner. Lengst til 
høyre viser boksen aktiviteter som i veldig stor grad var preget av sanselig og kroppslig natur-
kontakt. Aktivitetene er helt avhengig av naturen og ungene er tett på og «i» elementene. 
 
Utendørsstedene der tilbudene har foregått har variert fra hagelignende områder med sterke 
innslag av «ville naturelementer», via tilrettelagte utendørs arenaer som f.eks. skianlegg, til na-
turområder med enkel tilrettelegging (f.eks. sti eller skiløype) og naturområder uten tilretteleg-
ging. Områdene har vært lokalisert i byer, ved sjøen, i skog og fjell. Når det gjelder trivsel og det 
å ha det gøy er det ingen områder som peker seg ut spesielt som sådan. I alle typer områder 
ser barn og unge ut til å kunne trives. Det samme gjelder for så vidt også læresituasjonene, de 
har foregått i alle typer utendørsmiljø, og også innendørs. Det kan se ut til at øktene utendørs er 
mer inspirerende læringsarenaer, men selve læringseffekten er naturligvis ikke målt. Grad av 
naturkontakt ser ut til å henge mer sammen med type aktivitet og grad av organisering (inkl. ikke-
organisering) enn stedet som sådan.  
 
Det er lett å tillegge noen typer natur som mer verdifull enn andre og fremme et syn om at en 
type natur er mer riktig enn en annen. Det er ikke hensikten. Men dersom målet er tettere natur-
kontakt, vil det likevel være nærliggende å tenke at aking i en naturlig bakke gir større grad av 
naturkontakt enn aking i en preparert bakke. Opplevelsene for de som deltar kan være 
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likeverdige med tanke på trivsel, sosialt samhold og det å ha det gøy. Aking i en preparert bakke 
er friluftsliv og ikke en mindreverdig opplevelse. Likevel kommer en ikke fra at aking en naturlig 
upreparert bakke er tettere på naturen. Dette så vi eksempler på i det ene tilbudet. Akingen i den 
preparerte løype var jevn og forutsigbar. Tempoet akselererte gradvis og en var klar over hvor 
kjelkene kom til å sprette i lufta fordi en tydelig så hoppet som var bygget i bakken. Noen barn 
akte i terrenget ved siden av løypa. Her var forutsigbarheten i mye større grad borte, plutselig 
støtte akemattene på en tue eller stein under snøen som ikke hadde vært synlig, mattene snudde 
seg rundt og endret plutselig kurs, snø sprutet i ansiktet. I begge tilfellene så ungene ut til å ha 
det like gøy. Vi påstår ikke at den ene aktiviteten var bedre enn den andre, men dersom målet 
er naturkontakt vil vi likevel påstå at akingen i naturbakken ved siden av løypa var tettere på 
naturen enn akingen i den preparerte løypa. 
 
Dersom tett naturkontakt med kroppslig og sanselig dialog med naturen er et mål er det i flere 
av aktivitetene relativt små grep som kunne vært gjort for å øke naturkontakten. Til tross for at 
steinrøysklatringa er plassert langt til høyre i figuren var den også styrt i form av at veilederne 
hadde lagt opp og merket en «passelig og fin rute». Det var mange barn med på dette tilbudet 
og formålet var at en skulle gjennom løypa. Helt i starten av løypa var det en stein som ungene 
kunne klatre inn under for så å komme ut gjennom en litt stor sprekk på andre siden. Dette var 
det flere som ville prøve igjen, men de fikk beskjed om at det kun var en gang på hver. Det var 
flere fine steder å både klatre og leke på andre steder i ura også, og det er nærliggende å tenke 
at dersom ungene selv kunne fått leke mer fritt her hadde de i enda større grad kunnet være i 
samspill med naturen, teste sine egne grenser og finne spennende steder og rom mellom stei-
nene. Et annet moment som vi var inne på under 5.3.3 (se også boksen organisert lek 2: boksen 
går) er en enkel geografisk forflytning. Dette kan inkludere en liten forflytning som fra et åpent 
område til tettere skog noen titalls meter lenger unna, eller en litt større forflytting for eksempel 
fra en preparert skøytebane til et islagt tjern/vann (så fremt isforholdene er trygge selvsagt). 

5.3.8 Uttrykte og observerte følelser og opplevelser 
Barna og ungdommene uttrykker en rekke ulike følelser og sinnsstemninger i aktivitetene:  
→ Glede og fryd. Slike følelser kom kanskje spesielt til uttrykk når de gjorde noe sammen. Noen 

konkrete eksempler fra feltarbeidet kan være: når de aker ned en bratt bakke mens andre 
står og ser på, når de går tur sammen med noen på en sti i skogen, hopper fra en flytebrygge 
ut i vannet eller når alle spiller «kakk-kjerring» sammen (se boks under). 

→ Tilfredshet, behag og sinnsro. Dette er kanskje spesielt synlig i rolige aktiviteter med god tid, 
eksempelvis når ei jente satt ved bålet og varmet seg på flammene og sa til venninna si «er 
ikke dette bedre enn netflix?» to andre eksempler er når to gutter satt på en stein og spiste 
matpakka si sammen og når en hadde funnet gress som han danderte pent i den ferdigbygde 
humlekassa si. 

→ Engasjement, ekstase og iver. Dette kom til utrykk i mange ganske ulike situasjoner. Et ek-
sempel var under en bestigning av Mount Everest (eller en bakketopp) utført av tre gode 
venner. Et annet var når et tredve-talls barn gikk fram for å se om det var fangst i fella som 
hang på grantreet. Et tredje eksempel var når en gutt fortalte om fisken han hadde fått i går 
og et fjerde kunne sees når flere unger skyndet seg å løpe for å gjemme seg bak busker, 
steiner og trær før den som sto hadde talt ferdig og skulle begynne å lete. 

→ Konsentrasjon og mestring. Disse følelsene var gjerne knyttet til situasjoner der noe var 
vanskelig, krevde samarbeid eller hvor de skulle gjøre noe de ikke hadde gjort så ofte før. Et 
par praktiske eksempler fra feltarbeidet var når to og to skulle samarbeide om å sage over 

STEMININGSRAPPORT: Blåbær 
«Vi går bortover stien på rekke for den er såpass smal, men plutselig stopper det opp. Alle foran 
meg plukker blåbær fra lyngen som omkranser stien. Det er litt småsnakk, men mest konsentrert 
plukking og gumling. Etter en liten stund siger vi sakte framover. Noen har plukket med seg en 
litt lyngkvast og går fortsatt og spiser bær. Det er svalt og godt her inne blant trærne …» (Feltnotat) 
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en stokk, når noen skulle klatre gjennom hinderløyper som kanskje var plassert et lite stykke 
over bakken eller når en hadde turt å gå inn i en mørk hule. 

→ Samhørighet, tillit og anerkjennelse. Slike følelser kommer naturlig nok til uttrykk i situasjoner 
der det sosiale er spesielt fremtredende. For eksempel når en tok det lengste svevet over 
hoppet i akebakken, når en jente betrygget vennen sin med at bygginga av et bro-fundament 
over en grøft med å si «du gjør det beste du kan og det er godt nok». Et annet eksempel var 
gjennom finn ditt tre, der en og en ble ledet av en annen gjennom ulendt terreng med bind 
for øynene. Også situasjoner som å bare sitte ved bålet og snakke tull med gode venner 
synes å generere slike følelser.  

→ Spenning, usikkerhet, nervøsitet og engstelse kommer til uttrykk når de prøver noe nytt, noe 
de ikke kan fra før, eller når noe oppleves litt skummelt: for eksempel når en skal kjøre ned 
en bratt bakke på ski, klatre oppover en litt høy fjellskrent, eller når en skal prøve å hugge 
ved for første gang. 

→ Kjedsomhet, åndsfraværelse og irritasjon. Uttrykkes i mindre grad, men er som regel knyttet 
til logistikk/ventesituasjoner, i læringssituasjoner eller i situasjoner der deltakerne blir avbrutt 
i noe de holder på med. 

→ Varsomhet, forsiktighet og skrekkblandet fryd. Uttrykkes når de prøver noe nytt, noe de ikke 
kan fra før eller når forutsetningene er usikre. Dette så vi blant annet når de skulle balansere 
over en snødekt stokk et stykke over bakken, når noen gikk på ski over en iset løype eller 
når de hadde bind for øynene og skulle kjenne på noe de ikke visste hva var. 

5.3.9 Frilek og fri tid  
Alle tilbudene inkluderer noe fritid, selv det i et par av dem kun er innimellom i et satt program. 
Den frie leken fremsto både som korte avbrekk av 5 minutter mellom aktiviteter til lengre økter 
som på det lengste varte noen timer. Det virket som om både ungdommen og spesielt barna 
satte pris på fri tid til å bare gjøre det de selv ville. Det så vi både når vi observerte, men flere av 
ungene trakk også fram fritid og «at vi kan gjøre det vi vil» når vi spurte dem om hva de likte å 
gjøre på tilbudet. Hverdagen til mange barn er i dag gjennomorganisert av skole og fritidsaktivi-
teter, og som nevnt under 5.3.6 er det noen veiledere som er spesielt opptatt av dette og at 
tilbudet derfor ikke skal være overorganisert. Disse var ganske eksplisitte på verdien av den frie 
leken og at verdien ligger nettopp i det at barna får holde på selv. Disse veilederne ga uttrykk for 
at det var lite konflikter og lite behov for vokseninnblanding når ungene holdt på selv. Men det 

KAKK-KJERRING 
Alle deltakerne har hver sin «kakk» (trekloss på ca. 5x5x7cm). En deltaker er kjerring og bygger 
et tårn av seks ekstra-kakker (kakk-kjerringa). Alle deltakerne stiller seg bak en strek ca. 5-8 
meter fra kakk-kjerringa. En etter en skal deltakerne forsøke å kaste sin kakk slik at kakk-kjer-
ringa raser. Alle lar kakken ligge der den landet.  Hvis noen treffer kakk-kjerringa løper alle som 
har kastet sin kakk for å hente denne, mens han som har kjerringa skal bygge henne opp igjen. 
Når hun er bygget opp roper kjerringa «kakk» og de som ikke har rukket å hente sin kakk og 
kommet seg bak streken igjen må la den ligge. Den som er kjerring kaster sin kakk mot en av 
de andres kakk og treffes den er det eierens tur til å være kjerring. 

STEMNINGSRAPPORT: mestring 
Vi kommer til en slags steintunell som man kan gå gjennom. Åpningen er halvmørk og 
man kan ikke se utgangen på den andre siden før man har gått inn. Ungene stiller seg 
ivrig i kø og venter spent på sin tur. De går gjennom en etter en, alle unntatt en. Flere 
kommer rundt fra den andre siden og går gjennom igjen. Den siste gutten nøler, går rundt 
til den andre siden for å se hvor de andre kommer ut. Han kommer tilbake og titter forsiktig 
inn i åpningen. Rett før vi må gå videre tør han omsider å gå gjennom. Han kommer rundt 
steinen, vel igjennom. Den nervøse minen er borte, og han ser lett oppspilt ut. (Feltnotat) 
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var også noen som motargumenterte dette og oppga at det kunne oppsto klikker eller gruppe-
ringer innad som de så behov for å løse opp i ved å organisere en aktivitet. 
  
Når det var frilek ble naturen i nesten samtlige tilfeller tatt i bruk. Da fikk de også ofte tid og rom 
til å utforske stedene kroppslig og sanselig, og gjerne i sosialt samspill med hverandre. Det opp-
sto blant annet «prosjekter» som brobygging, bygging av snøborg, rollelek, aking, klatring i trær, 
snøbasing, graving og bading, for å nevne noe. I den frie leken observerte vi stor grad av velvære 
og trivsel blant barna. Det var få observerte konflikter eller behov for å bryte opp på grunn av 
uenigheter etc. Denne formen for lek var også mye mer uforutsigbar enn eksempelvis de orga-
niserte lekene og den gir derfor rom for andre opplevelser enn de som er styrt av voksne eller 
bestemt gjennom en plan. I den frie leken fikk de tid til å selv utforske naturen eksempelvis 
gjennom å kjenne hvor det var lettest å base hverandre i snøen, hvilken grein som var lettest å 
bruke for å komme seg lenger opp i treet, gjøre plassen mellom tre trær som sto tett på hverandre 
om til et hus eller teste hvor fort det gikk når de gikk litt lenger opp før de skled ned fjellskrenten 
på rumpa. 
 
Det var selvsagt mindre grad av lek blant ungdommene, de brukte i større grad den frie tida til å 
bare sitte eller stå sammen: snakke, tulle og eventuelt flørte med hverandre. Det sosiale eller 
det å være med i gruppa virker å være viktig for dem og i den frie tida ser det ut til at de får en 
annen mulighet til det enn de får i enkelte av de øvrige aktivitetene (se også mer om sosial 
samhandling under 5.3.10).  
 
I noen ytterst få tilfeller så den frie leken eller fritiden ut til å ha vart for lenge, dvs. at deltakerne 
ble rastløse eller begynte å etterspørre om det snart skulle skje noe eller hvor lenge det var igjen 
av dagen. I disse tilfellene hadde det gått lang tid uten noen spesiell organisering eller aktivitet. 
Det som derimot synes å være mer vanlig var at de ble avbrutt i noe de holdt på med i den frie 
leken fordi det var noe annet som skulle foregå. Det betyr ikke at de nødvendigvis alltid ga tyde-
lige uttrykk for misnøye i slike tilfeller, selv om de åpenbart ble avbrutt i noe. 
 

5.3.10 Sosial samhandling og dynamikken mellom deltakerne 
Tidligere forskning har påpekt at det å leke eller være sammen med andre er en viktig faktor i 
barns naturopplevelse (Skår mfl., 2016c, Wold mfl., 2016). Dette ser vi også gjennom observa-
sjonene i denne studien. Den sosiale samhandlingen mellom deltakerne ser for en stor del ut til 
å være god, og den er viktig. Mange barn leker med hverandre og frileken gir rom for rollelek, 
samarbeidsprosjekter og samtaler. På en ake-aktivitet uten noen spesiell form for organisering 
opplevde vi både samarbeid i form av at flere tok sin tørn med å bygge hopp, sprenge egne 
grenser og få anerkjennelse fra de andre når noen tok luftige svev over hoppet med rattkjelken, 
rollelek i ytterkant av akebakken, samtaler og fnising på toppen av bakken, felles glede og latter 

STEMININGSRAPPORT: Når alt er fritt 
Når jeg reiser meg opp er det med ett vindstille og det er litt som om å komme inn i en annen 
verden. På en fjellknaus noen få meter unna meg sitter en gutt. Jeg går lenger inn i. På en 
annen fjellknaus til venstre sitter 4 gutter 4-5 meter opp fra bakken. De dels sitter, dels klatrer 
bortover fjellet, de er konsentrerte i blikket, føtter og hender føler seg fram på underlaget – over 
den ujevne overflaten til berget. Samspillet mellom barna og naturen er så tydelig. Ungene er 
så kroppslige og i ett med naturen. Rundt meg løper flere av ungene, noen jager hverandre, 
den smale kløfta som er drøye halvmeteren høy fungerer som gjemmested og som hindring – 
det hoppes over i luftige svev. Det deles ut nøtter og kjeks og de eldste ungene kaster nøtter 
mot hverandre som de forsøker å fange med munnen. En forsøker å klatre i et tre, bladene 
skjelver og stammen bøyer seg fordi det er litt for lite. Det er latter og god stemning. Det er som 
å være i en egen liten verden og veilederne og barna er også i tydeligere samspill og toveis-
kommunikasjon med hverandre.» 
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når noen akte sammen på matter nedover i ulendt terreng og samarbeid om bygging av en bro 
av nedfalne stokker over en liten grøft i bunnen av akebakken.  
 
I mange av tilbudene fremkommer det at mange kjente en eller flere fra før, altså før de ble med 
på tilbudet eller leiren. I flere tilfeller hang disse også sammen, men det er også flere som blir 
kjent med nye gjennom friluftslivstilbudene. Mange av veilederne er også opptatt av den sosiale 
samhandlingen mellom barna. I noen tilbud forteller veiledere at de er opptatt av å ha bli-kjent-
leker i starten av uka eller sesongen for at barna skal bli bedre kjent med hverandre. Ved et 
tilbud trekker de også fram frileken som viktig for nettopp dette. Noen veiledere uttrykte også at 
det var viktig å være tilstede slik at de kunne bryte opp i klikker som eventuelt oppsto. 
 
Det var sjelden vi observerte barn eller ungdom som holdt seg for seg selv eller var alene, selv 
om det forekom nå og da. Det sosiale samspillet og det å være sammen med noen ser ut til å 
ha stor verdi uavhengig av alder. Både yngre barn og ungdommer var som oftest sammen med 
andre. Blant ungdommene ser den sosiale samhandlingen, småpraten ut til å være noe som gir 
stor grad av velvære. Flere av ungdommene vi spurte uttrykte også at det var en viktig grunn til 
at de var med, det å bli kjent med og være sammen med andre jevnaldrende. Det er lett å ob-
servere at dette er noe som er viktig – gjennom kommunikasjon og oppførsel. 
 
Mulighetene for sosial samhandling mellom deltakerne kan klart begrenses av de voksne gjen-
nom hvordan de organiserer tilbudet. I den frie leken eller frie tiden er det alltid rom for det sosiale 
ungene imellom. Samtidig kan selvsagt klikker og uenigheter lettere oppstå, men det er relativt 
få av veilederne som uttrykker dette som en utfordring eller et problem. En veileder referer til at 
det er tendenser til dette når det er mange unge med annen kulturell bakgrunn fordi noen gutter 
oftere er opptatt av å tøffe seg. Dette var imidlertid ikke noe vi observerte i noen av tilbudene. Vi 
observerte også lite konflikter og ingen åpenbare utestengelser i den frie leken/frie tida. Når det 
er organiserte aktiviteter som er styrt i innhold, regler eller tid er det oftere mindre rom for prat 
og sosial samhandling. I den frie tida, i måltidsituasjoner og på tur er mulighetene for dette større 
og det er her vi observerer at dialogen og samspillet mellom deltakerne er tydeligst. Når det 
gjelder barna (inntil ca. 12 års alder) ser vi at spesielt den frie leken gir stort rom for sosial kom-
petanse og samhandling. I den frie leken samtales det, de hjelper hverandre, avklarer, argumen-
terer, blir enige og er noen ganger uenige. Her er det i større grad rom for diskusjoner rundt 
hvordan reglene skal være, hva som skal gjøres og hvordan en skal gjøre det enn det er i orga-
niserte aktiviteter der regler, innhold og framgangsmåte naturlig nok i mye større grad er for-
håndsbestemt.  
 
 
5.4 Hvilke faktorer kan bidra til suksess? 
Vi har vist ulike forhold ved de observerte tilbudene. Som nevnt innledningsvis avhenger graden 
av suksess av hva som er formålet. Dersom formålet er at deltakerne skal erfare og tilegne seg 
praktiske friluftslivsferdigheter vil det være andre faktorer som gjør seg gjeldende enn om form-
ålet er at deltakerne kun skal ha det lystbetont og gøy. Resultatene over viser også at det er en 
rekke forhold som både virker ulikt og som også påvirker hverandre. Eksempelvis kan veileder-
rollen påvirke innholdet i en aktivitet som igjen kan påvirke hvor stor grad av sosialt samspill det 
er mellom deltakerne, og dette kan igjen påvirke hvor morsomt de har det. Vi tror mye av det 
som fremkom i resultatene taler for seg selv, men i det følgende forsøker vi å oppsummere litt 
av det feltarbeidene har vist oss, og vi kommer også med noe tips basert på det vi har observert. 
 
Vi kan dele de beskrevne faktorene over i to kategorier: forhold ved selve tilbudet og forhold 
som omhandler deltakeren. I Figur 15 er forholdene aktiviteter og innhold, organisering og tid, 
veilederrollen og læresituasjoner alle forhold ved selve tilbudet. Disse påvirker hvilke opplevel-
ser deltakerne får i form av aktiviteter og følelser, sosial samhandling, graden av naturkontakt 
og tid til fri lek/fri tid (illustrert med den tykke grå pilen mellom tilbud og deltaker). Dette vil igjen 
kunne påvirke hvor morsomt de har det, hvilken naturkontakt de får oppleve og mulighetene 
tilbudene gir for å «lære» friluftsliv. Det kan også være slik at deltakerne kan påvirke tilbudet – 
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eksempelvis ved at det sosiale samspillet medfører at veileder justerer opplegget. Dette er illus-
trert med den stiplete, tykke, grå pilen mellom deltaker og tilbud. Som vi har sett viser resultatene 
også at ulike forhold ved tilbudet ikke virker uavhengig, men påvirker hverandre innbyrdes. For 
eksempel at veilederrollen kan påvirke graden av organisering. Det samme gjelder forholdene 
som omhandler deltakeren – eksempelvis at det sosiale samspillet og opplevde følelser henger 
sammen. For begge boksene – tilbud og deltaker – er dette forsøkt illustrert med de små, grå 
dobbeltpilene som går mellom forholdene i hver boks. Rekruttering og deltakere er plassert litt 
for seg selv midt mellom de to boksene – da dette i større grad har betydning for prosjektet 
«Suksessrike Friluftslivsaktiviteters» overordnede mål om at flere barn og unge skal ha tilgang 
til gode friluftslivsopplevelser. Aktiviteter har også fått en egen plass under deltaker fordi hvilke 
aktiviteter de erfarer ikke bare er hva som tilbys, men også hva som oppleves. Figuren inkluderer 
kun de undersøkte forholdene som vi har observert gjennom dette feltarbeidet, og det finnes helt 
klart andre faktorer som spiller inn, for eksempel personlighet. Feltarbeidet gir heller ikke den 
fulle oversikten over hvordan alle disse forholdene virker sammen, og dette vil også variere fra 
et tilbud til et annet. Likevel gir resultatene og figuren nyttige innspill til hva som påvirker suksess. 

 
Figur 15 Modell for hvilke forhold som virker inn på suksess, gjennom erfaringer fra feltarbeid på ulike 
friluftslivstilbud. 

5.4.1 Faktorer som kan bidra til at flere får et godt friluftslivstilbud 
Når det gjelder den overordnede målsetningen for arbeidet FL gjør i suksessrike friluftslivsakti-
viteter – nemlig at flere barn og unge skal ha et godt friluftslivstilbud, har vi noen indikasjoner fra 
studien. En del av tilbudene så til en viss grad ut til å rekruttere barn og unge som allerede har 
en viss kjennskap eller interesse for friluftsliv fra før. Dette er basert på hva vi observerte at de 
hadde av klær, hva de gjorde og hva veilederne kunne fortelle oss om deltakerne. De tilbudene 
som var åpne og uten deltakeravgift så i større grad ut til å favne «hvem som helst». Kontinuitet 
og varighet, altså hvorvidt disse fortsetter å være med på tilsvarende tilbud er imidlertid en faktor 
som studien ikke gir svar på. Samtidig kan en tenke seg at informasjon kun gjennom facebook 
begrenser nedslagsfeltet for hvem som finner informasjon om tilbudene. Noen av veilederne 
refererte til at det var nødvendig med målrettet markedsføring og informering for i større grad å 
nå de som i utgangspunktet ikke ville funnet informasjon eller møtt opp av seg selv. På stunt-
arrangementene refererte noen til at de hadde fått informasjon relativt tilfeldig, enten via bekjente 
eller på facebook. Informasjon via skolen, ser også ut til å være en måte å nå bredere ut på, og 
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til andre enn de en når gjennom elektroniske kanaler (f.eks. minoriteter). Vi kan også skimte en 
tendens til at barna selv også fungerer som rekruttører, da de fleste var med på tilbudene sam-
men med noen de kjente fra før, og flere veiledere snakket om at det hendte en som allerede 
var med fikk med seg en venn som fortsatte å være med.  
→ Lavterskel: At tilbudet er lavterskel øker mulighetene for at hvem som helst kan være 

med. Tiltak: gratis eller lav deltakeravgift, ingen påmelding og lite krav om utstyr - eventuelt 
muligheter for å låne utstyr. 

→ Markedsføring: målrettet og oppsøkende markedsføring til enkeltpersoner eller grupper. 
Informasjon via skoler, gjerne også i form av lapper heller en via elektroniske plattformer. 

→ Gjennomføring: Tilbud til ulike aldersgrupper slik at tilbudet har en kontinuitet. Jobb over 
tid – gjennomfør selv om oppmøtet ikke er veldig stort til å begynne med. Inkluder aktivite-
ter/innhold som ikke krever spesielle forkunnskaper. 

5.4.2 Faktorer som påvirker opplevelse, og om barn og unge har det gøy 
Resultater fra feltarbeidet viste at barn og ungdom har det gøy og lystbetont i natur i mange ulike 
sammenhenger, situasjoner og aktiviteter. Følelser og opplevelsene som deltakerne uttrykker er 
mange og spenner over et vidt spekter. Varierte aktiviteter og muligheter for å prøve nye ting ser 
ut til å være et forhold som kan spille inn. For stunt-arrangement kan det å være aktiv, å lage 
noe en får ta med seg hjem eller å være på litt annerledes eller spesielle aktiviteter være noe 
som fenger flere. Et viktig forhold i mange av tilbudene er det sosiale samspillet og det å gjøre 
noe sammen med andre ute, dette gjelder både barn og ungdom. Det sosiale samspillet og 
dialogen mellom deltakerne er kanskje mest fremtredende i situasjoner der det er god tid og hvor 
deltakerne har rom til å interagere og samhandle. Fri tid og frilek gir spesielt gode muligheter for 
dette. Samtidig så vi også at mange av de planlagte aktivitetene som kanskje egentlig gir mindre 
rom for den frie dialogen også var noe som var gøy for deltakerne. Større grad av organisering 
fører i mange tilfeller til mer styrete og rigide voksne, og selv om dialogen med deltakerne ikke 
behøver å være dårlig av den grunn, blir den som oftest litt mer enveis og ser tidvis også ut til å 
være preget av stress og tidspress. For mye organisering og tett program medfører også oftere 
at deltakerne ikke får rom og tid nok til å bli ferdig med aktiviteter de finner lystbetonte og også 
at det blir flere oppbrudd og mer dø-tid. Aktiviteter som innebærer mestring, gjerne i form av å 
prøve noe nytt eller noe som er litt spennende kan være gode opplevelser, og her kan veiledere 
ha en viktig rolle i å signalisere og støtte deltakerne. Det å ta en for passiv og tilbakelent rolle 
kan også føre til deltakere går glipp av både opplevelser og positive følelser, og det kan medføre 
at dagen blir litt for lang. Den gylne middelveien med både noe organisert, men samtidig god til 
både det å bli ferdig med det en holder på med og muligheter for å kunne gjøre det en vil uten 
for mye innblanding fra voksne – som å leke, snakke eller henge med andre jevnaldrende – ser 
ut til å kunne gi de beste opplevelsene. At det er dialog mellom deltakere og veiledere om hva 
som er planen for dagen/aktiviteten og ikke minst om turene, ser også ut til å være en faktor som 
har en viss betydning. For de litt større barna og ungdom kan en kanskje vise den planlagte 
turen på et kart, eller de kan til og med få være med å planlegge hvor turen skal gå. Gode 
ungdomsveiledere har også en egen verdi nettopp i kraft av å være ungdom, de fungerer som 
samtalepartnere, rollemodeller og kompiser og kan nok gi noen ungdomstilbud en ekstra dimen-
sjon. Basert på det vi har observert gjennom feltarbeidet har vi i listet opp noen overordnede tips 
som forhåpentligvis kan bidra til at friluftslivstilbud i enda større grad kan gi de som deltar gode 
opplevelser, glede og moro. 
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5.4.3 Faktorer som påvirker lystbetont læring av friluftsliv 
Det å «lære friluftsliv» eller tilegne seg friluftslivskompetanse er vanskelig å måle direkte, og hva 
betyr det egentlig? Når lærer man egentlig friluftsliv? Vi har sett at fokuset i de ulike tilbudene 
varierer når det kommer til vektlegging av det å lære friluftsliv og vi kan ikke si at de tilbudene 
som ikke har fokus på læring ikke innebærer tilegnelse av friluftslivskompetanse. Det å være ute, 
være med å fyre opp et bål, spikke på en pinne eller gå en tur innebærer å drive friluftsliv og 
gjennom å utøve slike aktiviteter er det lett å argumentere for at en lærer friluftsliv. I bunn og 
grunn kan dette raskt bli et verdiladet spørsmål om hva som rent faktisk er «virkelig friluftsliv». 
Det blir ikke et tema her, vi legger definisjonen fra stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) til grunn, 
der friluftsliv defineres som «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforand-
ring og naturopplevelse» (St.meld. 18 2015-2016). I alle tilbudene får deltakerne praktisk erfaring 
med å være ute i ulike sammenhenger og gjøremål. Noen tilbud inkluderer tid innendørs, og selv 
om denne tiden kan være både morsom og lærerik vil vi likevel påstå at praktisk friluftsliv erfares 
og læres best i utendørs sammenheng. 
 

TIPS FOR GJENNOMFØRING – FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE OPPLEVELSER 
Organisering 
→ Organiser med måte – for mye organisering kan medføre både stress for veileder, noe som 

igjen gjør dialogen med deltakerne enveis og mindre god.  
→ Kanskje det ikke er så farlig om en ikke rekker en planlagt aktivitet? 
→ Inkluder bli-kjent-leker og samarbeidsoppgaver dersom det er tilbud der deltakerne skal være 

sammen over tid. 
→ Gi informasjon til deltakerne om hva som skal skje og hva som er planen for dagen/aktiviteten, 

informer om lengde og varighet på turer. 
→ Engasjer deltakerne i organiseringen eller for eksempel i en organisert lek, eventuelt fri tid heller 

enn at de må stå og vente i forbindelse med forberedelse til neste aktivitet. 
→ Dersom det er stort aldersspenn eller spenn i ferdigheter, del deltakerne inn i passende grupper. 

Det bidrar trolig til økt mestringsfølelse og samhold 
→ La gjerne ungdom få være med å planlegge og organisere aktiviteter selv. Gi om nødvendig inn-

spill til veilederrollen, kanskje spesielt om veilederne er yngre eller 

Aktiviteter 
→ Tenk igjennom hva som er formålet med tilbudet/aktiviteten. Planlegg aktiviteter ut fra formål. 
→ Ha en variasjon i type aktiviteter, det øker mulighetene for at alle finner noe de synes er lystbe-

tont og gøy 
→ Dersom deltakerne har liten erfaring, inkluder lavterskel-aktiviteter som ikke krever spesielle fer-

digheter. 
→ Planlegging av den konkrete aktiviteten – hvor skal aktiviteten foregå? Er det andre steder som 

er mer egnet for å gjøre aktiviteten bedre, lettere eller morsommere? Vurder også underveis om 
det kan være behov for å flytte aktiviteten eller justere innhold og/eller regler. 

→ Inkluder måltid om mulig, gjerne med bål. 
→ Spikking og organiserte leker er aktiviteter som de fleste (barn) ser ut til å like. 

Tid 
→ Legg inn god nok tid til de planlagte aktivitetene, det å få rom til å både mestre og bli ferdig med 

det en holder på med gir økt glede. 
→ Kanskje er det bedre å bli ferdig med en aktivitet enn å følge et bestemt tidsskjema. 
→ Legg om mulig også inn bolker med fri tid/frilek. Om mulig legg inn god tid til frilek/fri tid. 
→ Dersom det ikke er mulig å sette av god tid til frilek, kan 5 minutter være verdifullt og er bedre 

enn ingenting. 
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Vi har sett at det er flere faktorer som påvirker hvordan deltakere har det, og også hvorvidt mer 
typiske læresituasjoner fungerer godt eller mindre godt. Lystbetont læring eller tilegnelse av fri-
luftslivsferdigheter må nødvendigvis også henge sammen med den første problemstillingen, spe-
sielt når det gjelder det å lære gjennom erfaringer ute – uten noe spesielt fokus på læring. Når 
det gjelder de mer typiske læresituasjonene, som blant flere av barna også ser ut til å fenge, har 
vi sett at flere mindre grep kan påvirke grad av suksess, som for eksempel innhold og engasje-
ring av deltakere, lengden på økta og fortløpende justeringer og tilpasninger. Basert på resulta-
tene og refleksjonene i 5.3 har vi listet opp noen tips til gjennomføring i boksen under.  
 

5.4.4 Faktorer som påvirker naturopplevelse 
Dersom formålet er at barna skal få gode naturopplevelser har vi sett at det er en rekke faktorer 
som spiller inn, og dette ble spesielt vist under 5.3.7. En åpenbar faktor som påvirker graden av 
naturkontakt er de aktivitetene som tilbudet består av. Figur 14 viste noen eksempler på hvordan 
naturen har ulik plass i ulike typer av aktiviteter. I noen aktiviteter fremstår naturen som en kulisse 
for aktiviteten uten å egentlig være avhengig av den, mens i andre tilfeller er naturen en del av 
aktiviteten og deltakerne er i tettere samspill med naturen. Valg av aktiviteter og hvordan de 
gjennomføres er en viktig faktor i dette henseende. Et annet funn var at for barna byr den frie 
leken på stor grad av naturkontakt. Når barna fikk gjøre det de ville, ble naturen nesten alltid tatt 
i bruk på en eller annen måte, og ofte var de i tett samspill med naturelementene når de fikk 
utforske selv.  
 
Voksne kan også begrense og påvirke naturkontakten gjennom hvordan de har organisert og 
bestemt at en lek skal være og i noen tilfeller kan enkle regelendringer, bedre planlegging eller 
bedre tid ha gitt mer eller tettere naturkontakt. Avbrytelser av voksne begrunnet i sikkerhet eller 
at de skal følge etc. var ikke noe vi så mye av, likevel så vi noen eksempler på naturopplevelser 
ble avbrutt eller påvirket både på grunn av formaninger, men også fordi veileder var for tilbake-
trukket. Hvordan et tilbud er organisert og hvilken rolle veilederen tar ser ut til å kunne påvirke 
graden av naturopplevelse og naturkontakt i relativt stor grad. Mange av de veilederne som var 
opptatt av å gi barna gode naturopplevelser ute ga også rom for fri tid og frilek, noe som ser ut 
til å være viktig for naturkontakten, spesielt for barna. Basert på det vi har observert i studien har 
vi listet opp noen tips for gjennomføring i boksen under.  

TIPS FOR GJENNOMFØRING – FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE LÆRING 

→ Også det å bare være ute, uten å ha et spesielt fokus på at noe skal læres bidrar til erfaring og fri-
luftslivskompetanse, både på kort og lang sikt. 

→ Tenk igjennom hva som er formålet med økta og noen hovedpunkter for hva som er ønskelig at 
deltakerne skal sitte igjen med. 

→ Tilpass nivået til deltakerne, vurder om det er hensiktsmessig å dele i grupper etter ferdigheter, 
nivå eller alder.  

→ Ha fortrinnsvis korte økter – og jo yngre deltakere jo kortere bør økta være. 
→ Still spørsmål og involver deltakerne i teoretiske gjennomganger for å engasjere. 
→ Å benytte ‘konkreter’ og det å la deltakerne se, kjenne og oppleve i praksis ser ut til å gi større in-

teresse og engasjement. 
→ Ha gjerne praktiske øvelser og uteaktivitet også i forbindelse med teoretiske økter, dette gir også 

bonus i form av mer naturkontakt. 
→ Benytt muligheter som oppstår underveis til å repetere eller komme med ny kunnskap, men helt 

kort: gi kunnskapsdrypp! 
→ Juster aktiviteten underveis dersom det ble for vanskelig eller komplisert. 
→ Tilpass språk og begrepsbruk også underveis ved behov. 
→ Overse mindre forstyrrelser og det at noen ikke er så engasjert, kanskje er det mindre forstyrrende 

enn korrigeringer og irettesettelser fra veileders side. 
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TIPS FOR GJENNOMFØRING – FAKTORER SOM PÅVIRKER NATURKONTAKT 

→ Tenk gjennom hvilke aktiviteter som velges. Velg gjerne aktiviteter som i større grad er avhengig 
av naturen for å kunne gjennomføres. 

→ Vurder på forhånd om stedet er egnet for aktiviteten og hvor stor grad av naturkontakt det inne-
bærer å ha aktiviteten det bestemte stedet. Vurder å benytte annen lokalitet.  

→ Vurder om det å flytte det fysiske stedet for aktiviteten innenfor den lokaliteten du er i gir mer na-
turkontakt. Slik forflytning kan være kort i avstand, men gi helt andre naturopplevelser. 

→ Gi rom for at barna selv kan finne veien, eller måten de mestrer aktivitetene (der det er mulig) i 
stedet for at det er forhåndsbestemt akkurat hva de skal gjøre eller hvordan de skal bruke natu-
ren i en aktivitet. 

→ Vurder hvilken betydning veilederens væremåte, anbefalinger eller pålegg påvirker deltakernes 
mulighet til å oppleve naturen. Ikke legg begrensninger hvis det ikke er nødvendig. 

→ Legg læresituasjonene ute og inkluder praktiske aktiviteter. 
→ Inkluder frilek dersom mulig. 
→ Gi nok tid, både i aktiviteter der naturen er tett på og til frileken/den frie tida. 
→ Bruk av «urørt» eller ikke opparbeidet natur kan gi tettere naturkontakt, men ikke alltid. 
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