
 

Pandemiens påvirkning på barn og unges fritidsaktiviteter høsten 2020 og våren 2021 
1. Kort beskrivelse av hvilke fritidsarenaer eller perspektiver besvarelsen inkluderer. 

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 frivillige friluftsorganisasjoner med cirka 970.000 
medlemskap og 5.000 lokale lag og foreninger i hele landet. Rundt 2 av 10 medlemskap er barn og 
unge, og samlet utgjør dette cirka 10 prosent av barne- og ungdomspopulasjonen i Norge. 
 
Friluftslivsorganisasjonene tilrettelegger for aktivitet for langt flere enn de som er medlem, som 
skilting og merking, sette opp gapahuker i nærmiljø, og tilrettelegge for vinteraktiviteter som ski, 
skøyter og aking. 
 
Barn og unges friluftslivsaktiviteter foregår for det meste som egenorganisert aktivitet, og i den siste 
undersøkelsen fra SSB oppgir 9 av 10 barn og unge at de går på tur. Dette er en arena som heldigvis 
ikke har blitt påvirket under pandemien, heller tvert imot. 
 
Imidlertid har det påvirket den organiserte aktiviteten og ulike møteplasser som dette bidrar til. 
Disse aktivitetene er både interne medlemsaktiviteter, men gjelder også åpne og gratis aktiviteter 
hvor du ikke behøver å være medlem. Derfor påvirker dette flere barn og unge enn de som er 
medlem i en friluftsorganisasjon, og kanskje spesielt sårbare barn og unge. Dette inkluderer: 
 

• Ukentlige og månedlige aktiviteter 

• Samlinger, arrangementer og leire lokalt, regionalt og nasjonalt. 

• Kurs og opplæring 

• Åpne dager 

 
2. Hvordan er fritidsaktivitetene/åpne møteplasser for barn og unge påvirket høsten 2020, med 

tanke på pandemien? 

• Hvordan ble aktivitetene påvirket? For eksempel nedstenging eller redusert tilbud 
• Er det forskjeller mellom ulike aldersgrupper? 
• Hvordan må tilbudene tilpasses/justeres smitteverntiltakene? 
• Hvilke konsekvenser har dette? 

Aktivitetene ble påvirket ved at de ble: 

• Avlyst 

• Gjennomført i mindre skala 

• Interne medlemsaktiviteter har blitt gjennomført digitalt 

• Deltagerbegrensinger, ført til at ikke alle kan delta. 

• Aktiviteter med overnatting har blitt avlyst 
 
Alle aldersgrupper har blitt påvirket, men trolig er det de minste barna som har blitt påvirket mest 
da aktiviteter som krever følge av voksen har blitt sterkere påvirket (pga deltagerbegrensning). 
 
For å tilpasse tilbudene etter gjeldene smittevern har man: 

• Gjennomført i mindre skala eller hatt mindre grupper adskilt fra hverandre. 

• Hatt digitale samlinger 

• Flere mindre lokale aktiviteter, fremfor større regionale/nasjonale samlinger som krever 
reising. 

 
Konsekvensen av dette er at: 

• Åpne møteplasser har blitt borte.  

• Det sosiale og felleskapet har blitt mindre.  

• Arenaer for rekruttering og inkludering av nye har forsvunnet.  
 
 
 



3. Hvordan har rekruttering og frafall til fritidsaktiviteter vært i 2020? 

Medlemstallene for 2020 er ikke kommet enda, men i en undersøkelse fra høsten 2020 svarte 
nesten halvparten av organisasjonene at de har fått færre medlemmer. Halvparten har omtrent like 
mange medlemmer som tidligere, mens kun en organisasjon melder om økt antall medlemmer. 
 
Som nevnt under punkt 2 har de åpne dagene og aktivitetene som mange av våre organisasjoner 
tilbyr blitt avlyst, eller redusert. Dette er arenaer hvor nye grupper deltar, og som ofte er rettet mot 
mer sårbare grupper, når disse har blitt borte har også rekrutteringsarenaen blitt borte. Det er også 
trolig at flere barn har blitt meldt ut pga endret økonomisk situasjon i familien. 
 

4. Hva er hovedutfordringene for aktivitetstilbyderne per nå (2021) (med tanke på pandemien)? 

Hovedutfordringene nå er manglende forutsigbarhet og usikkerhet ved pandemien. Mange av 
organisasjonen melder om at det er utfordrende å planlegge aktiviteter. Mye kan gjøres utendørs, 
men det kreves også frivillige til å gjennomføre aktivitetene, mange frivillige er skeptiske til å bidra 
pga smittesituasjonen. Dette fører også til at flere nye tiltak og aktiviteter blir satt på vent da man 
har nok med å prøve å opprettholde eksisterende tilbud. Slik at inkludering av nye blir ikke en 
prioritet.  
De største utfordringene når det gjelder planlegging av aktiviteter framover er: 

• Økonomisk usikkerhet og økte kostnader. 

• Usikkerhet knyttet til smittesituasjonene og smittevernrestriksjoner. 

• Mangel på frivillige på grunn av frykt for smitte. 
 

5. Hvordan tenker dere at fritidsaktivitetene/åpne møteplasser for barn og unge vil være preget 
av pandemien våren 2021? 

o I ganske stor grad, spesielt med tanke på åpne møteplasser/aktiviteter 
o Usikkerhet rundt planlegging av aktivitet fører til at det ikke blir gjort/ikke blir 

gjennomført så godt som det kunne 
o Forskyvninger/utsetter planlegging 
o Motivasjonssvikt og forvirring i henhold til koronarestriksjoner hos både de som skal 

planlegge og organisere aktiviteter, og hos barn og ungdom som skal delta  
 

 


