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Friluftsliv må nok i de fleste sammenhenger sies å være et subjektivt fenomen, og er derfor 

vanskelig å definere. Likevel er friluftsliv flere ganger blitt forsøkt presisert både av politikere 

og forskere. Tellnes (1985:68) skriver for eksempel at friluftsliv er: ”… hensynsfull ferdsel og 

ansvarsfull bruk av den frie natur, hvor hovedsiktemålet er gode naturopplevelser”.  Innenfor 

den politiske arena har blant annet følgende blitt uttrykt i Stortingsmelding 39 (MD 2000-

2001:11): ”Det sentrale er at friluftslivet er miljøvennleg og helsefremjande”. 

 

Uansett hvordan en ser på friluftsliv som fenomen, så er det tydelig at elementene natur, 

aktivitet og opplevelser er sentrale. Når det gjelder holdningene til natur innenfor det norske 

friluftsliv, så synes det klart at det både innenfor den politiske og akademiske arena er et 

ønske om at aktivitetene skal være preget av miljøbevissthet og positive naturopplevelser.  

Det er i den sammenhengen interessant å vite at flere har påpekt betydningen graden av viten 

om naturen har for individets holdninger til naturen (Kellert 1980, 1996; Mordi 1991; Schulz 

1986; Smith-Sebasto 1996). Videre mener flere av disse at også typen av friluftslivsaktivitet 

har innvirkning på individets viten om naturen og dermed også spiller en rolle når det kommer 

til holdninger (Kellert 1980, 1996; Mordi 1991; Schulz 1986). Spesielt er Kellert fremtredene 

på dette området og har klart å finne fram til 10 hovedkategorier av grunnleggende holdninger 

til natur: 

 

 Naturalistisk: Sterk interesse og affeksjon for natur og friluftsliv. 

 Økologisk: Naturen som et system der det er en sammenheng mellom forskjellige 

arter og habitater i naturen i økosystemer. 

 Humanistisk: Sterk affeksjon for individuelle dyr, hovedsakelig kjæledyr. I forhold til 

naturen, så er fokus her på store attraktive dyr med klare antropomorfiske forbindelser. 

 Moralistisk: Hovedsaken her er riktig og gal behandling av dyr, der det er en sterk 

motvilje mot utnytting og ondskap. 

 Vitenskaplig: Hovedinteressen ligger i de fysiske forholdene og de biologiske 

funksjonene. 

 Estetisk: Skjønnheten og den symbolske betydningen enkelte dyr kan ha. 

 Utilitaristisk: Den praktiske og materielle verdien av naturen og dens fenomener. 

 Dominant: Tilfredsstillelse gjennom mestring og dominans over naturen. 
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 Negativ: Aktiv antipati mot naturen og dens fenomener. 

 Nøytral: Passiv unngåelse av naturen og dens fenomener på grunn av likegyldighet. 

 

Disse hovedgrupperingene av holdninger til naturen har så blitt vurdert blant annet i forhold 

til friluftslivsaktiviteter og graden av viten om naturen. Av forskningen på området kommer 

det tydelig fram at de som driver med friluftslivsaktiviteter har en høyere grad av viten om 

naturen enn gjennomsnittet. Disse har også generelt sett et mer positivt forhold til naturen 

(Kellert 1980, 1996; Mordi 1991; Schulz 1986). Høyest score finner vi blant de som holder på 

med naturstudier og fuglekikking (Kellert 1996).  

 

Figur 1. Fuglekikking i 

forhold til viten om- og 

holdninger til naturen 

(Kellert 1996) 

 

 

Schulzs (1986:345) 

summerer opp funnene i 

sin studie på følgende 

måte: 

” Respondents with high 

knowledge level worry 

about the right and wrong 

treatment of animals and 

oppose the exploitation of 

and cruelty toward animals… Perhaps people with a very low knowledge level are thinking in 

terms of simple constructs typified by individual animals, and though they demonstrate 

affection for individual animals, they may not be able to see the complexity of nature as a 

whole and are less concerned about the problems of environmental degradation”. 

 

Det er imidlertid gjort få undersøkelser knyttet til viten om naturen og holdninger til naturen i 

Norge. En av de få undersøkelsene som kan trekkes inn i denne sammenhengen har følgende 

problemstilling: I hvilken grad predikerer/forklarer/innvirker de identifiserte faktorene fra 

litteraturen, graden av viten om naturen for et norsk utvalg sterkt knyttet til natur og friluftsliv 

(Nerland 2002)? Utvalget besto av friluftslivsstudenter, biologistudenter og 

kroppsøvingslærere i den videregående skolen. Hovedfokus i denne studien er rettet mot ulike 

identifiserte friluftslivsaktiviteters innvirkning sett i sammenheng med betydningen viten om 

naturen har som predikator for holdninger til naturen. 

 

Resultatene fra entered multippel lineær regresjonsanalyser i denne undersøkelsen viser at 

ingen av de undersøkte faktorene har spesielt sterk sammenheng med graden av viten om 

naturen i utvalget (N = 69). Dog er faktisk flere av de undersøkte sammenhengene statistisk 

signifikante. Ikke overraskende viser friluftsliv aktiviteten ”Jakt” en sammenheng med graden 

av viten om ”Sportegn” (.293**) og også den samlede ”Viten om Naturen” (.265*). 

Aktivitetskategorien ”Naturstudier/Bær/Sopp” viser en svak men signifikant sammenheng til 

henholdsvis graden av viten om ”Flora” (.214**) og ”Insekt” (.261*). Også andre faktorer 

som blant annet ”Utdanningsnivå” og hyppigheten av friluftsliv ble undersøkt med funn av 

svake til middels sterke signifikante sammenhenger til ulike områder av viten om naturen. 
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Selv om funnene fra denne undersøkelsen ikke er så sterke, så er likevel resultatene 

overraskende med tanke på det relativt lave antallet deltakere i utvalget. En nasjonal 

undersøkelse med et standardisert spørreskjema basert på Kellert, kan i framtiden gi 

spennende kunnskap om nordmenns holdninger til naturen og ikke minst hva en bør fokusere 

på for å få disse 

holdningene så positive 

som mulig. Betydningen 

av kunnskap om slike 

forhold vil trolig bare øke 

ettersom de økologiske 

problemene i verden blir 

tydeligere. Videre er det 

sannsynlig at et godt 

forhold til natur fører til 

økt grad av friluftsliv 

aktivitet. Dette kan igjen 

ha den konsekvensen at 

omtanken for miljøet 

forsterkes i form av et 

slags positivt feedback 

loop system. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modell over sammenhenger (beta koeffisienter = β) mellom predikatorer og 

naturvariablene ”Flora”, ”Insekt”, ”Fugl”, ”Sportegn” og ”Viten om Naturen” (Nerland 

2002) 
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