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https://boturlag.no/video/Rundtur_Lan
gkaashaugen.mp4

Foto med tillatelse fra Bø Turlag

https://boturlag.no/video/Rundtur_Langkaashaugen.mp4


Forskningsspørsmål
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Hvilke kvaliteter er det ved å gå 
den samme tur og ved å gå 
forskjellige turer? 

Kan eventuelle kvaliteter gi 
anbefalinger til valg av 
hverdagstur? 



Oppgaven: 

Hverdagstur og refleksjonsnotat 

I løpet av en periode på 2-3 måneder:

Gå den samme turen 15 ganger

Gå deretter 15 ulike turer

N= 59 refleksjonsnotater
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Hvorfor hverdagstur? 
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• Høy deltakelse (Dervo et al i Nordth et al. 2017)

• Sosio-økonomisk forhold har liten 
betydning (Nordth, Vistad, Skår et al 2017)

• Fysisk aktivitet som 
forebyggingsstrategi (Mæland 2021). 

• Stress reduksjon (Olafsdottir et al  2018, Schweitzer

in Brymer 2021) 

• Generelt velvære ( Schertz et al in Brymer 2021). 

• Kreativitet (Oppezzo & Schwartz 2014 p. 1144)



Å gå den samme tur 
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• Oppmerksomt nærvær/la 
merke til detaljer

• Forutsigbarhet/rutine

• Tankeprosesser som var 
dype/romslige

• Fred &ro

• Eierskap



Oppmerksomt nærvær/la 

merke til detaljer  

«Jeg la merke til at fokuset mitt ble ofte rettet 
mot en tilstedeværelse i nuet når jeg  gikk 
samme ruten. Tanker om fortid eller fremtid 
forsvant mye av tiden og i stedet for ble fokuset 
rettet mot det som foregikk der og da. Jeg 
oppdaget at jeg ble mer bevisst over 
omgivelsene og la merke til hvordan været, 
temperaturen, strømningen av havet viste meg 
nye detaljer for hver gang jeg gikk denne turen.» 
(Dok. 48) 
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Forutsigbarhet/rutine & tanke prosesser som var 

dype/Romslige
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«Det jeg likte ved disse turene var at det ble en 
rutine. Det var noe jeg bare gjorde hver dag rett 
etter middag hver dag. Det var mitt lille fristed og 
pusterom. Det var også veldig forutsigbart. Jeg 
visste hva jeg gikk til.» (Doc. 3)

«Det at jeg ble så godt kjent med stien gjorde at 
jeg følte meg trygg, og det hendte at jeg tok meg 
i å la tankene vandre mens jeg gikk på den kjente 
stien, uten å ha oppmerksomheten på det som 
var her og nå».( Dok. 57)

Foto av Simon Jeppesen



Å gå forskjellige turer

•Vanskeligere/krevde mer
planlegging

•Oppmerksomheten
utover/konsentrasjon

•Variasjon/utforske & 
nysgjerrighet/spennende
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Vanskeligere/krevde mer 

planlegging 
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• «Å skulle gå forskjellige turer 14 
dager på rad var ganske mye mer 
utfordrende. Det krevde mer 
planlegging og forberedelse, og ble 
til tider stressende. For min del 
betydde det også mindre tid som jeg 
kunne bruke på selve turen. Men til 
gjengjeld var det spennende og friskt 
å utforske nye steder.» (Dok. 24)

Foto Peter B. Jørgensen



Oppmerksomhet 

utover/konsentrasjon

• «Oppmerksomheten min på disse nye 
rundene krevde at jeg rettet mitt fokus mer 
mot omgivelsene rundt meg, når jeg da byttet 
rute hver dag. Jeg ble mer oppmerksom på 
lukt, blanke svaberg, myke strender og ulik 
type skog. Det gav en slags ro i kropp og sjel. 
Turene krevde ikke så ekstremt mye av meg 
fysisk, så kroppen var ikke like sliten, men 
hodet fyltes med nye inntrykk og jeg kunne 
merke at hodet gav rom og plass til nye 
strategier og ideer» (Dok. 18)
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Variasjon/utforske og 

nysgjerrighet/ spennende

«Det å gå tur for meg handler mye om kreativitet. 
Jeg kan få mange ideer og kreative løsninger på ting 
når jeg går. Turperiode 2 merket jeg at gav grobunn 
for en mer livlig kreativitet enn Turperiode 1. Det å 
velge en ny vei, som kanskje kom ut av en følelse  
jeg hadde, gav også nye tanker og ideer. Det synes 
jeg var spennende å oppleve. « (Dok. 41)

«Turperiode 1 gav meg mer følelsesmessig tyngde 
og en opplevelse av å finne frem til mer indre 
”visdom”, mens Turperiode 2 var mer som en 
dampende  innovasjonsfabrikk som gav meg nye 
impulser.» (Dok 41)
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Generelle betraktninger

• «Uansett synes jeg det har vært deilig å være ute og 
nyter å komme på nye steder. Jeg er alltid i bedre 
humør når jeg kommer inn fra en tur :)» (Doc. 2)

• «Begge turperiodene ga meg energi og overskudd til 
resten av dagen. Begge periodene ga meg fysisk 
aktivitet og mental hvile, noe jeg opplever viktigheten 
av. Begge turperiodene ga meg naturopplevelser på 
hver sin måte. Frisk luft, ro, fin natur og bedre 
humør.» (Doc 15)

• «Både samme turrute og ulike turer gir glede her og 
nå, og overskudd og glede etterpå. Større variasjon i 
følelsesspekteret når man går nye steder- både 
gledelige overraskelser og frustrasjoner. Dette kan 
nok avhjelpes med mer planlegging.» (Doc 45)
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Indikasjoner – tenk på din neste tur?
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