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Utvikling – 25 år…

Friluftsliv tidlig 90-tall

• Motsetninger : oss og dem (eks 
DNT.)

• Kamp om begrepet 

• Kamp om verdier 

• IKKE (mis-)bruk friluftsliv i skole, 
helseforetak, næring etc



Samfunnsendringer med betydning for friluftsliv

• Generell velstandsøkning

• Økt urbanisering

• Større etnisk og kulturelt 
mangfold

• Mot større individualisering

• Kommersialisering 

• Nye teknologier 

• Medier / sosiale medier



Utvikling innen ulike områder
• Utøvelse – mønster og omfang

• Forvaltning og politikk

• Utdanning og sertifisering 

• Verdier; dualiteter og 

paradokser 

• Grensene viskes ut – strekkes 

og «re-forhandles»



Deltakelse  



• Kjønn:
• Forskjeller på menn og kvinners deltakelse. Menn er i stort flertall blant jegere og fiskere, mens flest kvinner som plukker bær og sopp. Flest kvinner 

går kortere turer i nærområdet, mens flest menn går lengre turer i skogen eller på fjellet til fots og på ski. 

• Alder:
• Aktiviteten faller etter hvert som vi blir eldre, men de senere årene har vi sett en betydelig økning i aktiviteter som fotturer, skigåing og bading ute. 

De voksne går mer på tur og plukker flere bær enn de unge. De unge sykler mest.

• Utdanning:
• De som har høy utdanning, er mer aktive enn dem med lav utdanning. Ulikhetene er størst i aktiviteter som klatring, brevandring og 

telemarkskjøring, og de er minst når det gjelder bærplukking, jakt og fiske.

• Bosted:
• Variasjon i aktivitetsmønsteret i byer og bygd, pga. nærhet til natur og turområder. Landsbygdas friluftsliv, der høstingstradisjonene står sterkt, og 

byborgernes friluftsliv – vandreturer og klassisk friluftsliv, aktiviteter.

• Kultur og klasse:
• Innenfor en rekke aktiviteter preges oppslutningen fremdeles av disse gamle klasse- og kjønnsrollemønstrene, og ulikhetene består til tross for 

utjevning innenfor utdanning, inntekt og kjønnsroller.

• Etnisitet:
• Innvandrere fra Europa deltar i friluftslivsaktiviteter på linje med resten av befolkningen i større grad enn det innvandrere fra Afrika eller Asia. 

Spesielt tydelig i aktiviteter knyttet til nordisk klima (skiturer, aktivitet i alpinanlegg og bading utendørs, men også fisketurer, bærturer, soppturer, 
båtturer, sykkelturer i naturomgivelser, korte spaserturer i nærheten av hjemmet og joggeturer.)



Verdier i endring
• Naturmangfold – premiss for 

forvaltningen 

• Bærekraft – økologisk og kulturelt

• Økonomi – næring – bygde-Norge og 
det grønne skifte

• Helse- fysisk aktivitet

• Sikkerhet – regelstyring 

• Egenverdien er utfordret 



Naturmangfold og verdier i 2004

• Naturen som grunnlag for bruk

• Naturen som kilde til opplevelse, 
tilhørighet og læring

• Naturens økologiske verdi

• Naturens egenverdi

• St.meld. Om naturmangfold 2004



Økosystemtjenester 
– fra økologisk til økonomisk språk

Fire kategorier: 

• Forsyningstjenester (mat, ferskvann, fisk, 
vilt, bær osv.)

• Reguleringstjenester (f.eks. flom, 
erosjonsbeskyttelse, klimaregulering, kontroll av 
sykdomsfremkallende organismer)

• Støttende tjenester (f.eks. danning av 

jordamonn, primærproduksjon, habitat for biomangfold)

• Kulturelle tjenester (f.eks. friluftsliv, estetikk 

og religion)

• St.meld. Om naturmangfold 2015



Utdanning og Forskning
• Friluftsliv i grunnskole og VGS - krevende (økonomi og timeplan)

• Stigning i antall studietilbud fra 2004-15 (topp 18 årsstudier og opp 
mot 50 ulike tilbud) 2015 – 2018 nedgang. I dag tilbys friluftsliv ved 9 
institusjoner 

• Større tematisk bredde i utdanningene: sikkerhet, helse, læring, 
næring (reiseliv)

• Forskning få miljø – mange tema, tverrvitenskapelig, 
sektorovergripende, FÅ forskningsmidler – men store ambisjoner og 
stor tro på friluftslivets positive «effekter»



Verdier – dualiteter og paradokser 
• Det politiske paradoks

• Tilrettelegging 
• Ambisiøs politikk – manglende 

gjennomføringskraft 

• Bærekraft paradokset
• Utstyr 
• Reiser

• Sikkerhet 
• Regelstyring
• Sertifisering (profesjonskamp) 

• Individuelle vs kollektive 
• Medier – selvfremstilling – prestasjon 
• Demokratisering – alle skal kunne alt 



Bevegelse fra økosentrisme mot antroposentriske og 
instrumentelle verdier  

Økonomisk verdsetting av natur og 
friluftslivets goder

Instrumentell verdsetting av helse, 
livskvalitet og bevegelse

Instrumentelt forhold til kunnskap og 
sikkerhet – fokus på utstyr, regler (som 
begrenser atferd) 



Grensene er i bevegelse

• Friluftsliv vs idrett
• Rasjonalitet – det målbare
• Utstyr 

• Det hurtige og det 
langsomme… friluftsliv 
• Hverdagsliv og nærnatur

• Egenverdien og de ikke målbare 
verdiene skyves

• Re-forhandling av verdier – ny 
motkultur? 



4 tilganger til turen og naturen

• Kroppslig / fysisk

• Kunnskapsbasert

• Estetisk – poetisk 

• Åndelig - meditativ 



Gleden, leken og villskapen
– hvor ble de av?

• Gleden og fornuften

• Det ville og siviliserte

• Det rasjonelle og det 
relasjonelle



Arne, Spinoza og gleden
• Spinoza - hilaritas, den 

altomfattende gleden

• Hilaritasi idrett og friluftsliv 
– når alle sanser er åpne og 
aktive – kropp og sjel

• Allsidighet, mangesidighet

• Minst mulig ytre ting og 
tang

• Mindre spesialisering!!

• Aktiv-het



Å tenke helse - Hva er helse?



Naturopplevelse - tilrettelegging

I det godes tjeneste risikerer vi å tilrettelegge 
oss bort fra nære opplevelser i natur 

• Fysisk tilrettelegging

• Pedagogisk tilrettelegging 


