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INNLEDNING 

Vegledning i friluftsliv foregikk før i familie- og vennekretsen. Men gjennom 1970- og 1980- 

årene har det i Norge foregått en viss institusjonalisering av denne prosessen, som Konrad 

Lorenz pekte på vilkårene for med sitt etologiske testamente: Die Natur ist unmittelbar 

verständlich. For barn, ungdom, voksne og eldre – for den som har fått muligheten til å møte 

fri natur fra barndommen av – er forklaringer og undervisningsmidler en komplikasjon.  

 

Vegledning i friluftsliv er et forsøk på å levendegjøre møtet med fri natur i fotsporene til 

naturnære kulturers tradisjon. Veglederen arbeider i tråd med den tradisjonelle bestemor- / 

bestefarsrollen. Barn som blir snytt for lek i vilter mangfoldighet i fri natur blir lett fremmede 

i livet. Lek er livsviktig. Lek i natur er vegen til forståelsen av at naturen er kulturen hjem. 

Menneskeverdet så vel som naturverdet går tapt uten leken i den frie natur. Både by og land 

merker moderniseringen, med naturlig friluftsliv kan leken fortsette livet ut.  

 

Vegledning i friluftsliv som metode ble gjennom fomling og famling gradvis utviklet i løpet 

av 1970-tallet ved Norges Høgfjellskole og i FOR-UT kretsen. FOR-UT’s 5. arbeidsseminar – 

Trantjernseminaret – i 1979 konkluderte med at en vegleder i naturlig friluftsliv tar på seg et 

tredelt ansvar: 

 

 Ansvar for å formidle verdiene i naturlig friluftsliv 

 Ansvar for liv og helse for den som formidlingen skjer til 

 Ansvar for den frie natur der formidlingen skjer 

 

En kvalifisert vegleder i naturlig friluftsliv må derfor: 

 

 Ha god kjennskap til fri natur, vilje og evne til å gjennomføre former for friluftsliv 

som ikke skader naturens liv 

 Delta i samfunnslivet med den hovedinteresse å arbeide for større harmoni i forholdet 

mellom natur og menneske, så vel som mennesker i mellom. 

 

Trantjernseminaret konklusjoner fra 1979 kan stå som en sammenfatning av veglederkretsens 

egenart og som redegjørelse for den interesse som ligger bak arbeidet. 

 

                                                 
1
 Jeg vil understreke at den vegledningen i friluftsliv jeg sikter til, er den som ble tatt i bruk og utviklet ved 

Norges Høgfjellsskole og i FOR-UT kretsen på 1970-tallet. For å presisere dette,  blir denne formen ofte 

betegnet som ”Vegledning med g”.  Dette kan også lett omskrives slik: ”Veg-glede” i Friluftsliv. Dermed kan det 

lett knyttes til et annet uttrykk som ofte benyttes: ”Friluftsliv er en vei til endring – med glede!” 
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KRITIKK AV JOHN DEWEY’S KUNNSKAPSSYN 

En av de viktigste oppgavene til den pedagogiske filosofien slik jeg ser det , er å avsløre 

skjulte ideologier i den pedagogiske strømmen. Oppgaven forstås slik som å stille de 

nødvendige dype spørsmålene for å finne ut nærmere hva som ligger bak de handlinger og 

meninger som kjennetegner den pedagogiske praksis.  

 

”Learning by doing” sier vi – og ingen er vel direkte uenige i at vi lærer gjennom handling – i 

alle fall slik læringsbegrepet tradisjonelt blir oppfattet. Men på en litt humoristisk måte blir 

dette uttrykket ofte omskrevet til ”Learning by Dewey” med direkte referanse til 

opphavsmannen – den amerikanske pedagogen John Dewey. Det kan selvsagt sies mye 

positivt om John Dewey, men jeg vil likevel rette en advarende pekefinger mot å dra noen 

sammenlignende tråder mellom vegledning i friluftsliv og den amerikanske pragmatismen 

hvor Dewey sammen med James (William) var ledende skikkelser. (Mange hevder at Charles 

S. Pierce hører med til disse, men med utgangspunkt i Durkheims kritikk av pragmatismen, 

avvises dette.) 

 

Det som i særlig grad får meg til å advare mot den påståtte sammenhengen mellom Dewey og 

vegledning i friluftsliv, er – og igjen med støtte i Durkheims kritikk av pragmatismen generelt 

og Dewey spesielt – det kunnskapssynet som avdekkes gjennom Dewey og ”learning by 

doing”. Pragmatistene så  det som sin oppgave å avlive tradisjonene og oppfatninga av 

kunnskap og sannhet. De ville komme til livs dyrkinga av sannhet og de argumenterte for at 

intellektet står fritt med hensyn til sannhet, og sannhet er noe som må oppnås. Det er dette 

forholdet som Durkheim særlig kritiserer. I og med denne friheten til å tolke som de ville, så 

fremmer det en relativisme hvor intellektet står fritt med hensyn til sannhet. På dette punktet 

synes en å skimte i en ikke alt for fjern framtid uttrykket om at ”anything goes”.  

 

Mot dette har vi vegledningens kjennskapsbegrep som riktignok også baserer seg på 

erfaringen, men det som et ledd i en bevissthetsprosess som mangler hos pragmatistene. 

Kjennskapsprosessen innebærer både handling og en virksom bevissthet hvor begrepene ikke 

isoleres fra handlingen. Kjennskapen gir dessuten uttrykk for det ”uutrykkelige”. 

Kjennskapen er et verdiorientert begrep og som er ”kjøl og ror” for våre handlinger som Nils 

Faarlund på en fortettet måte uttrykker innholdet. 

 

Pragmatistenes kunnskapssyn er dessuten individuelt preget. Dette er også en kontrast til 

vegledningens kjennskap som understreker nødvendigheten av et kjennskapsfellesskap. 

Gjennom å dele kjennskapen med andre, andre kulturer osv. oppnås kjennskapsfellesskapet. 

 

Ettersom jeg nå avviser forbindelsen mellom Dewey, pragmatismen og vegledning , vil jeg 

foreslå som alternativ å drøfte vegledning i friluftsliv som et danningsprosjekt og da drøfte 

vegledningen mot forskjellige danningsteorier.  

 

VEGLEDNING I FRILUFTSLIV SOM DANNINGSPROSJEKT 

Dersom vi skal søke etter noen ideologiske røtter til vegledning, kan vi lete i de forskjellige 

danningstradisjonene slik de framtrer. Jeg mener derfor å ha funnet store likhetspunkter 

mellom vegledningen og tankene til de tyske danningsteoretikerne som Bollnow, Buber og 

Klafki, men også hos Hellesnes og Skjervheim fra vår egen sfære.  

 

En særlig aktuell side ved Hellesnes sitt danningsbegrep vil jeg ta opp å drøfte litt ved denne 

anledning. Både Hellesnes og  vegledningen i friluftsliv er opptatt av historiens betydning i 



  FORSKNING I FRILUFT - 2002 

danningsprosessen. Danning har med tradisjon og historie å gjøre, hevder Hellesnes i essayet 

"Ein utdana mann og eit dana menneske". (Se Dale, 1992) Essayet ble første gangen trykt i 

Pedagogikk og samfunn i 1969.  

 

I vegledningen er friluftslivets røtter et nødvendig tema – Hvor kommer dette 

kulturfenomenet fra? - og  særlig Nils Faarlund har brukt mye tid på å søke etter opphavet til 

det, og mener å ha funnet det i ”den romantiske bevegelsen”. 

 

For Faarlund er det viktigste poenget med romantikken at det var en protestbevegelse eller 

motreaksjon mot opplysningstidens mekanistisk pregede tankegods noe som den tyske 

idéhistorikeren Stoerig bekrefter i sin ”Kleine Weltgeschichte der Philosophie. og akkurat 

dette perspektivet er viktig å understreke fordi det sier samtidig noe om HVA friluftsliv er. 

 

Vegledning i friluftsliv handler med andre ord mye om historie og tradisjon.  Her 

understrekes betydningen av å ivareta det ”tradisjonelle norske friluftslivet” og  praksis slik 

Hellesnes presiserer innholdet i begrepet. 

 

Faarlund er også opptatt av at den romantiske perioden var på sterkeste og mest intense 

samtidig som Norge "våknet" etter 400 års "natten" under Danmark. Den "nye" nasjonen 

skulle skape seg en identitet, og det skjedde blant annet ved at norske malere dro til utlandet 

for å male norsk natur.  Det må heller ikke glemmes i denne forbindelse at våre diktere som 

for eksempel Wergeland gradvis også oppdaget landets natur. 

 

Det er denne forståelsen av romantikken som har bidratt til å utvikle Faarlunds fortettede 

uttrykk om at "Naturen er kulturens hjem", og det er i denne ånden at vegledningen foregår  

og muliggjør dermed det som også Hellesnes er opptatt av at historisk innsikt må opplyse 

praksis som gjør det mulig å leve sammen med andre, skape livsgrunnlag og løse 

autoritetsproblem. 

 

Når det i dag antydes noe om ”nye trender i friluftslivet” (Bl.a. i Stortingsmeldinga) er dette 

etter min oppfatning en historieløs påstand.  Ved å tillegge friluftslivet såkalte ”nye trender” 

så mister vi muligheten til å bli dannet gjennom kulturell selvforståelse og ved å leve ut denne 

forståelsen i praksis. 

 

Friluftsliv startet som en ”protestbevegelse” (romantikken). Slik samfunnet har utviklet seg 

med et sterkt preg av ”Savnet fellesskap” (Bauman) så må friluftslivet også i dag være en 

”protestbevegelse” i et samfunn hvor ”anything goes” – også nye trender i friluftslivet.  
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