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Suksessrike Friluftslivsaktiviteter

Kartlegging og systematisk videreutvikling av 
suksessrike friluftslivsaktiviteter for barn og 

unge i ferie og fritid
.
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Prosjektet er finansiert over 
statsbudsjettet

«Friluftsrådenes Landsforbund vil i 2019 få tildelt 2,8 
mill. kroner til å utvikle, lede og drifte eit nytt prosjekt 
som skal kartleggje og systematisk vidareutvikle 
suksessrike aktivitetstiltak innanfor friluftsliv for barn og 
unge i ferie og fritid. Arbeidet skal skje i samarbeid med 
Miljødirektoratet og dei sentrale 
friluftslivsorganisasjonane.»

Dette er forankret i Regjeringens handlingsplan for 
friluftsliv fra 2018.



Prosjektet skal:

Kartlegge hvilke friluftsaktiviteter som finnes

Finne ut hvilke faktorer som bidrar til suksess 

Videreutvikle aktiviteter i henhold til 
suksessfaktorene



Ferieleir 
Ferieaktivitet (Dagtid)

Motivasjons/tilretteleggingsopplegg
Enkeltstående arrangement
Akt. For spesifikke grupper

Kurs

Kartlegge av hvilke friluftsaktiviteter som finnes
11 hovedkategorier 

Helgeleir

Ukentlig tilbud

Arrangerte turer

Jevnlige arrangement

Aktivitet på 

besøkssentre



Kartlegge hvilke friluftsaktiviteter som finnes

Sendt brev til friluftslivsansvarlig i alle kommuner: 

Hvilke gode friluftsaktiviteter vet kommunene om?

Hvilken rolle har friluftslivsansvarlig i kommunene? 

(folkehelsekoordinator, kulturrådgiver, idrettsansvarlig etc.) 

I hvilken grad er behovet for friluftsaktiviteter dekket? 



Kvalitative og kvantitative faktorer
Erfaringsbasert kunnskap fra friluftsorganisasjonene

Forskningsbasert kunnskap
Kontinuerlig utvikling

Finne ut hvilke faktorer som bidrar til 
suksess 



Spre kunnskap om hva som bidrar til gode 
friluftslivsaktiviteter

Konkretiseres ytterligere i rullering av prosjektplan i 
november 2019

Videreutvikle aktiviteter



Kvalitativ forskning, litteraturstudie, kvantitativ 
forskning 

Oppdaterte tall om barn, unge og friluftsaktivitet

Forskning i prosjektet

Forskning Norsk Institutt for 
naturforskning (NINA)



Foto: Sunnmøre Friluftsråd



Bakgrunn for prosjektet: Statsbudsjettet for 2019

«Friluftsrådenes Landsforbund vil i 2019 få tildelt 2,8 mill. kroner til å utvikle, 
lede og drifte eit nytt prosjekt som skal kartleggje og systematisk vidareutvikle 
suksessrike aktivitetstiltak innanfor friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid. 
Arbeidet skal skje i samarbeid med Miljødirektoratet og dei sentrale 
friluftslivsorganisasjonane.»

Dette er forankret i regjeringens handlingsplan for friluftsliv, fra 2018.



Bakgrunn

Bidra til at flere barn får være i friluftsaktivitet

Kunnskap og erfaringer som kan bidra til at man driver med 
friluftsaktiviteter også som voksne.

Sosiale forskjeller er økende, også innen helse.

Friluftsliv byr på mange mestringsarenaer og egner seg godt som 
sosial møteplass. Dette kan ha en positiv effekt på psykisk og 
fysisk helse, og kan være et viktig verktøy for å at vare på egen 
helse. 

Aktivitet er en del av friluftslivsarbeidet, tilrettelegging og sikring av 
arealer er andre viktige deler, men det er ikke inkludert i dette 
prosjektet. 



Mål

Mål
Målet for prosjektet er å kartlegge og systematisk videreutvikle 
suksessrike aktivitetstiltak innen friluftsliv for barn og unge i ferie 
og fritid.

Effektmål

Organisasjoner, kommuner og friluftsråd som driver med 
fritidstilbud for barn og unge innen ferie og fritid skal ha et bedre 
kunnskapsgrunnlag for å rekruttere og gi gode friluftslivsaktiviteter 
for barn og unge.  

Flere barn og unge har et godt fritidstilbud innen friluftsliv.



Oppgaver i prosjektet 

• Kartlegge hvilke aktiviteter som 
finnes innen friluftsliv i ferie og 
fritid

• Finne noen faktorer som bidrar til 
suksess

• Gjennomføre forskning 

• Videreutvikle tiltak
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Kategorier av aktivitetstiltak

Enkeltsående arrangement (72) Ferieleir (64)

Ferietilbud (Hovedsakelig på dagtid) (40) Arrangerte turer (36)

Motavasjons/tilretteleggingsopplegg (32) Jevnlig arrangement (17)

Akt. For spesifikke grupper(16) Helgeleir (7)

Ukentlig tilbud (7) Aktivitet på besøkssentere(5)

Kurs (5)



Hva bidrar til suksess?

Kvalitative faktorer og kvantitative faktorer 

Får hjelp at arbeidsgruppe bestående av aktører med betydelig erfaringsbasert 
kunnskap

Eksempler på kvantitative faktorer som bidrar til suksess

- Totalt antall deltakere

- Omfang av aktiviteten / geografisk utbredelse

- Hyppighet på aktiviteten



Hva bidrar til suksess?

Eksempler på kvalitative faktorer 
som bidrar til suksess

• Gjentatt deltakelse

• Grad av forpliktelse

• Mangfold av aktiviteter

• Kvalitet på innholdet, 
grunnleggende frilufts ferdigheter.

• At det oppleves som attraktivt før, 
under og etter

• Medvirkning 

• Tilgjengelighet

• Aktiviteter som retter seg 

mot konkrete grupper 

• Bærekraftige aktiviteter over 

tid 

• Informasjon 



Forskning

Har utlyst et forskningsoppdrag og har landet på Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) som skal gjennomføre forskning for oss: 

A) Oppdatere NINA rapport 1073 – friluftsliv i Norge anno 2014 –
status og utfordringer. Rapporteringsfrist 1. september 2019

B) Tre deloppdrag: Rapporteringsfrist 30. mars 2020
1) Litteraturstudie

2) Kvantitative undersøkelser

3) Kvalitative undersøkelser



Kvalitative undersøkelser

Flere grupper: Barn og unge (deltakere), foresatte og arrangører. Samsvar med 
politiske målsetninger.

Friluftskole i Oslofjordens Friluftsråd i uke 27. Fortsetter med feltarbeid til 
høsten. 

Ønsker å undersøke spørsmål som: Hvilke aktiviteter liker barn å drive med? 
Hva er gøy med denne aktiviteten? Er det passe mye å gjøre på en dag? Lek vs
læring, synes barna at de leker eller lærer? Hva er viktig for foreldre når det 
kommer til barnas valg av friluftsaktiviteter? Hvordan kan foreldre stoppe eller 
legge til rette for barns lek? Er det viktig for foreldre at barna leker? – At de 
lærer?  



Veien videre

Foto: Sunnmøre Friluftsråd

Forskning

Fortsette kartleggingen

Konkretisere hva som bidrar til 

suksess 

Gi et kunnskapsløft for alle 

som arbeider med barn, unge 

og friluftsliv! 


