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INDLEDNING 
Hver anden nordmand lider af overvægt, og ca. 400.000 af det, der kaldes sygelig overvægt

2
. 

Alle prognoser tyder på, at overvægt og fedme bliver et af velfærdssamfundets største 

problemer i fremtiden. Gennem naturvidenskabelige studier har man efterhånden opnået stor 

viden om, hvilke sygdomme der kan blive en konsekvens af overvægt og et inaktivt 

liv(Klarlund 2003). Overvægt og de medfølgende sygdomme kan blive en enorm belastning 

for det enkelte individ i form af forringet livskvalitet og forkortet levetid.  Sygdomme der er 

relateret til overvægt og inaktivitet vil også medføre et øget pres på sundhedssektoren. Da der 

er udsigter til at problemet er stigende, må der gøres noget aktivt. Flere naturvidenskabelige 

studier har vist at det bedste middel mod sygdomme relateret til overvægt er øget fysisk 

aktivitet. Det næste trin i forskningen må være at undersøge, hvordan de overvægtige 

motiveres til fysisk aktivitet.  

Ofte opfordres den overvægtige til aktiviteter, der har sit udgangspunkt i  traditionelle 

idrætsgrene eller motionsformer. Den form for aktiviteter motiverer givetvis en del af de 

overvægtige til øget fysisk aktivitet. Jeg har en formodning om, at der findes en god del, som 

ikke lader sig motivere af disse aktiviteter. Årsagerne til den manglende motivering kan være 

mange. Det kan være de ”settings”  aktiviteterne udøves under, der er årsagen. Et eks. er 

fitnesscentret hvor de primære motiver for træningen ofte er ønsket om den perfekte krop 

udfra et visuelt perspektiv. Dette vil hurtigt føre til mindreværdskomplekser hos den 

overvægtige, da  kropsidealet i disse centre er den trænede og tynde krop. I idrætten vil der 

ofte være fokus på præstation og konkurrence, noget der igen kan give den overvægtige 

nederlag. Dette er en meget firkantet beskrivelse af hvilke ”settings” den overvægtige kan 

være fysisk aktiv under. Idrætsbegrebet dækker over et utal af aktiviteter, hvor mange sikkert 

er i stand til at motivere overvægtige. 

Når idrætten bliver brugt i behandling, sker der ofte det, at den bliver et mekanisk 

middel affødt af den naturvidenskabelige tankegang. Med den naturvidenskabelige 

indgangsvinkel har behandlingen tendens til at blive fragmentarisk, hvis vi opfatter mennesket 

som mere end det ”fysiologiske menneske”. 

I denne opgave vil idrætten og fitnesscentrene ikke være en del af den empiriske 

undersøgelse. Jeg mener at idrætten har en berettigelse, når det gælder overvægtige og fysisk 

aktivitet. Der er tilmed gjort en del erfaringer på området. Derfor vil jeg drøfte disse 

                                                 
1
 Dette er en præsentation af en Masteropgave, der skrives i Kropsøvning, idræt og friluftsliv ved Høgskolen i 

Telemark. 

2
 WHO-definitionen på helse-skadelig overvægt er et Body Mass Index på over 30(Social og helse 

direktoratet). 
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aktiveringsmiljøer for at perspektivere problemet med at motivere overvægtige til fysisk 

aktivitet.  Mine egen forforståelse omkring det at motivere overvægtige er udtrykt i følgende 

refleksion. 
”Overvægtige har brug for andre motiver end det helsefremmende i forbindelse med udøvelse af fysisk aktivitet. 

Specielt hvis den fysiske aktivitet skal være en del af en varig livsstilsændring. Der er en mængde af motiver for at udøve 

friluftsliv. Mange af disse motiver er ikke direkte relateret til den kropslige aktivitet, hvorfor man måske kan  undgå fokus på 

den overvægtige krop. Gennem friluftsliv kan  motivationen være, naturoplevelse, spænding, mestring, leg, selvoplevelse, 

ansvar, gensidighed og sociale aspekter(Bischoff 1995)(Vaagbø 1993)(Vorkinn 2000). I udøvelsen af  friluftsliv er man ofte 

fysisk aktiv uden at fokusere på det. Derfor tror jeg  det er velegnet til aktivering af overvægtige.Jeg tror, at man med 

udgangspunkt i aktiviteter, der er knyttet til friluftslivet, kan skabe en ramme, der med den rigtige pædagogik kan motivere 

den overvægtige til øget fysisk aktivitet.” 

Friluftsliv er ikke ”naturlig” på den måde at oplevelser og værdier kommer den 

enkelte til del, hvis man bare opholder sig ude i naturen. Den kulturelle kontekst og den 

pædagogiske proces er ofte af afgørende betydning for hvad den enkelte kan opleve, og hvad 

vi kan realisere af dybere målsætninger(Tordsson 1993). Derfor bliver det pædagogiske 

perspektiv vigtigt, når man skal forsøge at forstå, hvordan friluftsliv kan motivere 

overvægtige til fysisk aktivitet. Af de overstående hypoteser udspringer følgende 

problemstilling. 

 

PROBLEMSTILLING 
Hvordan oplever overvægtige friluftslivet når det bruges som kilde til vægttab? 

Hvordan kan friluftsliv motivere overvægtige til fysisk aktivitet? 

 

FORMÅL 
Målet er, at den færdige rapport kan øge forståelsen for overvægtiges tilgang til friluftsliv når 

det bruges i en slanke- og helse kontekst. På den måde håber jeg, at opgaven kan være til 

inspiration for dem, der arbejder med overvægtige og friluftsliv. Det vil sige, at opgaven er en 

form for pædagogisk reflektion i forhold til den udfordring der ligger i, at få overvægtige til at 

øge deres fysiske aktivitets niveau. 

 

METODE 
Metoden der er anvendt i dette projekt, er kvalitativ. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 

kvalitative interview med overvægtige, der opholder sig på et slanke center, hvor friluftsliv er 

en del er oplægget. I tillæg er der gjort observationer på det aktuelle friluftslivsoplæg. 

Interviewene tolkes og drøftes ud fra et eksistensfænomenologisk perspektiv, samt et 

motivationspsykologisk perspektiv. 

 

ALM SENTERET 
Interviewundersøgelsen og observationerne blev gennemført på Alm Senteret. Alm Senteret 

er et privat behandlingstilbud til overvægtige, der ønsker råd og vejledning i et forsøg på at 

ændre livsstil. Livsstilsændringerne består af øget fysisk aktivitet og et sundt kosthold. Alm 

Senteret er det første sted i Norge, der tilbyder denne form for ”behandling” til overvægtige. 

Tidligere har en del nordmænd benyttet sig af et ligene tilbud på Ubberup højskole i Ebeltoft, 

Danmark. Alm Senteret ligger i Rødven, mellem Molde og Åndalsnes. Centeret åbnede 

efteråret 2004. Centeret tilbyder ophold i 4-18 uger, hvor man bor på stedet. Hovedparten af 

brugerne betaler selv for opholdet. Uge prisen er på 4.500 kr. Der er imellem 10 og 20 

brugere på centeret. De ansatte på centeret er folk med uddannelse indenfor idræt og 

ernæring. Ligeledes er der tilknyttet socionom, fysioterapeut og psykolog til stedet. 

Aktiviteterne på Alm Senteret er en kombination af indendørs aktiviteter i Gymnastiksal og 

Svømmehal, og udendørs aktiviteter. Flere af disse aktiviteter vil falde ind under en vid 

definition af friluftsliv. En fast dag i ugen er brugerne på tur. Det vil sige, at de er ude fra kl. 
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9-16. Turen kan være henlagt til fjeldet, eller kystområderne langs fjorden. Brugerne bliver 

målt og vejet en gang i ugen, og får fortaget blodsukker målinger. 

 

RESULTATER 
I disse dage foretages analyse og fortolkning af interviewene. Denne endelig rapport 

forventes, at være færdig våren 2006. Her har jeg blot valgt at præsentere enkelte af de temaer 

jeg behandler i rapporten. Nedenfor har jeg valgt, at lade de overvægtiges udsagn tale for sig 

selv, i form af citater fra interviewteksten. Tolkninger og teoretiske perspektiver præsenteres i 

den færdige rapport. 

 

AT GÅ OP FOR AT GÅ NED 
Ofte tager friluftslivet på Alm Senteret udgangspunkt i en toptur, til en af fjeldtoppene nær 

Centeret. De overvægtige klarer efter et par uger på centeret, at tilbagelægge mange hundrede 

højdemeter i fjeldet. Dette fortæller de overvægtige om topture. 
”Du får en personlig sejr, får opleve at du har nået målet,  at du ikke giver op før du har nået 

målet. I kombination med du har en ekstra god følelse i kroppen når du er blevet sliten, og har nået 

toppen, og kan nyde naturen.” 

”Vi har jo haft en del ture til sådanne fjeldtoppe, vældig tunge ture, med at gå en  masse op over 

bakke, men du er motiveret af at nå toppen på det fjeld du skal til.  Så er det ligesom det der driver 

dig frem, og så tænker du på, at du forbrænder fedt samtidig.” 

 

NATUR FREM FOR HELSESTUDIO 
De fleste af de overvægtige foretrækker, at gå på tur frem for at træne i et helsestudio. Og på 

Alm Senteret foretrækkes den ugentlige fjeldtur frem for træning i Gymnastiksalen.  
”Jeg har bestemt mig for, at jeg skal gå mere på tur. For det er sådan en trimform jeg liker godt. Jeg tror 

ikke jeg kommer til at begynde på et helsestudio eller sådan noget, der vil jeg heller gå på tur” 

”Jeg havde haft en depression, som gjorde at jeg blev sittende mye inde, og egentlig liker jeg vældig godt 

at gå ud i naturen, jeg gik ikke på helsestudio, det følte jeg mig for stor til” 

 

FRILUFTSLIV ELLER TRÆNING? 
Som det fremgik af indledningen havde jeg en ide om, at friluftslivet som fysisk aktivitet 

kunne fjerne fokus fra krop og vægttab, og være noget mere end bare et middel. Dette var 

også tilfældet hos nogen af de overvægtige. Der var dog også en del af de overvægtige der 

opfattede friluftslivet som træning, og var meget optaget af vægttab. Her et eksempel på dette. 
Nej jeg tænker på det som træning i hvert fald så længe vi går i opover bakker. Da bliver jeg altid træt 

og svedt, så da tænker jeg på det som træning. Men hvis jeg går på en flad ve,j får jeg ikke så meget 

du af det. Det er derfor jeg liker så godt at gå på fjeldet, for da bliver det tungt, og du må presse dig. 

Så jeg tænker på det som træning, men samtidig er det jo som en tur. 
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