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Foredraget bygger på følgende funn:

• Mange kjente formidlere av 
friluftsliv har brukt eventyret som 
begrep når naturopplevelser og 
friluftsliv skal beskrives..

• Fridtjof Nansen
• Helge Ingstad
• Lars Monsen
• Erling Kagge
• Stein P. Aasheim
• Peder W. Cappelen
• Olaf Heitkøtter
• Annette Bischoff
• Kirsti Pedersen Gurholt
• Bjørn Tordsson



Heavy figures (Ong, 2002)

• Personer som utfører minneverdige handlinger mange kjenner til og 
som i dette tilfellet bruker begrepet eventyr

• Personene som har blitt lest bruker ikke eventyr hele tiden- men 
forteller historier hvor eventyret har en plass..



Eventyr

Norsk akademis ordbok:

1. Usedvanlig begivenhet 
(overraskende, spennende, ofte 
farlig(e) opplevelser langt 
hjemmefra)

2. Kortere fortelling som ikke er 
festet til tid/sted og som er av et 
mer eller mindre overnaturlig 
innhold

3. Noe som er ubeskrivelig, 
ufattelig vakker(t) eller 
storslagent



Eventyret som metafor..

• Metaforer er ord, språklige 
uttrykk eller ulike former for 
billedspråk som brukes med 
overført betydning. Det vil si at 
en skriver eller snakker om én 
ting for å uttrykke en annen ting 
(Birkeland m.fl, 2018).

• Det er vanlig å bruke metaforer for 
å uttrykke abstrakte forhold ved å 
sammenligne med noe konkrete og 
velkjent, for eksempel 
menneskekroppen eller kroppslige 
erfaringer (snl).

• Besjeling (overføring av 
menneskelige egenskaper til annen 
natur)

• Eventyret i friluftsliv beskrevet som 
metafor er en parallell historie som 
er frikoblet fra noen former for 
snusfornuft og som derfor lettere 
aksepteres..



Da fjellet (og friluftslivet) ble skapt i 
menneskenes bevissthet..
• Slagstad (2018) om to 

tradisjoner i synet på natur som 
landskap:

• Målerne (rasjonalistisk-
instrumentell)

• Malerne (romantisk estetisk)



Soria Moria slott (Theodor Kittelsen, 1900)

• Soria Moria:

• Campingplass i Verdal

• Regjeringserklæring fra 2005

• Dramaserie/spillefilm fra NRK 
(2019)

• Sang av Bjølsen Valsemølle og 
Sissel Kyrkjebø

• Hotell i Oslo

• Navn på en barnehage i 
Narvik

• Eventyr nedskrevet av P. Cr. 
Asbjørnsen i 1843



Eventyret kan lede oss hen..

• Bruk av eventyret kan lede oss til steder og situasjoner vi ikke trodde 
fantes som kan være fantastiske og inspirerende. Det er tankemåten i 
kombinasjon med en kroppslig reisemåte..

• Kan ta oss til humanistiske ideal og til det mennesket er tenkt å være..



Fridtjof Nansen 
(Eventyrlyst, 1926)

• «Hvorfor forteller jeg om 
eventyrenes liv?

• Fordi det er opdagerne med 
denne samme eventyr-lyst og 
dådstrang vi nu trenger, hvis 
menneskeheten virkelig skal 
overvinne vanskelighetene, og finne 
den rette kurs over de farlige hav 
foran os.

• Merk dere, dere vil alle finne 
deres eventyr, for livet selv er et 
eventyr»



Tolkning

• Eventyret gir ikke bare gode 
opplevelser- det peker ut en kurs 
framover og gir i følge Nansen 
en slags oppskrift på hvordan vi 
skal tenke og oppføre oss som 
mennesker..

• Hvis eventyr gir en slik kraft kan 
det jo være fristende å tolke 
innholdet og gjenskape det når 
mennesker skal lære friluftsliv?

• Hva er det med eventyret?



Hvordan bruke eventyret i pedagogisk 
sammenheng?
• Anerkjennelse av at naturen og 

sted kan ha betydning for oss 
mennesker (teori om landskap 
og sted, Slagstad, 2018, Tugetam
2020)

• Anerkjennelse av at læring og 
trivsel skjer i et miljø med andre 
mennesker (teori om  
praksisfellesskap, Lave & Wenger 
1991) 

• Anerkjennelse av at læring i 
friluftsliv handler om kroppslige 
opplevelser (Dewey 2001, )

• Anerkjennelse av at det er et 
dynamisk og relasjonelt forhold 
mellom alt som skjer ute på tur 
(Tordsson 2002, Gurholt 2010, 
Bischoff 2012)



Eventyret som en dannelsesreise..

• Reise (odysee) dvs komme 
tilbake

• Reise med prøvelser som må 
overvinnes med mot og kløkt

• Lære noe av prøvelsene

• Bli en annen/forandre 
seg/vokse/lære/forstå som 
menneske

• John Dewey:
«Kartet er ikke en erstatning for en 
personlig erfaring. Kartet kan ikke ta 
plassen til en konkret reise»

(Dewey i Dale, 2001 s.33)


