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Scoping review
(kvalitativ og kvantitativ 

empirisk forskningsdesign) 

Relasjon mellom natur, psykososial helse og helseatferd 
under COVID-19 pandemien

4,285

artikler

screened 82

artikler

inkludert

Kontakt med natur 
reduserer den negative 
effekten av lockdown på 

psykososial helse og fysisk 
aktivitet.

Artikkel (pre-print): Nigg, C., Petersen, E., & MacIntyre, T. 
(2021). Natural Environments, Psychosocial Health, and 
Health Behaviors during COVID-19 – A Scoping Review. 
https://osf.io/ad2sx/

Men
Tilgang til natur er ulik i 
forskjellige land og for 

forskjellige sosioøkonomiske 
grupper av en befolkning. 

https://osf.io/ad2sx/


COVID-19 og friluftsliv i Norge

I Norge har den nåværende 
pandemisituasjonen understreket den store 
betydningen utendørs opplevelser kan ha 
for menneskelig velvære (Venter et al., 
2020).

Hvorfor trekkes folk ut?

En årsak til den økende interessen for 
friluftsliv kan være ønsket om å unnslippe 
følelsen av isolasjon og ensomhet (Pouso et 
al., 2021). 
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Hvorfor Alene? 

• Alenetid ≠ ensomhet

• Historiske røtter i mange kulturer: solo som rituell overgang 
fra barndom til voksenalder (personlig utvikling) 

• Solo-tur (≥24 timer) er en etablert praksis:  

- Outdoor providers i forskjellige land (Outward Bound)

- En del av vår friluftslivsutdanning (USN, Campus Bø, 3.året; 48 
timers solo)

Kilde: Pikisuperstar@freepik.com

Kilde: E. Petersen, Norge (2018)

• Tilknytting til natur
Petersen, E., & Martin, A. J. (2021). 
Kama Muta (≈ Being Moved) Helps Connect People in 
and to Nature: A Photo Elicitation Approach. 

Solo i naturen

Solo i naturen har implikasjoner for:  

• Velvære

Petersen, E., Bischoff, A., Liedtke, G., & Martin, A. J. (2021). 
How Does Being Solo in Nature Affect Well-Being? Evidence 
from Norway, Germany and New Zealand. 

Solo opplevelse er avhengige av: 
sosiokulturelle faktorer og personlige 
erfaringer og forventninger
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Mål med denne studien

Å få innsikt i de opplevde, psykologiske 
effektene av solo i naturen blant norske 
friluftslivsstudenter.

Kilde: E. Petersen, Norge (2018)
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Hvordan har vi forsket på dette?

1. Tolv friluftslivsstudenter var på 48-timers solotur
(minimal forstyrelser, ingen mål enn å være i naturen)

2. Seks semi-strukturerte intervjuer med de norske 
friluftslivstudenter, tre uker etter solo-opplevelsen
(gjennomsnittlig varighet: 1 time; 3 kvinner og 3 menn)

3. Deltakernes opplevelser ble innholdsanalysert

(etter Kuckartz, 2019; kodet i MAXQDA; fenomenologisk 
fortolkning: hvordan oppleves det?)

Kilde: E. Petersen, Norge (2019)
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«Ehm, jeg syns det var skikkelig fint å oppleve det å være helt alene og ikke 
har noen klokke og ikke noen mobil og ingen mennesker rundt seg. Og så 
fulgte jeg veldig mye med på sola og det har jeg ikke gjort før. Jeg litt sånn 
så at den gikk fra øst til sør. Så det synes jeg var skikkelig fint. Og så var hele 
himmelen helt rosa, ja (…) men på andre dag så begynte jeg å kjede meg lite 
grann for jeg blir veldig fort rastløs.»

kvinne, 24 år
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 Kontrast til en kjent 
og hektisk hverdag



Konklusjon 

 Solo-praksis kan tilby en unik kontrast til en 

akselerert hverdag med høy informasjonsstrøm:

– Fremme oppmerksom tilstedeværelse 

– Gi mulighetsrom til refleksjon

Studiens limitasjoner

• Nåværende studie har ingen 
kontrollgruppe

• Alle deltakerne (og intervjueren) 
hadde en positiv holdning til friluftsliv 
fra før

• Analysen er basert på selvrapporterte 
opplevelser (overvurdering eller 
undervurdering av følelser og 
tilstander)



Solo – en natur-basert intervensjon
praktiske implikasjoner 

Hvordan tilpasse solo og legge til rette for 
forskjellige behov? 

• Barn og ungdom

• Mennesker med fysiske/psykiske utfordringer

• Mennesker med lite friluftsliverfaring

 Skap trygghet og mulighet for avbrudd

Begynn for eksempel med 15 minutter solo 

Korte soloturer i nærområdet
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Literratur anbefalinger:
 Maxted, J. (2005). Coming home: Adolescents 

and the nature-based solo. 
 NATURESS- prosjekt https://www.re-natur.org/

Kilde: E. Petersen, Norge (2018)

Kilde: ZachBetten@Unsplash
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