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INNLEDNING 
Den kjente barnepsykologen Stanley Hall skrev i 1903 at 5 av menneskets største interesser 

(for vitenskap, kunst, litteratur, religion og  historie ) har rot i kjærlighet til naturen og  

interesse for naturen. Nærkontakt med naturen blir slik noe grunnleggende i menneskets 

historie og har vært basis for utviklingen av vår kultur. (Bucke 1903) 

 

Louise Chawla har i en komparativ studie fra USA og Norge sett på sett på hva det er som 

karakteriserer mennesker som er sterkt engasjert i natur og miljøvern. Fellestrekket er nærhet 

til natur som barn – mange naturopplevelser som barn. (Chawla 1995) 

 

Menneskets forhold til natur kan omtales på flere måter. Vi har for eksempel: 

 

1. Ressursutnytteren.  Nøkkelord her er naturen som ressurs, den konkrete 

nytteverdien. Herunder hører også begrepet ”bærekraftig utvikling” – vi skal bruke 

naturen, men ikke forbruke den. 

 

2. Dokumentaristen/vitenskapsmannen. Her finner vi personer som studerer økologi, 

som er interessert i artskunnskap og kartlegging av naturens ulike sider og funksjoner. 

Dokumentaristen bereder også  grunnen for ressursutnyttelse.  

 

3. Speideren, friluftsmennesket  og idrettsutøveren.  Dette er personer som har 

friluftsliv i ulike former som hobby. Her har ferdigheter og prestasjoner stor 

betydning. En kan tenne bål i  dårlig vær, fiske med flue og bestige fjell. 

 

4. Naturelskeren, naturbeundreren.  Her finner vi mennesker som først og fremst 

søker naturens ro, skjønnhet og  mysterier. Naturelskeren har et empatisk forhold til 

naturen, føler seg i ett med den.  

 

Vi kunne sikkert identifisere flere slike arketyper, og de fleste mennesker vil i større eller 

mindre grad  ha i seg elementer av alle typene. Skolen bør stimulere alle  de fire karakterene 

som her er omtalt. Jeg har imidlertid en følelse av at det særlig er de to første som vies 

oppmerksomhet. Dette vet vi imidlertid lite om, Vi har skolens planer, men lite forskning som 

forteller oss hvordan planene på friluftslivsområdet blir fulgt, og lite kunnskap om hvilke 

mulige mål som blir nådd. (Jvf. Fjørtoft og Reiten 2003) 

 

Chawla finner i sitt arbeid (1996) at det særlig er de som i barndommen  har hatt et nært og 

empatisk forhold til natur som utgjør kjernen i miljøbevegelsen.  Det er  denne barnlige 

empatien vi finner når barn vil  redde en skogsnegle fra å bli tråkket ned på stien eller viser 

omsorg for en skadet fugl - eller  som spjelker blomster som er brukket. Vi er vel i nærheten 

av dette i det Abert Schweitzer kalte Ærefrykt for livet.  Naturen er et gode for oss, men er vi 

et gode for naturen?? 
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Det viktige er at vi viser barna naturens skjønnhet og mysterier og tar med barn inn i naturen 

ikke bare ut i naturen.  

 

HVILKET FORHOLD HAR SKOLEVERKET TIL 

NATURELSKEREN OG NATUROPPLEVELSEN. HVA ER 

EGENTLIG SKOLENS FORHOLD TIL FRILUFTSLIV? 
St meld 40 1986-87 om friluftsliv definerer friluftsliv som: ”opphold og fysisk aktivitet i 

friluft i fritiden med tanke på miljøforandring og naturopplevelse” Så tørt kan det sies i en 

storingsmelding. ”Friluftsliv er overskuddsliv i naturen”,sier Nils Faarlund  i  en kronikk i 

Aftenposten fra 1974 ”Overskuddsliv står her for mangfoldet av kroppslige 

overlevingsferdigheter utøvd som overskuddsaktiviteter (tjener ikke umiddelbart fysisk 

overleving  ved å gi mat, klær osv. ) i samspill med følelsesmessig og intellektuelt 

engasjement.  Faste regler for utøvelse erstattes med respekt for samspillet i naturen og for alt 

livs selvrealisering.” Og han fortsetter: ” Friluftsliv må markere seg som alternativ til den 

væremåte sport og idrett i dag har utviklet seg til å bli .”(Faarlund 1974). Dette er en over 30 

år gammel definisjon som det kan være viktig å minne om i dag. Dersom vi skal følge 

Faarlund skal friluftsliv i skolen ikke bare være alternativ kroppsøving eller utendørs 

biologitimer. Det skal være et overskuddsliv der ikke bare hjernen, men også hjertet trekkes 

med.  

 

Louise Chawla fant i sin studie av nordmenn og amerikanere som er opptatt av natur og 

miljøvern at naturopplevelser som barn, særlig sammen med familien, var viktig (Chawla 

1995).  Deretter kom deltakelse i organisasjonsliv – speideren og lignende, først ranket på 4 

plass kommer skolen. Må det være slik? 

 

Jeg har stor sans for § 1 i  Lov om folkeskolen fra 10.april 1959: ”Skolen har til oppgåve 

saman med heimen å arbeida for at elevane skal bli gode samfunnsmenneske” (Gangs 

samfunnsmenneske het det før) Formuleringen er borte i dagens læreplaner, men Læreplanen 

for grunnskolen – generell del –(som er videreført fra 1997 planene) sier: 

 

Opplæringen.. ”må lære de unge å se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft. Den 

må venne dem til ansvar – til å vurdere virkningene for andre av egne handlinger og å 

bedømme dem med etisk bevissthet ” (s 15). Dette finner vi igjen i læreplanens generelle del i 

omtalen av  ” Det miljøbevisste mennesket ”. Der står det følgende: ”Mennesket er en del av 

naturen, og treffer stadig valg med konsekvenser ikke bare for egen velferd, men også for 

andre folk og for naturmiljøet. Valgene har konsekvenser på tvers av landegrenser og over 

generasjoner.” (s 45) Videre står det at kravene økes ”både til viten og til bevisste økologiske, 

etiske og politiske avgjørelser hos enkeltindivid og samfunn. ” Det sies om undervisningen at 

”… den bør vekke ydmykheten overfor det uforklarlige, gleden over friluftsliv, nøre hugen til 

å ferdes utenfor oppstukne veier og i ukjent terreng, til å bruke kropp og sanser for å oppdage 

nye steder og til å utforske omverdenen. Friluftsliv rører både kropp, sinn og tanke. 

Fostringen må betone forbindelsen mellom naturforståelse og naturopplevelse: kunnskapen 

om elementene og om samspillet i livsmiljøet må gå sammen med erkjennelsen av vår 

avhengighet av andre arter, samfølelsen med dem og gleden over naturliv” (KUF 1996, s. 48) 

Læreplanene ser ut til å legge vekt på økologisk bevissthet og kunnskap om bærekraftig 

utvikling. Det gjelder særlig naturfagplanen. Men artskunnskap og systemkunnskap kan også 

være med på å berike ens naturopplevelser. Det en kan navn på ser en lettere, hørere en 

lettere, lukter en lettere. I omtalen av friluftsliv i de nye planene for kroppsøvingsfaget finner 
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vi finner mye om mestring og bevegelseskultur der speideren og idrettsutøveren får plass, 

men også innspill mot en undervisning som skal gi så vel naturopplevelse som 

naturinnlevelse: Det står at faget ”skal være med på å gi elevene naturopplevelser (min 

uthevelse)og innsikt i å bruke naturen til idrett og friluftsliv på en miljøvennlig måte. (KUF: 

Kunnskapsløftet s. 117) 

 

På tross av det som her er nevnt fra læreplanene vil jeg hevde at skolens planer avspeiler et 

ganske instrumentelt forhold til natur og friluftsliv. Samleren, dokumentaristen og til en viss 

grad speideren går inn i dette bildet, men hvor er det blitt av naturelskeren? Hvor er det blitt 

av tiltak i skolen som skal gi barn kjærlighet til naturopplevelser og omsorg for omgivelsene? 

En kjærlighet som kanskje først og fremst det formålsløse friluftslivet kan gi. 

  

Der er ingen mening, der er intet mål, sa Zappfe om sitt friluftsliv, og han fortsatte med å si at 

når  alt som har mening, mål og hensikt en gang ligger som høstens halm, da står der søyler i 

din erindring med uslokkelig glans. Ved dem skal du vite, når du står ved din siste varde – at 

du har drukket en jorddag inn. Det er følelsen av levd liv i naturen Zapfe omtaler.  Skolen må 

gi elevene opplevelser som gir næring til sanser og følelser i tillegg til nøktern kunnskap. Det 

bør ikke være slik at det bare er et lite utvalg barn som via entusiastiske lærere unntaksvis får 

et glimt av naturens storhet. Vi vet i dag lite eller intet om elevenes opplevelser i skolen på 

dette området.   

 

BARNS FORHOLD TIL NATUR 
Hva er det fineste stedet du vet?  Jeg spurte barn fra en rekke steder i Trøndelag om dette .  

Barn fra bygdemiljø – som Selbu eller Oppdal - nevner ofte steder i skog og fjell når de skal 

navngi det fineste stedet de vet om.  Ofte nevner de vannet ved hytta eller setra i fjellet – 

steder der de opplever fred og ro. En 7. klassing fra Selbu sier: ”Det fineste stedet æ veit e 

hytta, for de e itj no fålk der.”  Eller en 7 klassing fra Oppdal: Det fineste stedet han vet er 

Slettvollfjellet – for som han sier. – ”de e så my sau der” Barn fra bygdemiljø nevner 

naturperler i bygda, bybarna nevner mye oftere byer i utlandet, strender i Syden eller hus i 

byen. (Mjaavatn 1999)  

 

Det er karakteristisk for nordmenn at mange av oss har navn etter et fysisk sted der vi har våre 

røtter.  Vi kan hete Egge, Naustdal eller Mjåvatn.  Mye tyder på at nærkontakt med naturen i 

barndommen er en viktig faktor når det gjelder det forhold en i voksenlivet har til hjemsted og 

røtter. Særlig i bygdemiljø ser det ut til at de unge som har hatt et nært forhold til natur i 

større grad velger å søke hjem etter endt utdanning. Oppvekstmiljøet vil prege våre senere 

valg. Ser skolen slike sammenhenger? Mange kan ha vonde opplevelser fra barndommen, 

men sterke naturopplevelser kan ofte overdøve støyen fra det vonde. De første vårtegn, 

stormene, lydene og ikke minst luktene er viktig for oss.  Barndommens lukter bringer fram 

minner i oss. For meg som vokste opp i en skogdal på Østlandet, er lukten av nyhogd tømmer 

et sterkt minne. Det er også duften av sjasmin fra sommere i mine besteforeldres hage. Lukt er 

en sterk reflektor for minnet.  

 

Hva slags forhold har barn til natur i dag som de i voksen alder vil se tilbake på? Hvilke 

dufter skaper varige spor?  

 

Anne Martinsen, som i mange år var leirskolelærer på Hålandsdalen leirskole, sa på 

Friluftskonferansen 1992: ”Mange barn i dag har ikke noe forhold til natur i det hele tatt. Barn 

på tur er ingen enkel sak. Som leirskolelærer i 15 år har jeg erfart en dalende utvikling når det 

gjelder barns tilfredshet i naturen. De er ofte motorisk svake i terrenget, uten kunnskap om 
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vær og vind, påkledning og utstyr, og de er utrygge og usikre i terrenget. ” Hun fortsetter: 

”Jeg vil påstå at barn i dag er i en helt annen situasjon enn forrige generasjon hva gjelder 

forhold til natur. Den umiddelbare årsak kan tilskrives en foreldregenerasjon som føler for 

naturen, men ikke nødvendigvis gjør bruk av den.  Resultatet er barn som ikke opplever natur 

fordi foreldrene Kari & Ola Nordmann selv ikke er bevisst at de har sluttet å bruke naturen 

aktivt selv.” ( Martinsen 1992, s 108) Jeg vil påstå at om mange barn manglet 

naturopplevelser og naturerfaring i 1992, ja så er det mange flere som mangler dette i dag. 

Skolen har en formidabel jobb dersom den skal kompensere for manglende friluftsliv i 

barnefamiliene. 

 

Skal vi drive friluftsliv fordi vi er norske og ønsker å opprettholde mytene og tradisjonene? 

Eller er det kanskje helseaspektet ved friluftsliv som skal drive oss ut i skog og fjell? Det er 

klart friluftsliv kan gi et positivt bidrag til vår fysiske og mentale helse, men vi må ikke bare 

legge vekt på dette. Veslemøy er et av de store naturbarna i norsk litteratur. Garborgs 

skildringer av Veslemøys møte med naturen på Høg- Jæren er preget av innlevelse, varme og 

mystikk:  

 

Til deg, du Heid og bleike Myr 

med Bukkeblad, 

der Hegre stig og Heilo flyr, 

eg gjev mitt Kvad.  

Til deg, du visne Lyng um Haug, 

der Draumar sviv, 

eg gjev min Song um Dimd og Draug 

og dulde Liv.  

(Fra Haugtussa) 

 

Når alt dette er sagt: Vi har lange tradisjoner i Norge for å gjøre bruk av naturen til ulike 

formål. Arne Næss har vært opptatt av naturens sjel. Han sa likevel: ”Å bare se på natur er 

ytterst spesiell atferd. Opplevelsen av et miljø skjer ved å gjøre noe i det, å leve i det.” 

(Økologi, samfunn og livsstil, 1976) Også Garborgs Veslemøy kunne glede seg over naturens 

gaver: 

 

Nei sjå kos det blånar her 

No må me roe oss kyra.  

Å nei, slik fine bær 

Og dei som det berre kryr av 

Nei maken hev eg kje sett 

Sumt godt her er då til fjells 

Her vil eg vera til kvelds.  

 

”Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Kari: nå går vi ut i skauen for det er så mye bær ”, 

sang Alf Prøysen. Det er en sang fra den tida barn ennå dro på bærtur. Kanskje vi snakker 

om 1950-60 tallet? Hvordan ser det ut i dag? 
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I en undersøkelse jeg gjorde i flere kommuner i Trøndelag var det bare 4-5 av 374 barn i 4. og 

7. klasse som hadde plukket bær uten å være sammen med voksne. (Mjaavatn 1999) Laila var 

et unntak: Hun er sjelden på tur, sier hun, men det hender hun plukker bær sammen med 

søsteren sin og broren sin, ”for ho mamma har vondt i hofta, og han pappa har vondt i 

ryggen”. Figur 1 er basert på svar fra en spørreundersøkelse jeg har utført i Agder og 

Trøndelag. Figuren viser hvor stor andel av et utvalg barn og unge som i dag har lyst til å 

plukke bær i skog og mark. Det ser ut til at lysten synker sterkt når en kommer opp i 

ungdomsårene. Det bekreftes også av Strandbu sin undersøkelse av Osloungdom. (Strandbu 

2000) 

 

Figur 1. Hva har du lyst til å gjøre ute? 

Plukke bær? Prosent av alle. N= 1013.
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Dersom vi går inn i detaljer i dette materialet finner vi at barn som har lyst til å plukke bær i 

skogen har mødre med høyere alder (var over 35 år da barnet begynte på skolen) enn 6-

åringer som ikke har lyst til å plukke bær. Bærplukking ser i dag ut til å høre hjemme i de 

eldre generasjoner, og kanskje mer på landet enn i byen. Jørund Aasetre fant for øvrig alt i 

1992 i en undersøkelse fra Nordmarka at de som plukker sopp og bær hadde en langt høyere 

gjennomsnittsalder enn de som ”bare gikk på tur” (Aas & Aasetre 1994). Ingunn Grimstad 

Klepp har belyst dette nærmere i sin doktoravhandling På stier mellom natur og kultur: 

turgåeres opplevelser av kulturlandskapet og deres synspunkter på vern (Grimstad Klepp 

1998). Hun siterer en middelaldrende mann som var vokst opp på landet og var vant med 

bærplukking fra barnsben. I dag vil han ikke plukke bær fordi han oppfattet det som matauk – 

og dermed arbeid.  Andre naturopplevelser fra barndommen ser han annerledes på: ” når 

lørdagskvelden kom, så hadde vi fri, og da dro mange ganger jeg og boren min og kameratene 

våre med sekker og fiskestenger inn på noen vann innpå skogen og var der og overnatta under 

åpen himmel. Jeg vet ikke hvor liten jeg var første gangen jeg var på sånn tur” (s 91). Her var 

det kanskje minner om friheten og selvforvaltningen som var sentral – ikke matauken. Kona 

var vokst opp i byen og sier: ”… vi hadde hver vår måte å gå på tur på. Fordi at han gikk jo 

for å fiske eller på jakt og var veldig uvant med det å gå  (på tur) for turens skyld” (s 92). 

Etter en tilvenningsperiode sier kona – klarte også mannen å gå – bare for å gå. 

 

Er samleren, høsteren, på veg ut av friluftslivet? Skal bærplukking være en oppgave for 

skolen? I Salten har skolene i flere år hatt prosjekter der elevene plukker bær, lager saft og 

selger som en del av en elevbedriftvirksomhet. De opplever å kunne høste av naturens 

overflod. Erfaringene er positive.  
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Ingunn Grimstad Klepp siterer en mann som minnes sin barndoms fisketurer. Jeg har også 

slik minner. Det hele begynte den høsten jeg startet på skolen. Sammen med et par kamerater 

var vi ivrige med fiskestanga oppover bekken mellom jernbanen og hovedveien i bygda vår. 

Det var ikke så store området, i grunnen bare noen kratt med et og annet tre, men det var vårt 

territorium, guttenes territorium, her var ingen voksne, og liten plass for jenter. Vi utforsket 

hver krok i denne delen av bekken, og vi begynte å sette ståsnører. Bandt senestumper i 

greiner på overhengende trær og lot marken ligge natta over. Vi var tidlig ute om morgenen 

når vi hadde fri, og sprang til bekken rett fra skolen, spente på om det var fisk. Vi plukket 

blåveis og hvitveis langs bekken, og senere store buketter med liljekonvall. Vi tappet 

bjørkesaft om våren og lagde blåserør av sløke for å blåse rognebær om høsten. Vi lagde 

kvernkall og demninger om sommeren og gikk bekkelangs på skøyter om vinteren. Det var i 

flere år et herlig selvforvaltet liv i naturen langs bekken.  Og jeg spør: Har dagens unger sin 

bekk – eller er den ikke spennende nok i det moderne samfunn? Kanskje den er for farlig for 

dagens barn? Går det gutter lenger med fiskestang langs bekkene? Jeg har i seinere tid spurt 

folk – er det fisk i bekken vår nå? Nei fisk – sier de og ser litt forundra ut – det er det vel 

ikke? Men kanskje det bare ikke er noen unger lenger som ser etter? 

 

Vi måtte få Barnas Fiskeklubb i regi av Norges Jeger og Fiskerforbund for å få opp 

fiskeinteressen hos småbarnsfamiliene. På samme måte som vi måtte få Barnas Turlag i 

Turistforeningen for å få barnefamiliene ut i fjellet igjen.  Skal jakt, fiske og friluftsliv i det 

hele tatt være en oppgave for skolen?  Mange barn lærer ikke å fiske i dag. Foreldrene kan 

ikke fiske heller. Det er en svikt i opplæringen gjennom flere generasjoner. Barnas Fiskeklubb 

og Barnas Turlag når relativt få barn, og helst de med foreldre med spesiell interesse. Skolen 

når alle barn. Det er mange som trenger en innføring i denne delen av friluftslivet. 

 

”Ekte 68-ere spiser ikke seipanetter”, het det i sin tid. Jeg er ikke sikker på om de spiser fisk i 

det hele tatt, det er i alle fall få av dem som er blitt fiskere. 

Figur 2. Hva har du lyst til å gjøre ute? Dra

på fisketur? Prosent av alle. N= 1013.
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Den tidligere refererte undersøkelsen fra Agder og Trøndelag viser at mange barn stadig har 

lyst til å fiske (Figur 2).  Det gjelder særlig gutter i 10-12 års alderen.   Problemet er at mange 

ikke kan, eller gis anledning. Også på dette området er det de eldre som fører an. Hør bare på 

Jarle som går i 4. klasse og bor i Trondheim. Han fortalte han hadde vært på fisketur på en av 

øyene utenfor Trondheimsleia. ” Jaså”, sa jeg i intervjuet, ” har du familie der ute kanskje?”. 

”Neij-jaa jeg er ikke helt sikker på om det er familie”, sa Jarle. Jeg var på fisketur sammen 

med faren til kjæresten til bestemor”.  Den eldste generasjon trår til og 68-erne lever opp til 

sitt rykte!  
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Figur  3.  Hva har barn lyst til å gjøre ute? 
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Figur 3 viser data fra et utvalg kommuner i Sør Trøndelag. Jeg  har spurt barna hva de har lyst 

til å gjøre ute, og har bedt dem velge mellom 27 ulike aktiviteter. Jeg finner svært liten 

forskjell mellom by og land i barnas preferanser.(Mjaavatn 1999). De samme spørsmålene er 

gitt til ca 100 barn på Sørlandet. Her er spørsmålene gjentatt hver år fra 1. til 4. 

klasse.(Mjaavatn og Aasen Gundersen 2005)  Vi finner i studien at der både barn og foreldre 

oppgir at de er mye ute i naturen sammen, er det signifikant flere av barna som har lyst til 

aktiviteter som å jogge, gå på skitur, plukke bær eller dra på telttur.  Det er på den annen side 

signifikant flere av de barna som i liten grad er ute i naturen med foreldrene som har lyst til å 

sole seg, spille fotball, gå på rulleskøyter eller stå på rullebrett. Jeg vil ikke ta stilling til om 

den ene livsstilen er bedre enn den andre, men konstaterer at en mer urban livsstil kan 

utfordre det tradisjonelle friluftslivet.  

 

Hvor aktive er ungdom i friluftsliv? Vi har en rekke studier på dette området, og her er 

resultater fra en undersøkelse jeg gjennomførte blant ungdomsskoleelever i 3 landsdeler i 

2002. 

10,45,811,8Jakt

52,036,540,8Fottur på fjellet

52,539,452,2Fiske

67,854,847,3Fottur i skog og 

mark

TrøndelagOsloSørlandetFriluftsliv.

Tabell 1. Andel (%) jenter og gutter i alderen 

13-15 år som oppgir at de mer enn 1 gang per år 

driver med ulike aktiviteter. N=918
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 Tabellen viser at ca halvparten av ungdommene minst en gang per år gikk fottur eller var på 

fisketur. Det er et positivt utgangspunkt for skolens arbeid. Mange bringer med seg erfaringer 

fra sin familie Og familiens livsstil preger barna. Der minst en av foreldrene er medlem av 

enten turistforening eller jeger- og fisker organisasjoner øker deltakelsen i forhold til fotturer, 

jakt og fiske.   

 

Skolens læreplaner er klare i forhold til hvor hovedansvaret for oppdragelse og sosialisering 

skal ligge. Det er foreldrene som har primæransvaret for oppfostringen av sine barn.  I forhold 

til friluftsliv kan det være et problem for skolen at mange barn totalt mangler erfaringer 

hjemmefra. 

 

 Skolen skal også knytte seg opp mot lokalsamfunnets kultur og tradisjoner. Jeg har sans for 

barnehagen i Lierne som satte rypesnarer på tomta – en innføring i lokal kultur. De ansvarlige 

måtte imidlertid tåle hard kritikk fra dyrevernaktivister.  Jeg har også sans for læreren på 

småskoletrinnet i Nord - Trøndelag som sist høst tok med elevene på gåsejakt. Likesom jeg 

har sans for en svensk bygd jeg vet av der den første elgen som blir skutt i jakta kjøres inn på 

barnehagen for partering. Dette er en del av vår kultur, en del av vår lokale identitet og er 

ingen motsetning til ærefrykt for livet.  

 

  

ØKS OG KNIV 
Alle barn i min oppvekst lærte å spikke seljefløyte, og mange kunne denne reglen:. 

 

Pippil, pippil vil du gå,  

skal du få 

kjøtt og kål i Kongens gård  

og fire skilling attpå. 

 

Seljefløyte hørte våren til. Når jeg lukker øynene og tenker på det kjenner jeg ennå smaken av 

seljesaft i munnen. Men hva med dagens barn? Det er ikke lenger lov å gå med kniv på 

offentlig sted. Foreldrene kan ikke spikke og tør ikke la barna slippe til. Tør lærerne? Og kan 

de? Jeg har sett mange gode eksempler i de senere år i skolen. Skjelnan barneskole utenfor 

Tromsø for eksempel, der elevene hele uker av gangen har uteskole i fjæra og i skog og mark 

og der ungene alt i første klasse bruker kniv, øks og sag uten at voksne henger over dem med 

formaninger. Dette er redskap mange barn i dag er uvante med.  De fleste har ingen erfaring 

med å hugge ved og lage bål.  Friluftsliv er som vi har sett svært mye mer enn fiske, knivbruk 

og bålbrenning, men jeg synes skolene skal fortsette å lære elevene noen basisferdigheter de 

kan ha glede av i et framtidig liv.  Vi begynner å få forskning om uteskolen, her har bl.a. 

Høgskolen i Hedmark gått foran. (Se f. eks Jordet 2003) Vi vet litt om innholdet, blant annet 

at mange skoler flytter ordinær undervisning i ulike fag ut i naturens klasserom. Men vi vet 

fremdeles svært lite om hvilken virkning uteskolen har for barns interesse for, og ferdigheter 

i, friluftsliv.  

 

FRILUFTSLIV I ENDRING 
”Men hvor ble det av anorakkene? Og tøflene og strikkejakkene. Hvor ble det av 

termosflaskene? Og gnagsårene og rumpetaskene?”, sa Odd Børresen. Han traff 

folkesjela med sin sang.  Men la oss ikke bli for nostalgiske. Der vi før gikk i fjellet med 

nikkers og anorakk og tråkket løype med breie fjellski, lages det nå maskinpreparerte spor så 

far kan ta på langrennskia og kondomdressen – ev med en enkel overtrekksdress – og vise 

hvor langt han kan gå på en time. Endring fra fjellski/turski til langrennsski er kanskje mest 
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merkbar for foreldregenerasjonen. Ungdommen er vokst opp med dette og vil helst kjøre twin 

tip eller snowboard  off pist ved slalåmbakken. Alternativt tar de seg fram med avansert 

randonee utstyr og  kjører ned fra de bratteste tindene. Gjør det noe? Nei! Må en ha Bergans 

meis og anorakk for å drive friluftsliv? Nei! Men vi må ikke miste friluftslivets sjel! 

 

Figur 4 viser resultater fra en  undersøkelse utført i ungdomsskoler og videregående skoler i 

Troms, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Buskerud, Akershus og Østfold i 2000. (Mjaavatn 

2002) Ca 30 prosent av både jenter og gutter sier de ikke liker den tradisjonelle kulturen som  

forbindes med friluftsliv i Norge. Bare 6 prosent av jentene og 8 prosent av guttene liker 

denne tradisjonelle kulturen svært godt.  

 

Figur 4. Hvor godt liker du kulturen som preger 

friluftsliv/skitur tradisjonen ? Svar (%) fra jenter og 

gutter i alderen 14-17. 1= liker den ikke i det hele tatt. 1= liker den ikke i det hele tatt. 

2= liker den meget godt.2= liker den meget godt.
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Det er imidlertid en klar forskjell (p<0,001)i holdning mellom de som var ofte på tur som 

barn med sine foreldre, og de som sjelden var det. Figur 5 viser at blant de som sjelden var på 

skitur med sine foreldre som barn, var det hele 42,5 prosent som ikke likte  den tradisjonelle 

friluftslivskulturen, blant de som ofte hadde vært på tur med sine foreldre som barn var det 

bare 12,4 prosent som svarte det samme.  

 

 
Figur 5. Hvor godt liker du kulturen rundt den 

tradisjonelle norske friluftslivstradisjonen?         

1= liker den ikke.  6= liker den meget godt.  
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Det er ikke overraskende at holdningene til friluftsliv henger sammen med opplevelser i 

barndommen. Men det betyr også at mange kommer på skolen uten erfaringer og med 

negative holdninger.  Mange skoler ser ut til å ønske å gi elevene innblikk i 1950 tallets 

friluftsliv. For mange elever er det en dødfødt ide. Friluftslivet er i sterk endring.  Men hvor 

mange lærere tar signalene og tar med snøbrettet til bakkene og klatreselen til fjellveggen? 

Hvor mange lærere – og foreldre - tar på alvor barn og unges behov for spenning og 

utfordringer? – i tillegg til at vi alle har behov for tid til kontemplasjon og stillhet.  

 

ALENE MED NATUREN? 
I sin tale til ungdommen i 1921 advarte Nansen mot ungdommens tendens til å drive sport og 

friluftsliv i flokk.(Nansen 1922) Polarfareren hadde ikke fått med seg at da som nå er det slik 

at der voksne trenger ensomhet trenger barn ofte fellesskap. ”Dæ æ artigast å gå på tur når dæ 

æ nuggun som æ samen” sier ei jente som Bjørg Lund intervjuet i sin hovedoppgave fra NIH:  

”At ein er ute og slikt” (Lund 1995)  Barn vil ha fellesskap med andre – med ikke 

nødvendigvis med MANGE andre. Foreldre bommer ofte på dette når de trekker med seg sine 

barn på tur – uten å huske den viktige lære – at andre barn bør inviteres med samtidig. Her har 

skolen en stor fordel – her kan en sørge for naturopplevelser sammen med jevnaldrende – det 

er slike opplevelser som ofte tenner barn og unges interesse for friluftsliv.  

 

Mens Nansen kanskje bommet litt med hensyn til ungdom og ensomhet, sa han i sin tale i 

1921 noe annet viktig: 

 

”gi oss erstatning og føre oss tilbake til en mer menneskelig tilværelse – bort fra de mange, 

bort fra det evige jaget, den forvirrede larm”. 

 

Er stillhet truende for menneskene? Er det derfor vi så ofte omgir oss med konstante 

lydkulisser. Er det derfor ungdommen ikke klarer å gjøre lekser uten musikk, og velger en 

Ipod i øret framfor svarttrostens sang når de går kveldstur i parken? Skolen har en viktig 

oppgave i å oppøve elevenes evne til å tåle stillhet. Bare slik kan de lytte til naturen.  

 

Jeg har i de senere år vært sterkt opptatt av fysisk aktivitet og helse, og om skolens ansvar for 

barn og unge på dette område. Jeg har i liten grad berørt dette her.  Friluftsliv i skolen skal 

ikke som hovedsak gjøres til et middel for noe – til noe instrumentelt, for eksempel en 

hovedarena for fysisk aktivitet. Friluftsliv i skolen skal gi opplevelser som gir gjenklang 

innerst i sjelen. Slik sett kan friluftslivet gi et bidrag til den mentale helsen. Den vet vi er 

tynnslitt hos mange unge i dag. Mange har erfart virkningen av en naturopplevelse på sinnet. 

Hør bare på Per Chr. Asbjørnsen: 

 

”Når verden går meg i mot, og det unnlater den sjelden å gjøre når det gies noen leilighet til 

det, har jeg stedse funnet meg vel ved å ta en friluftsvandring, som demper for min smule 

bekymring og uro. Hva som hadde vært i veien denne gang, husker jeg ikke nu mer; men det 

som står klart for min erindring er at jeg en sommerettermiddag for noen år siden vandret 

oppover østsiden av Akerselven med fiskestangen i hånden, forbi Torshaug og Sandaker 

gjennom Lillohagen til oset ved Maridalsvannet. Den klare luft, høylukten, blomsterduften, 

gangen, fuglekvitteret og de friske luftningene ved elven, virket i høy grad oppkvikkende på 

mitt sinn.”  

                                                (Fra ”Kvernsagn”) 

 

Jeg vil la Asbjørnsens iakttakelse være min avslutning. Han hadde lært å gå inn i naturen. 
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