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1. INDLEDNING 
Jeg vil fortælle om nogle enkelte, udvalgte pointer fra min igangværende ph.d.-afhandling, 

Unges friluftsliv i Danmark i det 21.århundrede. 

 

Afhandlingens formål er bl.a. at undersøge: Hvilke identiteter unge henter i friluftslivet? 

Herunder at stille og besvare spørgsmålet: Er der forskelle på de identiteter unge henter i 

friluftslivet? Og i givet fald: Hvad er forskellene?  

 

Jeg vil prøve på at svare på spørgsmålene undervejs i oplægget, og jeg håber, at I undervejs 

kan trække nogle parallelle linjer til unges friluftsliv i Norden, og at I kan bruge nogle af 

perspektiverne på jeres arbejde med ungdom i de nordiske lande. 

 

Her tænker jeg på perspektiver, der kan bruges i praksis hos de, der arbejder frivilligt og 

professionelt med friluftsliv og ungdom til daglig. Perspektiver, der kan bruges til at formulere 

overordnet politik på tværs af natur- og miljøpolitik, socialpolitik, kulturpolitik og 

sundhedspolitik m.fl.. Og endelig på perspektiver, der kan bruges inden for planlægning og 

forvaltning af de nævnte politikområder. 

 

 

2. OPLÆG 
I oplæget skal vi først se på, hvad det vil sige, at unge dyrker friluftsliv som identitetsprojekt 

på personligt, socialt og kulturelt niveau. 

 

Dernæst skal vi se på friluftslivets felt i Danmark. Her skal vi se, at de unge dyrker 

friluftslivet som et personligt, socialt og kulturelt identitetsprojekt på fire forskellige måder. 

Nemlig den traditionelle måde, den moderne måde, den post-traditionelle måde og den post-

moderne måde. Den post-traditionelle måde og den post-moderne måde afviger væsentligt fra 

den nuværende konstruktion af friluftslivets felt. 

 

Så skal vi se eksempler på den traditionelle, den moderne, den post-traditionelle og den post-

moderne måde at dyrke friluftsliv som personligt, socialt og kulturelt identitetsprojekt. Hver 

måde har sine styrker og svagheder. Men set relativt er det især den post-moderne og den 

post-traditionelle måde, der har de største styrker.  
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Endelig vil jeg til sidst give nogle bud på fremtidsperspektiver for de unges friluftsliv som 

identitetsprojekt. 

 

 

3. UNGES FRILUFTSLIV SOM PERSONLIGT, SOCIALT OG 

KULTURELT IDENTITETSPROJEKT 
Som eksempel på identitetsprojektet på personligt niveau, er der nedenfor et citat fra et 

interview, jeg har lavet: 

Grænser overskrides fysisk og psykisk. Det udvikler man sig af. Det første store skridt jeg 

nogensinde har taget, var at optræde foran andre og smide mine hæmninger og fordomme om 

mig selv væk. Efterhånden er der heller ikke grænser for, hvad jeg kan finde på at lave. 

Kostumer. Jeg går også rundt i dem til hverdag, fordi det er cool at sige: ”Se, hvad jeg har 

lavet”, ”Se, hvad jeg kan”. Så rollespil har hjulpet mig meget. Nu kan jeg sige: ”Jeg kan 

noget”, ”Det hjælper her”. (20-årig kvinde. Rollespil. Tidligere spejder og ridning) 

 

Citatet tjener som et eksempel på, at de unge på personligt niveau bruger deres aktiviteter til 

deres stil i hverdagslivet. Det omfatter de unges personlige oplevelser af at opbygge, styrke, 

vedligeholde og/eller få afløb for deres fysiske og mentale talenter, deres kreativitet, deres 

temperament, deres karaktertræk, deres image osv. Ja kort og godt, hér handler det om, at de 

unge bruger deres aktiviteter til at overskride grænser i mindre eller mere udpræget grad, med 

henblik på at opdage rum for personlig udvikling og overskud såvel fysisk som psykisk. 

 

Som et eksempel på identitetsprojektet på socialt niveau er følgende citat: 

Jeg er SF´er (Socialistisk Folkeparti), og dér kan man trække nogle linjer til friluftslivet. 

Fordi det i stedet for pengepolitik og erhvervsliv er det sociale og miljøet, jeg har lagt vægt 

på. Der trækker jeg tit, hvis jeg er i tvivl: ”Hvor og hvad er det egentlig, der er rødderne?”. 

Og: ”Hvilken ideologi kan man så støtte sig til”. (23-årig mand. Windsurfing, ski og fodbold. 

Tidligere svømning, badminton, sejlads, lystfiskeri og ridning) 

 

Citatet tjener som eksempel på, at de unge på socialt niveau bruger deres aktiviteter til deres 

livsstil. Det omfatter de unges samværsaktiviteter og/eller enkeltmandsaktiviteter til 

afprøvning af en lang række forskellige handlinger, holdninger og værdier. Det vil rent 

handlingsmæssigt sige, at de bruger aktiviteterne til at dyrke og styrke deres sociale status, 

evner til at begå sig alene og/eller i fællesskab. Udforske og at være deres køn og forskellige 

roller i hverdagen. Endelig, og ikke mindre vigtigt, bruger de aktiviteterne til at 

eksperimentere og øve sig i tillids-, og risikorelationer. Det vil rent holdningsmæssigt sige, at 

de bruger aktiviteterne til at modne deres politiske holdninger, holdninger til asylansøgere og 

fremmedarbejdere, holdning til terrorangreb og terrorister, holdninger til naturen og miljøet, 

holdninger til fest, druk, stoffer og sundhed. Og endelig vil det rent værdimæssigt sige, at de 

bruger aktiviteterne til at forme deres opfattelse af individualitet kontra fællesskab i skolen og 

uddannelsessystemet, i venskabsrelationer i fritiden og i samfundet generelt. Ultimativt kan 

aktiviteterne medvirke til valg af en helt ny livsstil. 

 

Som eksempel på identitetsprojektet på kulturelt niveau er følgende: 

Jeg er uddannet dyreassistent og har taget det meste af uddannelsen med heste. Men jeg 

tænker også, at jeg er 24 år nu, og hvis jeg skal være en ung mor, ligesom min mor, og det vil 

jeg gerne, så skal jeg have børn om nogle år. Men hvis jeg skal have børn, så bliver mit 

konkurrenceplan også et helt andet niveau. Fordi hvis man sætter børn til verden, så må man 

også være der for dem hele tiden 100 procent. Så derfor har jeg ikke travlt med at få børn lige 

nu. (24-årig kvinde. Ridning. Tidligere BMX, svømning og kickboksning) 
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Citatet tjener som eksempel på, at aktiviteterne påvirker de unge på kulturelt niveau og 

dermed også påvirker de unges livsform. Det omfatter at aktiviteterne kan åbne de unge øjne 

for deres tradition og dermed dybereliggende etik og moral arvet gennem familie og kultur. 

Det viser sig faktisk, at aktiviteterne spiller en betydelig rolle hvad angår indflydelse på 

ønsker til og valg af uddannelse, arbejde, bolig, bosætning og familiemønstre. Her ses også, at 

aktiviteterne giver de unge muligheder for at konkludere, at de har behov for at ændre på 

deres arvede tradition og dermed evt. bryde med forældregenerationens livsform. De kan altså 

igennem deres aktiviteter finde dybtfølte motiver for, at gøre eller ikke gøre forældrene efter. 

I yderste konsekvens viser det sig faktisk, at de unge igennem deres aktiviteter kan finde troen 

på, at rødderne skal rykkes op og båndene kappes, fordi et andet og bedre liv end derhjemme, 

findes et andet sted, eventuelt i udlandet. 

 

Vi skal nu videre for at se på konstruktionen af friluftslivets felt i Danmark, hvori jeg vil 

placere 4 forskellige måder, hvor indenfor de unge dyrker deres personlige, sociale og 

kulturelle identitetsprojekt. 

 

 

4. FRILUFTSLIVETS FELT I DANMARK 
Det danske friluftslivsfelt kan fremstilles grafisk som vist i figur 1. Den vandrette akse 

angiver ud fra de unges udøvende perspektiv, den konkrete praksis og dermed de unges 

motivation for at dyrke aktiviteter. Den væsentlige forskel handler her om aktiviteter baseret 

på grænseoverskridelse og udfordring overfor aktiviteter baseret på ro, hygge og indlevelse. 

Den lodrette akse angiver den overordnede pædagogiske fokusering og legitimering. Den 

væsentlige forskel handler her om den ”ydre natur” i form af naturen og miljøet overfor den 

”indre natur” i form af kroppen. Om det overordnede samfundsmæssige overfor individet. 

Den politiserede solidaritet overfor den politiserede individualitet. Om kulturpessimisme 

overfor kulturoptimisme. 

 

I det fremkomne felt 

ligger de 5 institutionelle 

hovedretninger og 

dermed hovedkategorier i 

det danske friluftsliv. Det 

strækker sig fra adventure 

race nederst i venstre 

hjørne til naturliv og 

naturvejledning i øverste 

højre hjørne. Ind imellem 

ligger 

udfordringsaktiviteter i 

naturen, friluftsaktiviteter 

i naturen og traditionelt 

nordisk friluftsliv. 

 

Det er vigtigt at påpege, 

at der med de sorte kasser 

ikke er tale om totalt 

adskilte hovedkategorier. 

Der findes nuancer og 

Friluftslivets felt og fire måder at dyrke friluftsliv som identitetsprojekt
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Kilde: Søren Andkjær 2005.

Nye trends og tendenser i friluftslivet. I 

Friluftsliv under forandring – en antologi om 

fremtidens friluftsliv

Figur 1. Friluftslivets felt i Danmark. 
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blandingsformer af hovedkategorierne i de sorte kasser. Det gælder ud fra et 

institutionsperspektiv, fordi de enkelte institutioner kan blande hovedkategorierne og tilbyde 

flere former for friluftsliv. Og det gælder også ud fra udøverens perspektiv, fordi den enkelte 

unge kan dyrke flere forskellige former for friluftsliv. 

 

Men på trods af den kendsgerning viser min undersøgelse, at der i friluftslivets felt kan 

placeres 4 forskellige måder, hvor indenfor de unge dyrker deres identitetsprojekt. Inden jeg 

placere de 4 forskellige måder, vil jeg lige kort fortælle om min undersøgelse. 

 

 

5. UNDERSØGELSEN 
I min undersøgelse har jeg udover teoretiske studier interviewet 12 unge og sendt 

spørgeskemaer til 600 unge som vist i figur 2. De interviewede og spørgeskemaerne 

repræsenterer de aktiviteter, der fremgår af figuren. Men som der også kan se, så er der 

aktiviteter, der ikke decideret kan kaldes friluftsliv. Fodbold og håndbold osv. I både 

interviewundersøgelsen og spørgeskemaundersøgelsen har jeg spurgt hvilket former for 

friluftsliv, sport og motion, de unge tidligere har dyrket, hvilke former for friluftsliv, sport og 

motion, de dyrker i dag, og hvilke former for friluftsliv, sport og motion, de kunne tænke sig 

at dyrke i fremtiden. Pointen er, at man ud fra en identitetsvinkel og over tid, ikke kan skelne 

skarpt imellem friluftsliv, sport og motion. Det hænger sammen med at de unge skaber deres 

identitetsprojekt på baggrund af både deres fortidige, nutidige og også fremtidige aktiviteter. 

Og det er både frilufts-, sports- og motionsaktiviteter. Faktisk bruger de unge alle mulige 

tænkelige aktivitetsformer til at skabe synergi i konstruktionen af deres identitetsprojekter. 

 

Ja, der kan ligefrem 

tales om, at rent 

identitetsmæssigt, så 

står unge, der er mere 

eller mindre 

ensformige i deres 

fortidige, nutidige og 

fremtidige aktiviteter, 

lidt ringere stillet, end 

unge, der er mere 

alsidige i deres 

fortidige, nutidige og 

fremtidige aktiviteter. 

Dvs. flere forskellige 

former for aktiviteter 

er bedre for identiteten 

end blot få aktiviteter.  

Det forhold er nok den 

væsentligste årsag til, 

at jeg i min 

undersøgelse er nået 

frem til de 4 

forskellige måder, hvor indenfor de unge dyrker deres identitetsprojekt. 

 

 

Figur 2. Undersøgelsen. 

 

Undersøgelsen

Interviews med 6 kvinder og 6 mænd i alderen 18-25 år:

Almindelig dagligdagsaktiviteter på cykel og til fods, spejder, lystfiskeri, 

jagt, ridning, løb, orienteringsløb, kajak, kano, vandring, windsurfing, 

rollespil, mountainbike, klatring på klippe og på væg, ski

Men også fodbold, håndbold, basket, rugby, badminton, svømning, 

boksning, trampolin, ishockey, rullehockey, rulleskøjter, hardball softgun, 

paintball og styrketræning.

Spørgeskemaer til 600 kvinder og mænd i alderen 18-25 år:

Spejder, 100 stk.

Jagt, 100 stk.

Fiskeri 100 stk.

Kano/kajak 100 stk.

Klatring 100 stk.

Rollespil 100 stk.
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6. FIRE MÅDER AT DYRKE (FRILUFTS)AKTIVITETER 

SOM IDENTITETSPROJEKT 
Jeg har fundet, at de unge dyrker deres (frilufts)aktiviteter som identitetsprojekt indenfor fire 

forskellige måder. De fire måder er den moderne, den traditionelle, den post-moderne og den 

posttraditionelle måde. 

 

Jeg vil nu placere de fire måder på friluftslivets felt, som der tidligere blev vist. Det fremgår 

af figur 3. 

 

Den traditionelle måde ligger i friluftslivets felt i skæringspunktet hvor aktiviteter baseret på 

ro, hygge og indlevelse møder den pædagogisk fokusering på og legitimering af solidaritet 

osv. 

 

Den moderne måde ligger i friluftslivets felt i skæringspunktet hvor aktiviteter baseret på 

grænseoverskridelse og udfordring møder den pædagogisk fokusering på og legitimering af 

individualitet osv. 

 

Den post-moderne måde ligger i friluftslivets felt i skæringspunktet hvor aktiviteter baseret på 

ro, hygge og indlevelse møder den pædagogisk fokusering på og legitimering af individualitet 

osv. 

 

Den post-traditionelle måde ligger i friluftslivets felt i skæringspunktet hvor aktiviteter 

baseret på grænseoverskridelse og udfordring møder den pædagogisk fokusering på og 

legitimering af solidaritet osv.  

 

Den traditionelle måde 

omfatter unge, der har 

dyrket én til flere 

traditionelle aktiviteter 

og ingen til få moderne 

aktiviteter i deres fortid. 

I dag dyrker de én til 

flere traditionelle men 

ingen moderne 

aktiviteter, og i 

fremtiden ønsker de at 

fortsætte med en til flere 

traditionelle aktiviteter. 

 

Den moderne måde 

omfatter unge, der har 

dyrket ingen til få 

traditionelle aktiviteter 

og én til flere moderne 

aktiviteter i deres fortid. 

I dag dyrker de ingen 

traditionelle aktiviteter 

men én til flere moderne aktiviteter, og i fremtiden ønsker de at fortsætte med én til flere 

moderne aktiviteter. 

 

Figur 3. De fire måder på friluftslivets felt. 

 

Friluftslivets felt og fire måder at dyrke (frilufts)aktiviter som 
identitetsprojekt
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Den post-moderne måde omfatter unge, der har dyrket én til flere traditionelle og én til flere 

moderne aktiviteter i fortiden. I dag dyrker de stadig én til flere traditionelle men ingen til få 

moderne aktiviteter. I fremtiden ønsker de stadig at dyrke én til flere traditionelle aktiviteter 

og ingen til få moderne aktiviteter. 

 

Endelig omfatter den post-traditionelle måde unge, der har dyrket én til flere traditionelle og 

én til flere moderne aktiviteter i fortiden. I dag dyrker de stadig én til flere moderne aktiviteter 

men ingen til få traditionelle. I fremtiden ønsker de stadig at dyrke én til flere moderne og 

ingen til få traditionelle aktiviteter. 

 

Til illustration af den traditionelle måde er her et citat: 

Jeg vil gerne væk fra København og ud og bo i naturen. Naturskovene og søerne som i 

Silkeborg. Men det er meget langt væk hjemme fra. Jeg vil ikke væk fra min familie og venner. 

Så skal du til at få nye venner, og jeg er vandt til at se mine forældre en gang om ugen. Så det 

er et dilemma, jeg roder med. (19-årig kvinde. KFUK-pigespejder og løb) 

 

Som det ses hersker identitetsprojektets sociale og kulturelle niveau over det personlige 

niveau, der på den måde måske står relativ svagt sammenlignet med den moderne, post-

moderne og post-traditionelle måde. 

 

Til illustration af den moderne måde er her et citat: 

Mine forældre arbejder meget og afbetaler på hus. Det tærer utroligt. Den måde at leve på 

kan jeg ikke. Jeg skal være på farten hele livet med en masse fysisk aktivitet. Jeg tænker på 

den vilde udfordring i et arbejde i brandvæsenet, politiet, militæret eller som soldat. Men det 

kan ikke være spændende i Danmark. Det skal helst være et sted, der siger mig noget mere 

som i udlandet, tæt på god natur. Jeg vil have nye indtryk og ikke bindes for meget til det 

samme. Det kan også gøre det svært, at der skel så meget til, før det tilfredsstiller. Jeg skal jo 

finde en permanent holdbar løsning i længden. (19-årig mand. Mountainbike, klatring, 

styrketræning, vandring, ski. Tidligere cykling, orienteringsløb og overlevelsesture) 

 

Her er det omvendt den traditionelle måde. Som der ses hersker identitetsprojektets personlige 

niveau her over det sociale og kulturelle niveau. Og man kan diskutere om dette ikke netop 

gør især det kulturelle niveau svagt i længden, når der skal findes holdbare løsninger. 

 

Til illustration af den post-moderne måde er her endnu et citat: 

Jeg skød min første buk, så har man et ritual, at man skal smøres med blod i hovedet. Det var 

min far, der gjorde dét. Og da gik det op for mig, at det er min far. Jagt har altid været hans. 

Jeg var bare tilskuer. Og lige pludselig, er jeg med. I ordets betydning bliver man egoistisk: 

”Jeg kan også hér”. Man føler, man er noget. Før i tiden har far bare været en, ligesom 

lærerne i børnehaven. Så det har bundet mig sammen med min far. Det har også gjort at jeg 

har valgt at flytte sammen med ham. Bo i hans hus. Fordi mine forældre er skilt. (20-årig 

mand. Lystfiskeri, jagt og rugby. Tidligere spejder, boksning, fodbold, trampolin, ishockey, 

flowball og rulleskøjter) 

 

Her er det især omvendt af den moderne måde. Det iøjnefaldende er især, at det personlige 

niveau ikke hersker over det kulturelle niveau. Der er god ligevægt imellem de to 

identitetsniveauer. Men med til historien skal der fortælles, at den unge mand ikke altid har 

haft ligevægt imellem de to identitetsniveauer. Tidligere brugte han sine 

udfordringsaktiviteter til at komme af med aggression. Når han dyrkede en mere socialt 

baseret aktivitet som fodbold, blev han også udstødt af fællesskabet på grund af aggressivitet. 
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Han var også en slagsbror i det hele taget, når han var i byen. Men her har han altså taget sit 

fokus på personlig udvikling og udfordring med over i en traditionel aktivitet, og bliver af den 

vej forsonet med både sig selv og den livsform, han oprindelig kommer fra, men som han 

tidligere har kæmpet så meget imod. Betegnelsen post-moderne skal forstås sådan, at der her 

egentligt er tale om et moderne identitetsprojekt, der sættes ind i rammerne for et traditionelt 

identitetsprojekt. 

 

Endelig til illustration af den post-traditionelle måde: 

Når du surfer, oplever du en form for frihed, hvor der ikke er grænser for, hvad du kan. Jeg 

tror de fleste mennesker søger friheden og kan blive hvad som helst. Ikke forstået sådan, som 

inden for det liberale synspunkt, at det kun handler om at opnå egen frihed og at enhver er sin 

egen lykkes smed, fordi alle har lige muligheder til goderne. Det sociale betyder også meget, 

og det har det også altid gjort i min fodbold… Med min uddannelse kunne jeg tænke mig at 

skabe noget fra bunden i et U-land med opbygningsprojekter. Gør forholdet bedre for 

mennesker med svære vilkår, der ikke oplever friheden. Og jeg vil også gerne skabe et 

eftermæle. Det behøves ikke være stort. Men det må godt være sådan, at jeg måske har gjort 

en forskel. Især for nogle andre, som kan sige: ”Han gjorde sgu noget for os”, ligesom man 

siger i fodbold. (23-årig mand. Windsurfing, ski, fodbold. Tidligere svømning, badminton, 

sejlads, fiskeri og ridning) 

 

Her er det især omvendt af den traditionelle måde. Det iøjnefaldende er især, at det personlige 

niveau ikke hersker over det sociale og kulturelle niveau. Der er god ligevægt imellem 

identitetsniveauerne, ligesom inden for den post-moderne måde. Men til forskel fra den post-

moderne måde er der tale om, at den unge sætter et traditionelt identitetsprojekt om sociale 

værdier ind i rammen for et moderne identitetsprojekt om værdien af frihed. Han har haft de 

sociale værdier med sig fra fodbold inden han sætter dem ind i de moderne værdier om frihed. 

Deraf betegnelsen post-traditionel. 

 

 

7. FREMTIDSPERSPEKTIVER 
Til sidst vil jeg give nogle bud på nogle mulige fremtidsperspektiver. 

 

Først vil jeg sige, at alle de unge får noget positivt og godt ud af deres personlige, sociale og 

kulturelle identitetsprojekt. Det gælder uanset om projektet dyrkes inden for den traditionelle, 

moderne, post-moderne og post-traditionelle måde. 

 

Dog kan vi tale om, at den traditionelle og den moderne måde i rene former, stiller de unge 

lidt ringere identitetsmæssigt, sammenlignet med den post-moderne og den post-traditionelle 

måde. Det faktum hænger sammen med den alsidighed og den ensformighed, der skiller de 

unge på deres frilufts-, sports-, og motionsaktiviteter i fortid, nutid og fremtid. 

 

Men fordi unge i dag dyrker flere og flere forskellige aktiviteter og rent identitetsmæssigt 

profiterer og drager nytte af både friluftsliv, sport og motion. Og fordi unge i dag søger 

identitet på både personligt, socialt og kulturelt niveau. Og fordi den post-moderne og den 

post-traditionelle måde netop opfylder denne søgen. Og endelig fordi, som vist i figur 4, at 

den post-moderne måde vokser ud fra den moderne måde og den post-traditionelle måde 

vokser ud af den traditionelle måde, så kan vi måske i fremtiden forvente, at både den post-

moderne og den post-traditionelle måde, bliver de herskende måder på friluftslivets felt. Så 

kan alle disse fordi´er igen betyde, at de nuværende hovedkategorier på friluftslivets felt må 

blive hvor de er, forsvinde eller følge med og opstå på ny. Hvis hovedkategorierne følger med 
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forandringerne i de 

unges friluftsliv, vil 

der måske opstå en 

helt ny akse med nye 

skæringspunkter 

imellem den 

overordnede 

pædagogiske 

fokusering og 

legitimering og den 

konkrete praksis som 

vist i figur 5, og 

hermed er friluftslivets 

felt under forandring. 

 

Til sidst nogle 

fremtidsperspektiver 

til de, der arbejder 

frivilligt og 

professionelt med 

friluftsliv og ungdom, 

til politiske rådgivere 

og politikere og til 

planlæggere og 

forvaltere. 

 

Frivillige og 

professionelle 
Jeg ser to muligheder 

for de, der arbejder 

frivilligt og 

professionelt med de 

unge. Den ene 

mulighed handler om at 

fortsætte med Jeres 

arbejde og blive endnu 

bedre lige netop inden 

for Jeres kompetencer. 

Men da vil jeg sige, at I 

skal prøve på at sende 

de unge videre til nye 

aktivitetsformer, fordi 

kun af den vej får de 

unge de rigeste 

muligheder for, at 

opbygge deres 

identitetsprojekt på 

både personligt, socialt 

og kulturelt niveau. Lidt provokerende kan man sige, at I skal hjælpe de unge med at surfe 

eller shoppe imellem forskellige aktiviteter. Den anden mulighed handler om at revurdere den 

Friluftslivets felt og fire måder at dyrke friluftsliv som identitetsprojekt
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Figur 4. Den post-moderne måde vokser ud af den moderne måde og den 

post-traditionelle måde vokser ud af den traditionelle måde 

 

Figur 5. Friluftslivets felt under forandring. 

 

Udfordrings-

?

naturen

Udfordrings-

?

naturen

Udfordrings-

?

naturen

Udfordrings-

?

naturen

Udfordrings-

?

naturen

Friluftslivets felt og fire måder at dyrke friluftsliv som identitetsprojekt

STEMNING

Aktiviteter baseret 

på ro, hygge og 

indlevelse

SENSATION

Aktiviteter baseret på 

grænseoverskridelse 

og udfordring

INDIVID

”indre natur”

individualitet

kulturoptimisme

SAMFUND

”ydre natur”

solidaritet

kulturpessimismeDen

post-traditionelle

måde

Den

post-moderne

måde



FORSKNING I FRILUFT - 2005 

overordnede linje i den pædagogiske fokusering og legitimering, med henblik på at flytte sine 

skæringspunkter med de unges praksis. I det tilfælde spiller man med på de forandringer, der 

sker på friluftslivets felt. 

 

Rådgivere og politikere 
Politiske rådgivere beskæftiger sig typisk med at fremskaffe og levere viden til politikere om 

muligheder for og forslag til friluftsliv. Siden er det politikernes opgave at få nogle af disse 

mange muligheder og forslag ført ud i livet. Der skal prioriteres, og de fornødne midler skal 

findes, så muligheder og forslag kan blive gjort til virkelighed. I denne arbejdsproces er det 

afgørende, at politikere og rådgivere opbygger, udvikler og fastholder bevidsthed og viden 

om, at friluftsliv skaber og styrker vigtige psykosociale og sociokulturelle værdier, som de 

unge bruger til perspektiveringen af deres hverdagsliv og fremtid. I fremtiden må der 

grundlæggende tilvejebringes og formidles viden om: Hvilke naturoplevelser, naturbrug og 

natursyn, der på kort og lang sigt tjener unge positivt i hverdagslivet – og hvorfor og hvordan. 

Herunder er det vigtigt at være opmærksom på, at der er sammenhæng imellem unges 

(frilufts)aktiviteter og deres valg af bl.a. uddannelse, karriere, familieform og sågar valg af 

politisk orientering. Fordi det handler om de unges egne styrkelse og/eller (ny)dannelse af 

psykosociale og sociokulturelle værdier, skal de unge medinddrages 'nedefra'. Det er 

afgørende at unge (både dem der dyrker organiseret og uorganiseret friluftsliv, sport og 

motion) inddrages i beslutningsprocesserne om udmøntning af muligheder for, forslag til og 

prioriteringer af friluftsliv, hvad enten det er på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. De 

unge kan sidde som repræsentanter i udvalg, kommissioner og råd, som har indflydelse på 

såvel det lovforberedende som det rådgivende arbejde for friluftsliv. Repræsentantskaberne 

kan institutionaliseres ved at knytte an til netværkslignende fora på tværs af offentlige 

politikområder, offentlige forvaltningsområder, halvoffentlige og private interesseområder. 

Og gerne med repræsentantskab for ungdomsgrupper indenfor minoriteter som socialt 

oversete og belastede, fysisk og psykisk handicappede, nydanske mv. Resultatet af et sådant 

arbejde kan føre til friluftspolitiske målsætninger. I Danmark er friluftspolitiske målsætninger 

indbygget i forskellige love som f.eks. Naturbeskyttelsesloven og Skovloven. Men med 

argumentet om at unges friluftsliv har vidtrækkende betydning for vore samfundsværdier, kan 

det diskuteres, om ikke også f.eks. lovgivning inden for sociale og kulturelle politikområder 

samt inden for sundhedspolitikken, bør indeholde friluftspolitiske målsætninger. 

 

Planlæggere og forvaltere 
Hjælp med at implementere på tværs af de nævnte politikområder. Det gælder både 

landskabsforvalteren, socialrådgiveren, skole- og fritidsforvalteren osv. Gør som I allerede 

gør, og gør det endnu bedre. Fysisk planlægning og forvaltning af landskab og natur i 

traditionel forstand er i sig selv ikke nogen garanti for, at de unge får det optimale ud af 

landskab og natur. Det hænger sammen med, at deres egen personlige, sociale og kulturelle 

bagage er en forudsætning for hver enkelts oplevelse landskab og natur. De skal med andre 

ord selv, og på baggrund af sig selv, fortolke landskab og natur til noget, som de selv kan 

bruge i deres hverdagsliv. Men i en vis udstrækning har den fysiske planlægning og 

forvaltning alligevel noget at byde på. For eksempel: at forbedre mulighederne for nye 

spændende og udfordrende friluftsaktiviteter for unge især bynært; at inddrage unge borgere, 

lokale ungdomsforeninger og myndigheder m.fl. mere direkte i ideudvikling om arealer; at 

skabe andre, nye naturområder med øje for de unges ønsker; at udvikle og understøtte lokalt 

samarbejde om aktivitetstilbud til unge på tværs af natur-, miljø-, social-, kultur- og 

sundhedsmyndigheder; at forbedre adgangen til information om natur- og friluftsaktiviteter 

bl.a. ved brug af internettet. Sådanne initiativer kan yderligere udvikles inden for 
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netværkslignende forpligtigelser på tværs af offentlige politikområder. Hermed kan der ska-

bes grobund for bl.a. nytænkning og »bottom up« processer inden for friluftsområdet. 

 


