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Det pædagogiske friluftsliv

• ”Før fik man bare 
ondt i skuldrene og
benene, når man 
levede friluftsliv, nu 
får man også ondt i
hovedet! ”

• (Faarlund in Isberg
1998)



De grønne bølger 
(Eichberg & Jespersen 2001)

Kulturpessimisme

Kulturoptimisme

1780 – 1850

Romantisering

1890 – 1940

Naturalisering

1970 –

Institutionalisering



Institutionalisering og nye roller



Alle tiders friluftsliv 
(Miljøministeriet 2015)
• Friluftsliv er ophold og aktiviteter udendørs. Det kan udfolde sig i 

byen, på landet, i luften eller i vandet. 

• Som udgangspunkt er friluftsliv lystbetonet og knyttet til vores 
fritid. Det er et grundlæggende træk, at friluftsliv giver os en 
oplevelse af at komme nærmere naturen.

• Friluftslivet i Danmark er mangfoldigt. Det kan – udover i fritiden –
også finde sted som et afbræk i arbejdsdagen, i forbindelse med 
undervisning og andre pædagogiske aktiviteter eller som led i et 
behandlingsforløb.

• Friluftsliv kan være roligt, afslappende eller fysisk krævende. Det 
kan rumme leg, konkurrence eller transport. Formålet kan være en 
god oplevelse, at møde andre, blive dygtigere, klogere eller 
sundere.

• Der opstår hele tiden nye former for friluftsliv



Seks forskellige projekter eller typologier 
(Andkjær 2014)



Ønsker/krav om dokumentation



• Friluftsliv og natur-oplevelser
har betydning ift. sundhed, 
motorik, sociale kompetencer
og identitet

• (Pretty et al 2005; Abraham, 2010; Coon et al 
2011; Randrup et al. 2008; Pedersen & 
Brodersen 1997; Sandseter 2009; Sandseter & 
Kennair 2011; Fjørtoft & Sageie 2000; Fjørtoft
2004). 



Problemer og
videnskabelige
udfordringer

• Friluftslivets
mangfoldighed – hvem, 
hvor, hvordan, hvor
længe/ofte???

• Evidens eller erfaringer
– sikker viden eller
best/good practice?

• Transfer fra
natur/friluftsliv til
andre kontekster?



Faren ved pædagogisering

• Det finnes også farer med å 
pedagogisere en uformell tradisjon. 
Det er blant annet en risiko for at 

egenverdiene underordnes 
nytteverdiene,  slik at 
friluftsblomstens farger falmer og 
forsvinner. Vi må også forhindre at 
friluftslivet innordnes under 
idrettens kategorier, sportifiseres, 
og naturen reduseres til bane og 
kulisse. Det er ikke sikkert at ville 
planter trives i hagebed.

• Björn Tordsson (1994)



Friluftsliv og leg – proces
eller produkt?

P/R > 1 = leg

Hvis processen er 
vigtigere end 
resultatet, leger man!

P/R < 1 = arbejde

Hvis resultatet er 
vigtigere end 
processen, arbejder 
man!

Nærvær - forsøg på en nem
definition af leg. (Møller 2010)



Udfordringer og balance!

• Læreplaner og uddannelse

• Kompetence, sikkerhed og 
certificering

• Politisk pres – sundhed og 
socialt ansvar

• Projektstøtte, økonomi og 
fonde

• Dokumentation og evidens

• Mål og styring?

• Eventyret, det uforudsigelige, 
overraskelsen, legen, 
fantasien, det kreative

• Nuet og situationen

• Naturen

• Proces og selvudvikling?



Nye trends (bølger) viser vejen?

• Simple life, bushcraft og det
enkle friluftsliv

• Vandrestier, cykelruter og
shelter-overnatning

• Alene i vildmarken, bonderøven, 
Nak & æd

• microadventure



Pointer!

• Pædagogisering af friluftslivet
del af udviklingen - mange 
pædagogiske mål og effekter

• Brug for yderligere forskning
og dokumentation af
betydninger

• Vigtigt at fastholde/udvikle
det lystfyldte – legende, 
fantasifulde og overraskende


