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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
 
Det har hele tiden stått klart for meg at jeg ønsket å fundamentere oppgaven min i retning av 

natur og naturkontakt. Jeg har selv hatt en oppvekst som var sterkt preget av opphold og lek i 

naturlige omgivelser. Både i hverdag og i ferietid. Dette har gitt meg mange opplevelser, som 

jeg i dag ofte reflekterer over og tenker positivt tilbake på. Allerede tidlig i ungdommen 

ønsket jeg sterkt å jobbe i og med naturen. Dette har preget min utdanningsvei videre, hvor 

jeg har tatt naturbruk på videregående og økologi og naturforvaltning på universitetsnivå. 

Interessen og kompetansen har videre gitt meg mulighet til arbeidserfaring i Norge og utland, 

både i form av husdyr og andre dyr som aper, pingviner og slanger, samt forvaltning av 

våtmarksområder og korallrev. Dette har gitt meg mange spennende erfaringer, men også 

mange tanker rundt forholdet mellom mennesket og natur. Dette gjorde seg spesielt gjeldende 

da jeg begynte å jobbe i en barnehage, og fikk etter hvert ansvar for enkeltbarn med ulike 

vansker. Tanken på å bruke naturen som arena for disse barna falt naturlig for meg og jeg fikk 

dannet egne skoggrupper. Positive erfaringer og refleksjoner fra disse årene med gruppeturer 

førte til at jeg ønsket å gå dypere inn i barns- og unges utvikling, spesielt med tanke på 

naturkontakt. Jeg søkte meg av den grunn inn på dette studiet som jeg er i ferd med å 

sluttføre; bachelor i antroposofisk sosialpedagogikk. I samme anledning skiftet jeg 

arbeidssted til en barne- og ungdomsskole, hvor jeg har høstet mange av de samme erfaringer 

med bruk av natur og naturkontakt for ulike elevgrupper. 

 

1.2 Fra tema til problemformulering 
 

Ønsket om å gå nærmere inn på naturkontakt, og da i lys av barn og unges utvikling, er så 

langt berørt som tematikk, og lar seg formulere på følgende måte: 

 

• Hva kan naturkontakt bety for barn og unges utvikling? 

 

Når det gjelder naturkontakt, og da sett i lys av skolen, ble det for meg naturlig å sentrere ut 

og se nærmere på bruk av friluftsliv som et sosialpedagogisk tilbud i skolen. Dette dels fordi 

jeg innehar en del kompetanse på området fra tidligere, og at friluftsliv allerede er etablert i 
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dagens grunnskoleutdanningen og lar seg derfor lettere kunne videreutvikles. Eksempler på 

andre områder hvor naturkontakt kommer til uttrykk, og på den måten kunne vært aktuelle, er 

gjennom skolehager og ulike ”inn på tunet” tilbud. I tillegg har bruk av friluftsliv etter hvert 

blitt en etablert praksis, og kan vise til positive effekter i andre helse- og sosialpedagogiske 

arenaer i samfunnet ellers. Elementene sett under ett, så står jeg med følgende 

problemformulering: 

 

• Hva kan naturkontakt bety for barn og unges utvikling, og på hvilken måte kan 

friluftsliv brukes som en del av det sosialpedagogiske tilbudet i skolen? 

 

1.3 Avgrensning 
 

I søken etter å finne svar på min problemformulering har jeg sett det som hensiktsmessig å ha 

et forholdsvis stort fokus hva som ligger i barn og unges utvikling. Dette for å søke elementer 

som kan diskuteres i en helhet, og i forhold til innholdet som ligger i naturkontakt, friluftsliv 

og sosialpedagogikk. Oppgaven er sett i lys av antroposofisk tankegang, og så langt det har 

vært mulig for meg så er det denne tradisjon som ligger som hovedkilde. I tilfeller hvor det 

har vært for utfordrende å finne relevant litteratur, men også med overlegg for å skape en 

større diskusjonsflate, har jeg valgt å bringe inn annen litteratur fra andre fagtradisjoner.  

 

Området rundt barn og unges utvikling er svært omfattende, både innen antroposofisk og 

annen fagretning, og jeg har sett det nødvendig å avgrense en del. Dette gjelder blant annet 

Rudolf Steiners sansemodell, som under en større ordtallsfrihet ville vært svært aktuelt å 

diskutere og dykke ned i. Jeg har derimot ikke valgt å avgrense mine undersøkelser til å bare 

omfatte for eksempel en bestemt aldersgruppe. Dette ville gitt større mulighet til å gå i dybden 

på enkelte elementer, men samtidig måtte miste noe av muligheten til å vise bredden i 

friluftslivets dimensjon. Det sistnevnte ble viktigst for meg. 

     

1.4 Presentasjon av kilder 
 
Innen antroposofisk litteratur har Rudolf Steiners Barnets oppdragelse (2006) og Almen 

menneskekunnskap (2008) stått sentralt sammen med to læreplaner for steinerskolen Idé og 

innhold – generell del (Mathisen, 2005) og Idé og praksis (Mathisen, 2014). I kapittelelet om 

barn og unges utvikling har Arne Nikolaisen Jordets bok Klasserommet utenfor. Tilpasset 
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opplæring i et utvidet læringsrom og Nina Bergs bok Elev og menneske - Psykisk helse i 

skolen (2005), stått sentralt i tillegg til den nevnte antroposofiske litteratur. I hoveddelen om 

natur og friluftsliv vil jeg spesielt trekke frem Bjørn Tordssons bok Perspektiv på friluftslivets 

pædagogik (2014a) og hans artikkel Barn og natur (2014b). I tillegg har Sigmund Hågvar og 

Hans Anton Støens bok Grønn velferd. Vårt behov for naturkontakt. Fra bypark til 

villmarksopplevelse (1996) og Sigmund Hågvars artikkel Naturopplevelsenes kvaliteter 

(2014a) vært viktige. Når det gjelder delen om det sosialpedagogiske arbeidet i skolen, så har 

særlig publikasjonen Tverrfagleg samarbeid i skulen – god og trygg skulekvardag for alle 

elevar (2012), utgitt av Fellesorganisasjonen (FO) og Utdanningsforbundet, stått som et viktig 

bidrag.  

 

1.5 Oppgavens oppbygning 
 

Oppgaven har jeg delt opp i tre hoveddeler. I den første delen tar jeg for meg barn og unges 

utvikling, sett i et antroposofisk lys, samt med innslag fra andre fagtradisjoner. I oppgavens 

andre hoveddel beveger jeg meg inn i naturen, og ser på hvordan menneskets forhold til 

naturen har utviklet seg gjennom historien. Jeg tar for meg aspekter som naturens egenhet og 

menneskers behov for naturkontakt. I og med at friluftsliv er nært knyttet til natur har jeg 

valgt å presenterte friluftsliv i samme delen. I den siste hoveddelen blir sosialpedagogikk og 

sosialpedagogisk arbeid i skolen presentert.  

 

Som en avslutning på oppgaven, drøftes elementer fra de ulike delene i oppgaven sammen. 

Dette sett i forhold til problemstillingen. 
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2 Barn og unges utvikling 
 
Et kjerneanliggende for enhver god pedagogikk er om vi som oppdragere kan lære å forstå et 

menneske, og hvordan det utvikler seg i årene det er oss betrodd, skriver steinerpedagog Godi 

Keller (2012) i sin bok Med hjertet i skolen. Det tales ikke her om en ferdigpakke med et 

slags pensum i utviklingsspykologi, men en opparbeidelse av instrumenter og innfallsvinkler 

til å komme nærmere en forståelse av barnet, skriver han videre. Et barn er aldri lett å forstå, 

og i tillegg til å stå foran oss som en gåte, så skjer det også en stadig forandring, en utvikling i 

barnet. Dette skjer dels grunnet ytre omstendigheter, dels grunnet bestemte utviklingslover og 

ikke minst grunnet barnets egen frie vilje gjennom alle livets valg en står ovenfor. Keller 

(2012) påpeker for oss at ”..det er så alt for lett å tolke noe inn i et menneske som bidrar til å 

påvirke utviklingen i en annen retning enn den ellers ville ha fått (uten at vi noensinne får vite 

det!)” (p. 36).   

 

2.1 Menneskets ulike aspekter 
 
Den østerrikske filosofen og forskeren Rudolf Steiner utviklet på begynnelsen av 1900-tallet 

en øvelsesvei og en forskningsmetode som han kalte for antroposofi. Oversatt fra gresk betyr 

antroposofi visdom om mennesket (Antroposofisk Selskap i Norge, 1997).  

 

Mennesket betraktes gjennom antroposofien, ikke bare fra et materielt og naturvitenskapelig 

synspunkt, men også med hensyn til et sjelelig og et åndelig tilværelsesaspekt. Antroposofien 

står som inspirasjonskilde for blant annet steinerpedagogikken (Antroposofisk Selskap i 

Norge, 1997), hvor selve utviklingsforståelsen hviler på en arv fra Aristoteles skisseringer i 

Politikken (Reeve, 1998 referert i Mathisen, 2005). Her blir ulike temaer for oppdragelsen 

knyttet til tre faser av syv år hver (Mathisen, 2005, Steiner, 2006, Steiner, 2008, Mathisen, 

2014). Rudolf Steiner brakte denne skisseringen inn i sin første skrift om pedagogikk; Barnets 

oppdragelse, i 1907 (Mathisen, 2005, Steiner, 2006). I steinerpedagogikken er det i 

hovedtrekk to temaer som knyttes til utviklingen gjennom de tre første livsfasene.  

 

Det første temaet er knyttet til hvordan det kan skapes en fruktbar modning i løpet av 

skoleårene gjennom tenkning, følelse og vilje (Mathisen, 2005). Denne ideen om 

sammenhenger mellom det kognitive, emosjonelle og viljemessige elementer har vært et kjent 

og praktisert pedagogisk prinsipp helt siden Platon, men for mange vil Johann Heinrich 

Pestalozzis tanker om hodet, hjertet og håndens læring være mer kjent (Mathisen, 2014). 
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Lignende inndeling finnes også i dagens psykologi, selv om viljesbegrepet er forsvunnet og 

erstattet med underbegreper som motivasjon, handlingskompetanse, atferd og konsentrasjon 

(Edlund, 2010).  

 

Det andre temaet innbefatter de tre grunnleggende områdene i menneskets natur: Den 

legemlige organisme, de rytmiske livsprosesser og evnen til kommunikasjon (Mathisen, 

2005). 

 

2.2 De tre første livsfaser 
 

I den første livsfasen retter Steiner (2006, 2008) pedagogikken mot viljen. Denne perioden 

strekker seg opp til barnets tannfelling i syvårsalderen, og det er i denne fasen nødvendig at 

oppdrageren legger til rette for de riktige, fysiske omgivelsene for barnet. To nøkkelord  

trekkes frem av Steiner som betegner hvordan barnet trer i forbindelse med sine omgivelser; 

etterligning og forbilde. Gjennom egen aktivitet og sanselige observasjoner, dannes 

grunnlaget for barnets fysiske organformer og anlegget for en sunn moralsk sans. Dette vil 

være avhengig av det Steiner betegner som sunne omgivelser, presentert av sunne forbilder 

(Steiner, 2006). De voksnes oppgave i denne perioden er å legge til rette for at barns 

aktivitetsbehov får leve ut på en fruktbar måte. Det er i de viljesbetonte erfaringene barnet 

danner sitt grunnlag for de mer opplevelsesbetonte og følelsesmessige erfaringene som finner 

sted i den neste syvårsperioden (Mathisen, 2005). Steiner (2006) hevder at ”man kan aldri 

senere gjøre godt igjen det man som oppdrager forsømte de første syv år” (p. 19).  

 

I den andre syvårsperioden retter Steiner (2006, 2008) pedagogikken inn mot følelsene. 

Liksom når man i de første syv årene må ha fokus på det fysiske forbilde for barnet, må man i 

denne fasen bringe inn alt det som kan ha indre betydning og verdi for barnet. Dette fremmes 

gjennom den åndelige anskuelse som oppdragelsesmiddel. Nøkkelord for denne alder er 

etterfølgelse og autoritet. Ikke en påtvungen autoritet, men en autoritet for beundring og 

ærefrykt, som utvikler barnets samvittighet, vaner og tilbøyelighet. En som innvirker med 

sunnhet på de øyne barnet betrakter verden med. Gjennom levende bilder og lignelser må 

barnets fantasi ledes inn i sunne baner (Steiner, 2006). Videre hevder Steiner at ”det er 

uendelig viktig for mennesket at tilværelsenes hemmeligheter opptas gjennom lignelser, før de 

trer frem for sjelen i form av naturlover osv.” (p. 26). Gjennom lignelser som; ”liksom 

sommerfuglen hever seg ut av puppen, slik hever sjelen seg efter døden ut av det fysiske 
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legeme” (p. 26), nærmer mennesket seg tingen med en helt annen sjelsstemning når det senere 

en gang blir fremstilt for dem gjennom forstandsmessige begreper, skriver Steiner (2006) 

videre. De rytmiske livsprosesser er viktig i denne fasen, og steinerpedagogikken arbeider ut 

fra mennesket som en rytmisk konstitusjon, hvor både organiske og mentalte prosesser i oss 

er gjennomtrengt av rytmer. De mest fremtredende repesentanstene for dette mangfold er 

hjerteslag, åndedrett og søvn. I steinerskolen legges undervisning frem til neste syvårsperiode 

spesielt opp til en riktig betoning av opplevelsesnyanser for å styrke elevenes rytmiske 

konstitusjon (Mathisen, 2014). 

 

I den tredje syvårsperioden, som inntreffer ved puberteten, retter Steiner (2006, 2008) 

pedagogikken inn mot tanken. Mennesket blir nå åpen for utvikling av den abstrakte 

forestillingsevne, dømmekraften og den frie forstand, og er nå modent til å danne seg egen 

dom over de ting det tidligere har lært. Før denne periode inntreffer må de unge ha levd med 

en forståelse av at de først må lære, før de kan dømme. Med hukommelsen bør de ha tilegnet 

seg de ”skatter” som menneskeenheten har tenkt over, tatt opp meninger i sine følelser, men 

uten å dømme (Steiner, 2006). Videre slår Steiner fast at ”man kan ikke tilføye mennesket 

større skade enn ved for tidlig å vekke og appellere til dets egen dømmekraft” (p. 36), og at 

”det finnes ingen sunn tenkning som ikke er fremgått av en sunn følelse for sannheten, støttet 

på en selvfølgelig tillit til autoriteter” (p. 36).  

 

2.3 Menneskets natur 
 

Et annet sentralt idékompleks i steinerpedagogikken baseres på en firdelt strukturering av 

menneskets natur. Steiner betegner disse aspektene som det fysiske legeme, eterlegemet, 

astrallegemet og jeget. Mennesket fysiske legeme består av de samme stoffer og krefter som 

finnes i mineralriket, og er så i henseende i slekt med dette naturriket. Eterlegemet betegnes 

gjennom selve livsprinsippet i mennesket. Dette er en egenskap mennesket deler med 

planteriket, og ytrer seg gjennom vekst og formdannelse. Felles med dyreriket, deler 

mennesket evne til kommunikasjon gjennom blant annet persepsjon og bevegelse. Dette 

aspektet betegnes av Steiners som astrallegemet. Relasjonelt kan dette forstås som en 

disposisjon for følsomhet og reaksjon i møte med ens omverden. Det siste aspektet, jeget, 

knyttes til tenkning, språklige ferdigheter og selvbevissthet, og forstås som et spirituelt aspekt 

som mennesket innehar alene. Hver og en av de fire aspektene krever sin egenartede 

pedagogiske ivaretagelse (Steiner, 2006, Steiner 2008, Mathisen, 2014), og er beskrevet i 
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syvårsperiodene. Den første syvårsperioden med viljen, og legemets fysisk-organiske 

utvikling. Den andre syvårsperioden med følelsen, og eterlegemet. Den tredje syvårsperioden 

med tanken, og astrallegemet (Mathisen, 2014). Mens jeget, virker inn og påvirker mennesket 

i alle de ulike ledd (Steiner, 2006).  

 

2.4 Steinerpedagogikk og læring 
 

Gjennom steinerpedagogikken bestreber oppdrageren en utfordring som medhjelper og som 

inspirasjonskilde til at barnets individualitet og personlige egenart skal få så gode vekst- og 

utviklingskår som mulig (Mathisen, 2005). Idealet om en oppdragelse til frihet står sentralt. 

Med frihet menes i denne sammenheng elevers mulighet til å utvikle sine evner og talenter på 

en slik måte at de kan forholde seg aktive og ansvarstagende til seg selv og til verden omkring 

(Mathisen, 2014). Steinerpedagogikken fremmer læring med bruk av hele kroppen. Dette gir 

barnet livsnære erfaringer og tilrettelegger for en kreativ atmosfære, hvor teoretisk og praktisk 

livskunnskap kan smelte sammen (Mathisen, 2014). 

 

En lærer, og skolen som helhet, har også i oppgave å forvalte en kunnskapsarv, i tillegg til et 

ferdighetsspektrum ovenfor elevene. Steinerpedagogikken tar utgangspunkt i det nære og 

kjente, og gjennom skoleårene beveger en seg mer og mer i retning av de komplekse 

sammenhenger (Mathisen, 2014). Historisk sett har læring alltid vært knyttet til nære familie 

og dagligliv. Slik var det i bondesamfunnet, og helt tilbake til jeger- og sankersamfunnet. 

Opplæring og instruksjoner ble gitt i nær tilknytning til de ferdigheter og kunnskaper en 

skulle gjøre seg kjent med. Læring og handling, tett vevd sammen, var knyttet til konkrete 

situasjoner i hverdagslivet gjennom imitasjon og etterfølgelse (Jordet, 2010).  

 

I middelalderen etablerte det seg et mester-lærling-system, og vi fikk en institusjonalisering 

av læring ved at den ble atskilt fra familie- og hverdagsliv. Ferdighetstrening og 

kunnskapsformidling skjedde gjennom spesialiserte yrkesfelleskap. Siden tidenes morgen, har 

altså læring vært basert på ”kunnskap i handling” – gjennom deltagelse, kommunikasjon og 

samhandling med andre mennesker i autentiske situasjoner (Jordet, 2010).    

 

Med industrialiseringen fikk læring en helt ny plass i menneskers liv enn den hadde hatt 

tidligere. En rask utvikling innenfor teknologi og vitenskap, samt etablering av demokratiske 

styreformer, skapte behov for nye kunnskaper og nye krav til undervisning. Teksten ble den 
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dominerende kunnskapskilden. En sammensatt helhet ble stykket opp og omdannet til 

symbolsk kunnskap og beskrevet i sine bestanddeler gjennom en lærebok (Jordet, 2010). 

Skoleforskning viser at læreboken siden den gang har beholdt sin dominerende posisjon som 

kunnskapskilde (Haug, 2004 referert i Jordet, 2010). Den konvensjonelle skolelæring handler 

på denne måten i stor grad om å sette sammen tekstbaserte kunnskapsbrokker til helheter, og 

kan identifiseres som en språklig virksomhet hvor det å lese, snakke og skrive er de 

dominerende aktivitetene (Jordet, 2010). Denne type læreprosess legger opp til en forståelse 

av at kunnskap er noe som er gitt på forhånd; at det å lære er å memorere og reprodusere det 

som allerede er tenkt for oss. Prosessene for læring er langt fra nøytrale - og ofte helt uten 

refleksjon - overtar man grunnleggende predisposisjoner, verdioppfattelser og antagelser. 

Denne skjulte læring skaper grunnlag for den enkeltes indre verden, normer, vurderinger og 

selvforståelse og tildelingen av roller og hvordan vi handler (Tordsson, 2014a).  

 

Den sveitsiske psykologen Jean Piaget var primært interessert i å forstå barns tenkning, men 

kom også med noen tanker om pedagogisk filosofi. Hovedmålet for pedagogikken 

identifiserte han som at man skulle lære barn å lære, ikke fylle elevenes hjerner med innhold. 

Som individer konstruerer barn sin egen forståelse og trenger å være engasjerte i 

læreprosessene på hvert nivå i den kognitive utviklingen (Woolfolk, 2004): 

 

Kunnskap er ikke en kopi av virkeligheten. For å kjenne en hendelse eller et objekt, er det 

ikke nok bare å se på det og lage en mental kopi av det. Å kjenne til et objekter er det 

samme som å handle i forhold til det. Å kjenne det er å modifisere, omforme objektet, å 

forstå prosessen bak denne omformingen, og som en konsekvens forstå hvordan objektet 

er konstruert. (Piaget referert i Woolfolk, 2004, p. 65)  

 

Skolen, og dens historie, er preget av et teoretisk syn på kunnskap og læring. Dette gir seg 

utslag i kropslig passive aktivitetsformer hvor elever og lærere forholder seg til tekstbaserte 

versjoner av virkeligheten. Denne tradisjonelle praksisform krever ro og konsentrasjon, med 

elevene stort sett sittende på stoler (Jordet, 2010). Måten denne kunnskapstilegnelsen foregår 

på og ensidigheten i skolens tilnærming, viser seg utfordrende for et økende elevtall i dagens 

skole (Säljö, 2000 referert i Jordet, 2010). I Steinerskolen har aktivitet og de kunstneriske og 

håndtverksmessige fagene en sentral betydning. Gjennom aktiv deltagelse forbindes teoretisk 

lærestoff følelsesmessig hos elevene og det skapes en syntese mellom teori og praksis. En slik 
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faglig tilnærnærmingsmåte vil gi elever en dypere læring, og gi rom for en mer helhetlig 

erfaring i fagene (Mathisen, 2014). 

 

2.5 Lek, aktivitet og sansenes betydning 
 

Aktivitet og lek er grunnleggende i barn og unges utvikling. Dette har barneforskere fra 

mange fagområder visst siste hundre år og mer. Den spontane leken, den egen-organiserte, 

oppdragende, undersøkende og utprøvende leken, gjerne sammen med andre barn i ulike 

alder, det er slik barn lærer og utvikler seg (Tordsson, 2014b).  

	

Jordet (2010) skriver at til tross for at det er et klart forskningsbasert belegg for å hevde 

sammenhengen mellom fysisk aktivitet og læring, så er sammenhengene imidlertid 

sammensatte. Dette lar seg belyse gjennom tre ulike forklaringsmodeller (Berg & Mjaavatn, 

2009 referert i Jordet, 2010): 

 

• En sensomototisk forklaringsmodell. Denne modellen tar utgangspunkt i at det er de 

motoriske erfaringene som stimulerer den preseptuelle og sensoriske utviklingen. 

Forutsetningen for læring og hukommelse er da avhengig av evnen til å motta og 

organisere inntrykk.  

• En nevrofysiologisk forklaringsmodell. Denne modellen forklares ved at fysisk 

aktivitet fører til forandringer i nervesystemets struktur og funksjon som fremmer 

kognetive prosesser. 

• En psykologisk modell. Denne tar utgangspunkt i at fysisk aktivitet har psykologiske 

innvirkninger. Eksempel på dette kan være styrkning av barns motivasjon, som i sin 

tur gjør læring lettere. 

 
Varierte sansemotoriske aktivitet resulterer i at barns kunnskaper får en kroppslig, 

erfaringsbasert og emosjonell forankring (Jordet, 2010). Begreper som dannes på denne 

måten, får et rikere innhold (Vygotsky referert i Jordet, 2010), og gir et bedre grunnlag for å 

etablere forståelse av det faglige innholdet i en skolesammenheng. Ved å drive aktiviteter i en 

autentisk kontekst, vil også elevers motivasjon for å arbeide med aktuelt lærestoff øke (Jordet, 

2010).  
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 I steinerpedagogikken står sanseerfaringer svært sentralt, og vektlegges som kilde til 

utvikling, livskraft og trivsel. Barna får gjennom sansene kontakt med sin egen kropp og 

verden omkring seg. Sansene virker sammen i en totalitet, og det er først gjennom 

sansningens samvirke at det hos det iakttagenede mennesket kan oppstå en 

virkelighetserfaring (Mathisen, 2014). Goethe beskriver at mennesket forbinder seg med 

verden på en trefoldig måte. Gjennom sansenes porter; det vi ser, hører, lukter, smaker og 

berører. Gjennom de inntrykk tingene gjør på oss; behag eller ubehag, begjær eller avsky. Og 

gjennom de erkjennelser vi skaffer oss gjennom ”hemmeligheter” om tingenes virksomhet og 

væren (Steiner, 2007). To verdener åpnes opp for mennesket gjennom sansingen. Den ene er 

bevissthetens verden, og den andre er livsprosessenes rike. I bevissthetens verden dannes 

grunnlaget for tenkningen og begrepsdannelsen, mens i livsprosessenes rike dannes 

inngangsporten til organisk vekst og utvikling (Mathisen, 2005).  

 

2.6 Sosialisering 
 

Vi sosialiseres gjennom hele livsløpet, men primært rettes begrepet sosialisering til formings- 

og utviklingsprosessene i barne- og ungdomstiden, skriver Frønes (2013). Forståelsen av 

barnet har de siste tiårene forandret seg, og barnet sees i dag som aktivt selvsosialierende, 

hvor de ”henter” inn språk og kultur i samspill med sine omgivelser. Barnet som et handlende 

reflekterende subjekt er en fundamental side ved sosialiseringsprosessen (Frønes, 2013). 

Sosialisering kan defineres som ”en prosess der medlemmer av et samfunn lærer sosiale og 

intellektuelle normer og verdier, gjennom innlemming i sine respektive sosiale roller og 

samhandlinger med andre individer” (Wikipedia referert i Frønes, 2013, p. 11). Det dreier seg 

både om en individuell utvikling og om å bli del av en kultur og et samfunn (Frønes, 2013). 

 

2.7 Det integrerte mennesket 
 
Den generelle delen av læreplanen, som gjelder både grunnskolen og den videregående 

skolen, gir en beskrivelse av skolens hensikt, mål og arbeidsmåter. Her trekkes det frem 

viktige menneskelige egenskaper som skolen skal søke å utvikle hos elevene: 

meningssøkende, skapende, arbeidene, allmenndannende, samarbeidende og miljøbevisste. I 

oppsummeringen, i det som skal være sluttmålet, det integrerte mennesket, er et av målene at 

”opplæringen skal bidra til en karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om 

eget liv ” (Berg, 2005, p. 50). 
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Et barns helhetlige læring skjer gjennom indre prosesser som bygger på erfaringer og 

opplevelser. Dette gir barnet en forbedret kapasitet til å oppfatte, oppleve, føle, forstå, mene 

og samhandle. Gjennom individuelle prosesser vil helhetlig læring forandre barnet som 

person og hvor hele barnet har lært. Dette vil endre barnets kompetanse, og dermed dens 

følelse av å være kompetent  (Lillemyr, 1999).  

 

I vår personlighetsutvikling er kvaliteten på samspillet mellom våre medfødte egenskaper, 

vårt individuelle særpreg som intelligens, temperament, måter å tenke og handle på, og 

faktorer i oppvekstmiljøet av avgjørende betydning for vår selvoppfatning- og vår 

identitetsbygging. Disse har nær tilknytning til selvet. Selvet er som vår indre bærebjelke, og 

utvikles i en aktiv og dynamisk samspillsprosess. Selvet samordner opplevelser og regulerer 

vår atferd i forhold til de sosiale omgivelsene vi befinner oss i. Selvet bevarer oss som et 

integrert hele, og vi verner det med ulike forsvarsmekanismer (Berg, 2005).   

Selvoppfatning eller selvbilde står for menneskets oppfatning av seg selv og sin egen 

kompetanse, skriver Berg (2005). Dette er basert på menneskets egen vurdering av seg selv og 

den oppfatning personen tror at andre har av ham eller henne. Identitet er følelse, som på tvers 

av ulike situasjoner, oppleves som konstant og uforanderlig i ens indre. Å ha identitet, en 

trygg og stabil selvoppfattelse, vil si å kjenne seg selv og hva en står for. Utviklingen av 

selvet, selvbildet og identiteten skjer gradvis gjennom oppveksten. Forløper denne utviklingen 

godt, vil individet opparbeide en trygg, stabil og realistisk oppfatning  av hvem det er, hva det 

vil og kan. Et handlende subjekt som kan ta ansvar for sitt eget liv (Berg, 2005).    

 

Spesielt når det gjelder å forstå ungdommens situasjon, står begrepet om identitet sentralt. I 

puberteten går identitetsutviklingen inn i en kritisk fase, og all tillit, selvstendighet, initiativ 

og arbeidsevne som har blitt opparbeidet gjennom barndommen, prøves nå på nytt. 

Ungdommen står nå ovenfor en rekke nye utfordringer som må takles, før et positivt 

selvbilde, en trygg identitet og gode intime relasjoner kan reetableres (Berg, 2005). 

Utviklingen av en trygg identitet er det personlighetsaspektet som trer fram som det viktigste i 

pubertetsalderen. Den sentrale dimensjonen i personlighetsutviklingen er i ungdomsalderen 

utviklingen av evne til vennskap og intimitet. Negativt utfall for disse to aldrene er 

identitetsforvirring og sosial isolasjon (Eriksson referert i Berg, 2005).  
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Utfordringer i forhold til selvbilde og identitet er viktige elementer som peker seg ut når det 

gjelder psykiske plager og lidelser som unge mennesker sliter med (Berg, 2005).   

 

Salutogenese handler om utvikling av sunnhet og helse, om bedring og helbredelse, og om 

evne til å opprettholde helse (Berg, 2005). Begrepet stammer fra en israelsk professor i 

medisin, Aron Antonovsky. Salutogenese står som en motsats til patogenese, som har vært det 

viktigste perspektivet på helseproblemer av ulike slag i studiet av sykdomsprosesser. Det 

salutogene perspektivet som Antonovsky beskriver, fokuserer mot de faktorer som styrker det 

friske, mot ressursene i individet. Alle mennesker har ulike grader av motstandsressurser i seg 

som kan tas i bruk i møtet med vansker og kriser. Å takle og overvinne ulike utfordringer gir 

en opplevelse av indre sammenheng (Sence of Coherence – SOC). I følge Antonovsky er det 

denne følelsen av indre sammenheng som avgjørende på hvordan vi håndterer møtet med 

livets påkjenninger. Etter hans mening er dette avhengig av at vi forstår situasjonen, at vi har 

tro på at det er mulig å finne fram til løsninger og at vi finner god mening i å forsøke på det 

(Berg, 2005).  

 

Som begreper ligger salutogenese og mestring nær opptil hverandre. Opplevelsen av å mestre 

livets utfordringer, og på den måten få en følelse av personlig kontroll, er muligens den 

enkeltfaktoren som har størst betydning for vårt velvære og vår fysiske og psykiske helse, 

skriver Berg (2005). Opplevelser av å ikke mestre, vil derimot  skape en følelse av avmakt, 

mindreverd og skyldfølelse. Vårt selvbilde blir truet og det oppstår umiddelbart et behov for å 

forsvare seg mot disse følelsene. De ulike forsvarsstrategiene som blir brukt preges blant 

annet av vårt selvbilde og personlighetstrekk, våre tidligere mestringserfaringer og av alder og 

modenhet. Barn og unge med relativt umodne strategier, kan i mange tilfeller anta former som 

er lite hensiktsmessige, både for seg selv og/eller omgivelsene rundt (Berg, 2005):  

 

• En aktiv og impulsiv utagering. Forsøk på å komme ut av den vonde følelsen. 

• Bak en fasade av likegyldighet, skjules en passiv aggresjon.  

• En tilbaketrekning til en indre verden. Kontakt med andre mistes. 

• Dissosiasjon. Gjennom å dagdrømme, fornekte eller undertrykke vanskelige 

følelser og tanker, skapes et skille mellom følelser, atferd og realiteter. 

• Projeksjon. En tillegger andre sine egne negative følelser og tanker. 
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For en positiv utvikling er det viktig å legge til rette for mestringsopplevelser, og lære 

strategier som virker positivt tilbake på sitt eget selvbilde (Berg, 2005). I en videreføring av 

den salutogene tenkningen hos Antonovsky, har den svenske forskeren Marianne Cederblad 

funnet tre strategier som utpeker seg som spesielt betydningsfulle (Berg, 2005):  

 

• Evne til problemløsning (forutsetter kompetanse). 

• Sosial støtte (forutsetter tilhørighet i et sosialt felleskap). 

• Optimisme (forutsetter tro på egne evner og ressurser). 

 
En annen professor, Hilchen Sommerchild, opererer innenfor de samme tankene og har 

presentert en modell for mestringens vilkår (Berg, 2005). Hovedområdene i modellen er 

tilhørighet og kompetanse. Tilhørighet blir av Sommerchild begrunnet i det å ha minst én nær 

fortrolig. Dette ser ut til å være en grunnleggende ressurs i livsløpet, både når det gjelder 

tidlig i barneårene og senere i livet. Gjennom den trygghet, forutsigbarhet og bekreftelse dette 

kan gi, bygges motstandskraften opp, og barnet vil kjenne tilhørighet gjennom 

fortrolighetsforholdet. På et nivå videre vil tilhørigheten kunne utvides til et nettverk, med 

felleskap i normer og verdier på de ulike arenaene som barn og unge befinner seg i. Dette er 

med på å danne sammenheng og mening, og vil gi en følelse av å tilhøre et felleskap. Når det 

gjelder kompetanse, så handler det om å kunne noe. Opplevelse av å føle seg kompetent, 

kommer gjennom å bli tildelt oppgaver som er tilpasset ens forutsetninger. Andre viktige 

bidrag til å føle seg kompetent er å kjenne seg til nytte og få og ta ansvar. Å utfolde omsorg 

og kjærlighet til andre mennesker, gir også en rik næring til følelsen av egenverd. Og det er 

nettopp den grunnfestede følelsen av egenverd som skaper motstandskraften (Berg, 2005). 

 

Resiliens brukes ofte synonymt med begrepet motstandskraft, og handler om en evne, en slags 

mental elastisitet, for å kunne gjenopprette, opprettholde og forbedre sin psykiske fungering 

(Berg, 2005). Etter å ha opplevd en eventuell akutt krisesituasjon, eller å ha vært utsatt for 

store påkjenninger over tid, hjelper denne evnen oss til å finne tilbake til vår vanlige atferd og 

fungere tilfredsstillende. I resiliensforskningen ser en tydelig påvirkning av det salutogene 

perspektiv, hvor man jakter etter ressursene, etter det sunne og positive i menneskelig 

utvikling. Variabler i forskningen viser en deling i tre nivåer: Individuelle forhold, 

familieforhold og forhold utenfor familien (Berg, 2005).  

 

Individuelle forhold, som har en beskyttende virkning, knyttes til variabler som temperament, 

alder og kjønn, intelligens, mestring og kompetanse, sosiale ferdigheter og opplevelse av 
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indre styring og kontroll. Familieforhold som beskytter knyttes til kvaliteten på samspillet 

barna har med sine foreldre. Denne kvaliteten har innvirkning på mange områder som for 

eksempel sosial kompetanse, atferd og skoleprestasjoner. Beskyttende forhold utenfor 

familien gjenspeiles i alle gode relasjoner barn og unge utenfor den nærmeste familien. 

Betydningsfulle voksne som viser vennlighet, omsorg og støtte, hjelper barn og unge til å føle 

seg verdsatt og betydningsfulle, og vil virker beskyttende for deres psykiske helse (Berg, 

2005).  
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3 Natur og friluftsliv 
 

Sett gjennom historien har vårt forhold til natur endret seg. Den største endringen kom med 

overgangen fra bruken av natur knyttet til nødvendighet, nytte og arbeid til bruken av natur 

knyttet til opplevelser, rekreasjon og fritid. Det er ikke lenge siden at tidligere generasjoner 

levde sine liv og hadde sitt arbeidsliv i tett tilknytning til naturen (Mytting & Bischoff, 2010). 

Det sies at det var i Henrik Ibsens dikt ”Paa Vidderne” fra 1859, at ordet friluftsliv forekom 

for første gang i skandinavisk skjønnlitteratur (Tordsson, 2010), og ved å se på friluftslivet 

gjennom de snart 160 årene siden den gang, kan en få inntrykk av hvordan forholdet mellom 

menneske og natur har endret seg i takt med endringer i samfunnet ellers. I hovedsak tenkes 

det her på nasjonal identitet, kulturarv, helse og sunnhet, felleskap, natur- og miljøvern, 

bærekraftig utvikling og personlig identitet og utvikling (Mytting & Bischoff, 2010). 

 

Hjalmar Hegge (1978) går lenger tilbake i tid for å gripe fatt i hvordan naturforståelsen har 

forandret seg gjennom menneskets historie. I den mytiske tid oppfattet menneskene verden 

(naturen) som grunnleggende i slekt med sitt eget vesen, og som noe allment besjelet. En slik 

oppfattelse av naturen, som levende og besjelet, berører menneskers holdning og moralske 

kvaliteter. Naturfenomener ble oppfattet i billedmessige forestillinger av vesener og 

skikkelser. Dette ble forstått som naturens skapende og styrkende krefter. I antikken ble 

naturen fortsatt oppfattet som levende og besjelet, men den billedmessige oppfattelsen av 

naturen trer tilbake, og begreper om naturen trer frem. Gjør vi et lite hopp, ser vi i renessansen 

hvordan naturforståelsen begynner å endres, og grunnlaget for det moderne menneskets 

aggressive holdning til naturgrunnlaget slår rot. Menneskers respekt og ærefrykt for naturen 

sto ikke lenger sentralt og naturen mistet sin verdi i seg selv. Naturen ble redusert til et formål 

for menneske (Hegge, 1978). 

 

3.1 Naturens egenhet og kvaliteter 
 
Som James Lovelock sier det i sin Gaia-hypotese: ”Jorden er ikke bare ”marterie”, men et 

levende vesen” (Barton i Steiner, 2007, p. 47), så foregriper Steiner det også i flere foredrag 

tidlig på 1900-tallet. Steiner beskriver at jorden er differensiert, likesom det er i andre levende 

organismer, med hensyn til hvor dets organer er fordelt over legemet. Ulike krefter virker opp 

av jorden, på ulike geografiske punkter. Plantene er jordens hår, jordens sanseorganer, og 

mennesket som et ledd i et slags stort livsvesen. Jorden som levende organisme, har som i oss 
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selv, prosesser som åndedrett, søvn og våkenhet; et kretsløp av levende rytmer (Steiner, 

2007). 

 

Slik som det skildres i folkeeventyrene og andre overleveringer, har mennesket kunnet 

oppleve naturen som vesenaktig og fylt av ånd. Pogacnik (2000) beskriver disse åndene for å 

stå bak alle energiske prosesser og følelsesmessige forbindelser innenfor naturrikene, dyre- 

og menneskeverden medregnet.  I det som han oppfatter som et vendepunkt i 

kulturutviklingen i dag, oppfordrer han nå menneskene til å samarbeide i større grad med 

disse naturvesener på forskjellige plan i naturen. Steiner (2007) sier om disse elementarånder 

som finnes over alt rundt oss, og som roper; 

 

Se da ikke så abstrakt på blomstene, og dann dere ikke bare abstrakte bilder av dem, 

men ha et hjerte, et gemytt for det som lever åndelig-sjelelig i blomstene. Dette vil 

forløses gjennom dere fra sin fortryllelse. (Steiner, 2007, p. 113)  

 

Jord, vann, luft og ild er elementer fylt av levende vesener, og hvis man er villig å tre inn i 

denne pulserende verden, øver man samtidig å iaktta de fineste og mest subtile krefter og 

prosesser i naturen (Steiner, 2007).  

 

Mange mennesker uttaler at de opplever at naturkontakt gir energi og nytt mentalt overskudd. 

Hågvar (2014a) har undersøkt dette nærmere og kommer med følgende liste på de ulike 

positive opplevelser som kan genereres gjennom dette møtet; 

 

• Opplevelse av stillhet 

• Opplevelse av frihet 

• Opplevelse av natur som et fast holdepunkt i tilværelsen  

• Opplevelse av dens skiftninger 

• Oppdagerglede og eventyropplevelse  

• Opplevelse av mestring 

• Kroppslige opplevelser 

• Estetiske opplevelser 

• Opplevelser av livets kretsløp 

• Opplevelse av andre livsformer 

• Forventningsgleden 
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• Høstningsopplevelser 

• Opplevelse av naturkreftene 

• Historiske opplevelser 

• Villmarksopplevelse 

 

Dette mangfoldet av positive opplevelser fletter seg sammen til en helhet – til en 

totalopplevelse – og som virker mentalt oppbyggende, skriver Hågvar (2014a) videre.  

 

Naturen syns å appellere til noe grunnleggende i oss. Den gir oss livsglede, og hjelper 

oss til å gjenskape mental balanse når den morderne livsformen har slitt for hardt på 

oss. (Hågvar & Støen, 1996, p. 12) 

 

Det synes videre slik at naturopplevelsen virker i oss ikke bare når vi er ute i naturen, men 

også i etterkant ved at man gjenkaller opplevelsen i minnet (Hågvar & Støen, 1996) 

 

Mange undersøkelser viser at barn leker bedre i natur, og at barn som leker i natur har 

markant bedre helse, rørlighet og førlighet. Naturlek styrker evnen til konsentrasjon og 

målrettighet, samt evne til å planlegge handling i flere ledd og til å forgripe resultater. I tillegg 

legger lek i natur an til sosial samhandling og inkludering mellom kjønn og aldre. Naturlek 

står som en særstilling når det gjelder utvikling av fantasi, innlevelse og kreativitet, samt for å 

gi opplevelse av trygghet og tilhørighet til et sted og nærmiljø. Naturlek skaper gladere barn, 

og barn som blir glade i naturen (Tordsson, 2014b). 

 

Teorien om affordances refererer til hva elementer i våre omgivelser er og betyr for oss, 

fremfor å oppfatte kvalitetene ved det (Gibson i Fiskum, 2014): En stol innbyr oss til å sette 

oss på den. Dette oppfattes av oss umiddelbart når vi ser den, og før vi eventuelt gjør oss opp 

en mening om kvalitetene ved den. Det er slik vi leser miljøet rundt oss i det daglige, og når 

vi beveger oss mellom ulike miljø. Antall affordances eller muligheter i et naturlig uteområde 

er utømmelige, mens et tilrettelagt miljø vil ha et redusert mangfold av aktivitetsmuligheter 

(Fiskum, 2014). 

 

Naturen er en åpen tiltale, den rommer ingen iboende instrukser for handling, den 

forteller ikke hvordan den ønsker å bli forstått. Det skjønner barnet, naturen lokker til 
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utprøving og oppdagelse, og barnet sammenholder sine evner med utfordringene og 

lærer å vurdere risiko og utvikle selvtillit (Tordsson, 2014b, p. 36). 

 

Naturens mangfold, er en kilde til økt og mer allsidig aktiviet, og gjennom barns aktivitet i 

samspill med miljøet, og på sine egne premisser, dannes det rom for optimale utfordringer: En 

aktivitet som er passe stor til at man unngår både kjedsommelighet og redsel for å ikke mestre 

(Fiskum, 2014). Dette kalles gjerne for en flyt-sone (Csikszentmihalyi i Fiskum, 2014).  

 

Om leketøy som bare består av døde matematiske former, sier Steiner (2006), at de virker 

utarmende og drepende på barnets formdannende krefter, men at alt som vekker en 

forestilling om noe levende, virker på riktig måte. Dette illustrerer Steiner med et eksempel: 

 

Liksom håndens muskler blir sterke og kraftige når de utfører arbeide som passer for 

dem, blir også hjernen og de øvrige fysiske organer ledet i riktige baner når de mottar 

riktige inntrykk fra omgivelsene. (Steiner, 2006, p. 21) 

 

Elementer fra naturen, som for eksempel kongler, skjell, trerøtter og pinner, gir grunnlag som 

gode leker. Gjennom det uferdige leketøyet vokser den indre kreativiteten og barnet 

stimuleres til skape egne forestillingsbilder. Dette gir en aktiv forberedelse for barns læring 

senere i livet (Sundt, Paulsen, & Røed, 2008).  

 
 

3.2 Menneskets behov for naturkontakt 
 
Fremstillingen av menneskets behov for naturkontakt kan grovt sett deles inn i to ulike 

perspektiv; et (øko)psykologisk og et humanøkologisk (evolusjonsteoretisk) perspektiv. Den 

psykologiske inngangsporten bygger på betydningen av naturkontakt for trivsel og 

livskvalitet, mens den humanøkologiske innfallsporten bygger på at mennesket er oppstått i 

naturen og er et produkt av flere millioner års utvalg og tilpasning (Hågvar & Støen, 1996).  

 

Eksempel på et humanøkologiske perspektiv er Edward O. Wilsons biofili-begrep. Gjennom 

dette begrepet, beskriver han biofili, som en grunnleggende emosjonell tilknytning hos 

mennesket til å føle ”kjærlighet til liv”. Dette uttrykkes videre som en egenskap og et 

potensial i mennesket, som kan dyrkes frem i ulike former under kulturell påvirkning, og som 

gir mennesket et naturgitt behov for naturkontakt (Hessen, 2008). Rachel og Stephen Kaplans 
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oppsummering av egen og andres forskning, viser at tilgang på naturelementer øker 

menneskers trivsel og livskvalitet. Studiene omfatter alt fra naturkontakt gjennom et vindu, 

trær i et bymiljø, hagestell og villmarksopplevelser. Eksempelvis viste forskningen om 

naturkontakt gjennom et vindu at sykehusopererte pasienter kom seg raskere hvis utsikten 

inneholdt natur, og at innsatte i fengsler hadde færre helseplager hvis de hadde utsikt til 

omgivende landskap enn når de hadde utsikt mot vegger eller bygninger (Kaplan & Kaplan i 

Hågvar & Støen, 1996). 

 

Innen fagfeltet (øko)psykologi forfølges spørsmål om hva som skjer med vår identitet, vårt 

naturforhold og vår egen eksistens når vi er omgitt av natur. En sentral erkjennelse fra denne 

tradisjonen er at det er uunngåelig dype bånd mellom mennesker og det landskap vi lever i, 

både materielt og psykisk. Gjennom ulike metaforer kan dette uttrykkes som ”naturen er 

hjem” eller ”naturen er familie” eller enda sterkere; ”Naturen er vårt Selv” (Stoknes, 2014). 

Leroy Little Bear, en av Blackfoot-stammens eldre, kommenterte til en forsker en gang: 

 

Dere psykologer snakker sammen om identitetskriser. La meg fortelle dere hva 

identitetskrise er: Det er når du ikke kjenner landet, og landet ikke kjenner deg.  

(Leroy Little Bear referert i Stoknes, 2014, p. 67) 

 

En annen sentral erkjennelse fra (øko)psykologien er illusjonen om atskilthet mellom 

menneske og natur medfører lidelse både for mennesker og miljø. For mennesket i form at 

sorg, rotløshet og fremmedgjøring, og for miljø i form av forurensing og tap av habitat og 

mangfold. Gjennom lek opphører atskillelsen, og vennskap og samhørighet dannes; 

deltagerne går opp i et større hele. Vil man ikke leke sammen lenger har en blitt uvenner 

(Stoknes, 2014).  

 

”Mister du evnen til lek, da mister du livet”. (Bjerke, 1951, p. 84) 

 

En tredje sentral erkjennelse er å erkjenne at forbindelsene mellom mennesket og natur er 

helende for begge (Stoknes, 2014). Etter å ha levd årevis blant Inupiat-eskimoene i Alaska, 

innså forfatteren Richard Nelson følgende: 

 

Der er ingenting i meg som ikke er av jorden selv, overhodet intet øyeblikk hvor jeg er 

helt adskilt, ingen partikkel av meg som er jorden fremmed: Elvene renner gjennom 



 22 

mine årer, vinden blåser inn og ut med min pust… og solens varme gløder inne i meg  

(Rickhard Nelson referert i Stoknes, 2014, pp. 67-68)  

 

Hvis barnet mangler et fond av personlige og sanselig rike minner av natur fra tidlige år, viser 

forskning at skolens undervisning om natur virker fremmedgjørende. Naturen blir i denne 

anledning forvandlet til en serie abstrakte mekanismer og kunnskapselementer. Det blir 

utfordrende å vekke positivt engasjement om miljøproblemer. Bekymring, likegyldighet og 

benektelse blir dominerende, og da, hvis naturen ikke lenger taler til våre sanser og vårt indre 

menneske, tar vi også alvorlig skade (Tordsson, 2014b).  

 

Lykkelige hender –  

vatn lever dei i, og tek i tre, 

i jønn og mangt slags metall,  

kalt og varmt,  

kveiker lys, gjer opp varme. 

Blomar får dei røre ved, og alt som skal vekse,  

stryke et dyr over pelsen,  

stø opp ei plante som helt på bognar,  

helde vår kring ei kostelelig bok. 

Heile dagen er hendene fulle. 

(H.M. Vesaas, Lykken bor i hendene)  

 

Som en konsekvens av for lite naturkontakt snakker også noen forskere om natur-

mangelsykdom, eller nature deficit disorder, som kan identifiseres både hos individer, 

familier og hele lokalsamfunn. Underernæring på natur er på ingen måte en offisiell 

psykiatrisk diagnose, men mer en måte å identifisere problemet på (Stoknes, 2014). Noen 

typiske symptomer på natur-mangelsykdom beskrives av Louv (2010) som 

oppmerksomhetsvansker, kronisk stress, emosjonelle forstyrrelser, sanseforstyrrelser, generelt 

lavere fysisk funksjonsnivå og hyppigere fysiske sykdomstilfeller.  

 

Naturkontakt gir ikke bare sanselig stimulanse, men gir opplevelse av egenkontroll og en 

glede ved de enkle, meningsfulle situasjoner hvor en direkte erfarer resultatene. Gjennom 

naturkontakt opplever mennesker å forme sitt eget liv i stedet for å være offer for 

omstendigheter og avhengige av avhengigheter (Tordsson, 2014b).  
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3.3 Friluftsliv 
 

Friluftslivet i Norge har en lang og spennende historie som det kan være vanskelig å beskrive 

på en entydig og tidløs måte. Begrepet brukes om en rekke svært ulike handlingsformer og 

aktiviteter i naturen (Mytting & Bischoff, 2010). For å si noe generelt om friluftsliv, så må 

man nettopp generalisere, sier Tordsson (2014a). Typisk for friluftslivet er et rikt liv på enkle 

midler i nær kontakt med natur. Friluftsliv er et liv som engasjerer og integrerer kropp, tanke 

og følelser. I friluftslivet vektlegges egenverdier som opplevelser og erfaringer, fremfor 

nytteverdier. Friluftslivet gir også anledning til å velge mellom mange små og store 

utfordringer, hvor man kan få bruk for og kan utvikle et mangfold av menneskelige evner  

(Tordsson, 2014a).  

 

Den offentlig definisjonen på friluftsliv er ”opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med 

sikte på miljøforandring og naturopplevelse” (Klima- og Miljødepartementet, 2016, p. 10). 

Dette er den samme definisjonen som også ble lagt til grunn i den første stortingsmeldingen 

om friluftsliv fra 1987 og den siste stortingsmeldingen fra 2001 (Klima- og 

Miljødepartementet, 2016). Denne definisjonen av friluftsliv legger vekt på handlingsmåten, 

målet og naturopplevelsen: Friluftsliv skal foregå ute, i friluft, og er forbundet med aktivitet. 

Handlingsmåten skal ta sikte på miljøforandring og utøvelse i fritiden. Fokuset på 

naturopplevelsen retter våre handlinger og oppmerksomhet mot selve naturen (Mytting & 

Bischoff, 2010).  

 

De som har følt hvad livet i tinderne er eller kan være for menneske, behøver ikke 

læse om det, og de som aldrig har følt det, vil saa allikevel ikke forstaa.  

(C.W. Rubenson, 1914, gjengitt i Mytting & Bischoff, 2010, p. 53) 

 

Vi fikk vår første lov om friluftslivet; Friluftslivsloven, i 1957, og med små endringer er det 

denne som fortsatt er gjeldene (Friluftslivloven, 1957). I dens formålsparagraf står det 

følgende; 

 

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens 

rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. 

(Friluftslivloven, 1957) 
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I loven tilegnes friluftslivet kvaliteter som helsefremmende og trivselsskapende, og 

allemannsretten står som en grunnforutsetning i det norske friluftslivet. Meld.St. 18 (Klima- 

og Miljødepartementet, 2016) understreker at ”friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og er 

en viktig faktor for befolkningens livskvalitet” (p. 10). Dette er også noe som underbygges i 

andre offentlige stortingsmeldinger som Den norske idrettsmodellen (Kulturdepartementet, 

2012), og i rapporter som Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse 

(Miljøverndepartementet, 2009) og i strategier som Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv i 

hverdagen; 2014-2020 (Miljøverndepartementet, 2013). Meld.St. 18 (Klima- og 

Miljødepartementet, 2016) trekker også frem at friluftslivet er en viktig del av den norske 

identiteten og den norske kulturarven. Friluftslivet er også, for svært mange mennesker, en 

sentral del av den personlige identiteten. Stortingsmeldingen ønsker å bidra til å videreutvikle 

friluftsliv, satse på nærområder, tilrettelegge av viktige områder og stimulere til økt 

friluftsaktivitet for alle. Naturen ønskes også i større grad som læringsarena og 

aktivitetsområde for barn og unge. I 2009 ble også naturopplevelsen respektert i form av 

lovverket. Dette skjedde ved at lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner; 

Markaloven, ga hjemmel til å opprette verneområder ut fra opplevelsesverdier (Hågvar, 

2014b).  

 

Tordsson (2014a) betrakter på sin side friluftslivet i dag som en ”villblomst” som er 

omplantet til en nytteplante i samfunnets ulike blomsterbed. I dette antyder han bruken av det 

uformelle tradisjonsfriluftslivets er blitt som et virkemiddel for samfunnsapparatet.   

  

3.4 Friluftslivets særtrekk og kvaliteter 
 
Friluftslivet innehar et utall av grener, og hver gren har egne spesifikke særtrekk. Å klatre i 

fjellet innehar andre aspekter å være menneske på enn å ferdes i en dal. Ikke bare 

kroppsbruken vil være annerledes, men også væremåten, og det vil appelleres til ulike evner, 

ferdigheter, handlingsmønstre og måter å erfare og oppleve på. Videre ser vi at hver eneste 

enkeltsituasjon i friluftslivet, har sin egenart. Å padle solo er en annen situasjon enn å padle to 

og to i en kano. I det første tilfellet handler situasjonen i større grad å ha ansvar alene, og på 

den måten om å ha selvtillit og evne til å ta beslutninger på egenhånd. I det andre tilfellet 

handler situasjonen også om kommunikasjon, tillitt og samarbeid mellom deltakerne 

(Tordsson, 2014a). Selve naturopplevelsen i friluftslivet vil naturligvis gjenspeile de samme 
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kvaliteter som ble nevnt i kapitelet om naturens egenhet og kvaliteter, men Tordsson (2014a) 

utdyper også enkelte kvaliteter som friluftslivet rommer i seg selv:  

 

• Rike opplevelser, gir grobunn for et rikere indre liv. Opplevelsen av et rikt liv med 

enkle midler. Naturmøtet kan utvide opplevelsesevnen, stimulere fantasien og åpne 

for verdier i kunst og kultur. Utvikling av mangfoldighet, dybde og intensitet, innen 

rammen av opplevelser, står sentralt. 

• Kropp/sanser, følelser og tanke integrering. Sammenhengende, og allsidig, personlig 

utvikling. Fungere som et ”helt menneske”. 

• Øve evne til aktiv handling, kreativitet og være løsningsorientert 

(handlingskompetanse). Oppdage egne evner og kvaliteter gjennom møtet med 

naturens krav og variasjon av utfordringer. Opplevelse av å være på høyde med og 

mestre de vilkår og utfordringer man setter og møter. Dette skaper rom for utvikling 

av selverkjennelse, selvtillit og selvrealisering. 

• Læring og innsikt ut fra egne opplevelser og erfaringer. Åpne forbindelser mellom det 

sanselige liv og intellektuell tilegnelse. Friluftsliv som erkjennelsesvei.  

• Åpne for en opplevelses- og erfaringsbasert naturforståelse i kontrast til den abstrakt 

faktaorienterte, som er den dominerende. Dette vil oppleves kvalitativt annerledes, og 

kan åpne for muligheten for identifikasjon og vennskap med natur. 

• Kulturell identitet, og en videreføring av kulturarven.  

• Friluftsliv som verdiopplevelse og verdiorientering, hvor friluftsliv som ”livsform” 

skiller seg fra den moderne hverdag, og natur er ”samfunnet som fraværende”. Dette 

kan gi grunnlag for refleksjon over og vurdering av samfunnsutvikling og personlig 

livsstil.  

• Arena for sosial utvikling.  

 

Her vil det være interessant å gå dypere inn i naturen som et rom for sosialt samspill og 

utvikling, men i mangel av forskningsbasert systematisk kunnskap innen dette feltet peker 

Tordsson (2010) på følgende erfaringsmessige særtrekk og kvaliteter i friluftslivet; 

 

• Den allsidige og helhetlige utfoldelse som kreves i friluftslivet innebærer at man går 

vekk fra mange av sine vanlige roller og masker. En kan og må vise andre sider ved 

en selv. Denne situasjonen vil kunne gi muligheter for dyptliggende felleskap. 
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• Friluftsliv innbefatter også å kunne overvinne ytre vansker og problemer som 

gruppemedlemmene står felles om. Dette kan skape grobunn for samarbeid og 

forutsetninger for et indre samhold. 

• I det lange løp så er det i friluftsliv ingen annen autoritet holdbar enn den som 

underbygges på reel dugelighet og ens evne til å bety noe for helheten i gruppen. Man 

omgås hverandre ut fra personlige og saklige kvaliteter. 

• Situasjoner i friluftsliv oppleves på et individuelt plan. Dette kan gi forutsetninger for 

selvinnsikt. Friluftsliv gir også rom for å verdsette ulikheter som kvaliteter, ved at den 

enkeltes egenart kan være til en berikelse for gruppen. 

• Gjennom at meningsmotsetninger kommer til syne i gruppen, kan man i friluftslivet 

møte sosialt og psykisk krevende situasjoner. Problemene kan ikke løses ved at man 

går fra hverandre, men at man må arbeide seg gjennom vanskene. Dette kan skape 

gode vilkår for personlig og sosial utvikling. 

 
En kanogruppe som i felleskap vurderer en elv, befinner seg i en situasjon hvor en rekke 

læringsprosesser finner sted. Ikke bare lærer de å lese strøm og bølger, men de lærer også å 

se, tolke, vurdere, forstå, sette ord på handlinger og fenomener og trekke konklusjoner. I 

tillegg kommer en rekke sosiale aspekter; å lytte og lære av hverandre, finne felles løsninger 

og fortolkninger, arbeidsfordeling og kommunisere i ord så vel som i handling. Situasjonen 

aktualiserer også en rekke følelsesmessige og psykologiske aspekter; selvtillit, selvbilde, 

ærlighet, tillitt til egen vurderingsevne, opplevelse av trygghet, spenning og i enkelte tilfeller 

redsel. Det aktualiseres også et holdningsspørsmål i form av prestisje og status i forhold til 

andre, holdninger til utfordringer etc. Samlet så skjer alle disse prosessene av læring, 

påvirkning og utvikling integrert i hverandre og på en rekke planer samtidig (Tordsson, 

2014a). 

 

3.5 Friluftslivets pedagogikk 
Friluftspedagogikk kan deles i to ulike forståelser: Den ene pedagogikk som ligger i 

friluftslivet. Det vil si de arbeidsmåter og –metoder som brukes for å undervise ferdigheter og 

kunnskaper som trengs for å nyttiggjøre friluftsliv. Den andre forståelsen ligger i friluftslivet 

som en pedagogikk. Det blir her snakk om en pedagogikk med friluftslivet, hvor overordnede 

mål blir gjeldene i vår utøvelse av friluftsliv og friluftslivet blir en pedagogisk metode for å nå 

disse målene. Styrende blir da det enkle liv i naturen, hvor vi virker som hele mennesker – 

med tanke, følelse og vilje. Dette rommer i seg selv pedagogiske kvaliteter som gir grunnlag 
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for opplevelser og erfaring, og hvor ulike krav vi møter påkaller forskjellige måter å være 

menneske på og er med i prosessen i utviklingen av de menneskelige kvaliteter (Tordsson, 

2014a). 

 

3.6 Veiledning i friluftsliv 
 
Den som skal være pedagogisk virksom i friluftsliv må være bevisst sine sosiale og 

medmenneskelige kvaliteter i like stor grad som til natur, og de kunnskaper og ferdigheter 

som friluftslivet rommer (Tordsson, 2014a). En veileder i friluftslivet må kunne se den 

enkelte, og sørge for at alle i gruppen får en følelse av medansvar og deltagelse (Bagøien & 

Storli, 2013). For å imøtekomme dette vil en liten gruppe være en praktisk arbeidsform. En 

liten gruppe vil også i de fleste tilfeller være avgjørende for gruppens egenart og indre liv 

(Tordsson, 2014a). En forholdsvis flat organiseringsform, og hvor veilederfunksjonen 

innebærer en frigjøring fra den tradisjonelle formidlingsrollen i natur, vil skape grunnlag for 

større individuelle rom (Bagøien & Storli, 2013). Forskjellen mellom ”ledere” og de som ”blir 

ledet” blir på den måten mindre tydelig, og spontanitet og personlig initiativ kan fremmes og 

det kan dannes forutsetninger for nære, åpne og personlige relasjoner deltagerne i mellom 

(Tordsson, 2014a).  

 

En veileder i friluftslivet bør alltid tenke seg selv som en opplevende- og god rollemodell. 

Mye av kunnskapsoverføringen i friluftslivet foregår uten mange ord, og læringsprosessene 

fungerer mer som speiling og modellæring. En undrende og filosoferende veileder skaper 

fasinasjon, og en veileder som lar seg henrive, sanse og fantasere, er en opplevende modell 

(Bagøien & Storli, 2013). 
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4 Sosialpedagogisk arbeid i skolen 
 
Dominerende yrkesgruppe i skoleverket er som kjent lærere, men stadig flere skoler etablerer 

nå stillinger direkte rettet mot miljøarbeid. Barn og unge, som av en eller annen grunn faller 

utenfor felleskapet eller har behov for særlig hjelp og støtte faglig og/eller sosialt, kan dekkes 

av denne sosialpedagogiske innsatsen (Madsen, 2006). Sosialpedagogikk er en faglig retning 

som ligger i grenselandet mellom pedagogikk og sosialt arbeid eller sosiologi, og har sine 

røtter tilbake til 1800-tallets Tyskland. I sammenheng med antroposofien, ligger 

sosialpedagogikken i det som betegnes som helsepedagogikk for barn og sosialterapi for 

voksne. I steinerskolen kan en med en sosialpedagogisk kompetanse arbeide med ulike 

pedagogiske oppgaver, eksempelvis oppfølging av elever med sosiale vansker eller som 

sosialrådgivere (Edlund, 2013).  

 

Mye av oppfølgingen av elever med sosiale vansker dekkes i dag av assistenter uten relevant 

utdannelse. Dette viser oversikten Fellesorganisasjonen (FO) og Utdanningsforbundet (2012) 

viser til. De mener at dette kan hindre en god måloppnåelse for elevene og ønsker en økning 

av det de betegner som miljøterapeutisk kompetanse inn i skolen. En miljøterapeut blir i 

denne sammenheng definert som en som har en; ”..bachelor som barnevernspedagog, 

vernepleiar eller sosionom og arbeider for elevar si positive endring og utvikling gjennom 

arbeid med tilrettelegging av læringsmiljø, psykososiale faktorer og utviklingsstøttande 

tiltak” (Fellesorganisasjonen & Utdanningsforbundet, 2012, p. 3). På vegne av 

Utdanningsdirektoratet foretar Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 

utdanning (NIFU) spørreundersøkelser av lærere, skoleledere og skoleeiere. NIFUs rapport 

9/2014 omhandlet psykisk helse i skolen (Holen & Waagene, 2014), og i denne publikasjonen 

kommer det blant annet frem at et stort flertall av lærerne ønsker at skolen skal jobbe mer 

systematisk på dette feltet. Både ved å forebygge psykiske vansker og for å fremme god helse 

hos elevene. Undersøkelsen viser også at bare et mindretall av lærerne synes at skolene 

faktisk gjør dette. Nesten halvparten av lærere føler at de ikke har tilstrekkelig kompetanse til 

å tilrettelegge for elever med psykiske vansker. Én av tre opplever at de mangler tid og 

ressurser til dette arbeidet (Holen & Waagene, 2014). FO uttalte på sin 6. kongress, mars 

2015, et krav om at barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere må få sin naturlige 

plass i en del av skolens støtteapparat (Fellesorganisasjonen, 2015).  

 

Forebyggende sosialpedagogisk arbeid i skolen kan rettes mot ulike nivåer, og kan deles inn i 

individ-, gruppe-, klasse- og et skolenivå. På individnivå vil det i første omgang være viktig å 
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kartlegge hva som er med å påvirke eleven sine utfordringer. Dette kan gjøres sammen med 

en miljøterapeut/sosialpedagog, lærer, foresatte og eleven selv. Videre vil det være naturlig å 

sette opp konkrete mål sammen, samarbeide i tilretteleggelse og i oppfølging. Konkret kan 

dette omfatte å være tilstede i undervisningssituasjoner, ha regelmessige samtaler med eleven, 

samarbeide tett med hjemmet og fungere som støtte og veileder, eller lage støttetiltak som 

dagsplan eller lignende. Et annet forebyggende alternativ er å ta eleven med på en alternativ 

opplæring, som for eksempel mestringsaktiviteter (Fellesorganisasjonen & 

Utdanningsforbundet, 2012).  

 

Å gi elever utfordringer som ligger innenfor det hun eller han har forutsetninger for å klare, 

kan stå som et kjernepunkt i det forebyggende arbeidet i skolen. Dette vil gi eleven 

opplevelsen av mestring, som igjen vil være et viktig bidrag i å bygge opp et positivt selvbilde 

hos eleven. Dette vil skape motstandskraft og evne til å tåle andre påkjenninger i det daglige. 

En stadig opplevelse av å komme til kort ovenfor forventinger og krav, øker forutsetningene å 

havne i en risikogruppe som utvikler ulike psykiske vansker (Berg, 2005). 

 

På gruppenivå kan det være aktuelt å planlegge og kartlegge gruppetiltak med mål om å bedre 

relasjoner og styrke sosial kompetanse. Arbeid rettet mot dette nivået kan hindre en negativ 

trend og være med å påvirke en moralsk utvikling og styrke selvfølelsen til de enkelte 

(Fellesorganisasjonen & Utdanningsforbundet, 2012).  

 

Når det gjelder forebyggende tiltak på skolenivå vil det å drive alternative aktiviteter som 

elever kan delta i ved behov, kunne virke fremmende. Veiledning og kursing av andre ansatte 

i skolen om psykisk helse og sosiale utfordringer, er et annet tiltak (Fellesorganisasjonen & 

Utdanningsforbundet, 2012).  

 

Sosialpedagogisk arbeid med elever på bakgrunn av sakkyndig vurdering/enkeltvedtak kan 

også  involvere arbeid både i og utenfor klasserommet. Her blir det å følge opp anbefalinger 

fra sakkyndig vurdering, og tiltak som kan virke endrende i adferd kan være aktuelt. Sosial 

ferdighetstrening og opprettelse av alternative aktiviteter kan også være aktuelt, samt 

psykososiale tiltak i grupper eller klasser. En miljøterapeut/sosialpedagog, med særskilt 

kompetanse på elever med ulike funksjonsutfordringer av fysisk, psykisk og sosial karakter, 

vil være en riktig ressursperson til å legge til rette og gjennomføre disse ulike 

arbeidsoppgavene (Fellesorganisasjonen & Utdanningsforbundet, 2012).  
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I et sosialt samspill med andre mennesker skjer personlighetsutviklingen. Vi er på den måten 

alle medvirkende og ansvarlig, både for vår egen psykiske helse og for den psykiske helsen til 

de mennesker vi har nære relasjoner til (Berg, 2005). 
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5 Drøfting 
 
På bakgrunn av den teori jeg har trukket fram i oppgavens hoveddeler, vil jeg her drøfte opp 

mot problemstillingen min: Hva kan naturkontakt bety for barn og unges utvikling, og på 

hvilken måte kan friluftsliv brukes som en del av det sosialpedagogiske tilbudet i skolen? Jeg 

begynner med refleksjoner rundt første del av problemstillingen, før jeg går i gang med å 

inkarnere en helhetlig sammenheng mellom natur, friluftsliv og sosialpedagogikken.  

 

Hva naturkontakt kan bety for barn og unges utvikling er omfattende og komplisert spørsmål 

å besvare. Her er det er mange momenter som kan virke inn. Ifølge Steiner (2006, 2008) er vi 

i slekt med de andre naturrikene, og naturen er både levende og besjelet. Dette er i tråd med 

de tanker mennesker hadde i den mytiske tid og hos dagens mennesker som lever i eller 

opplever tett samhørighet med naturen. Menneskets familiære bånd med naturen beskrives av 

Steiner i struktureringen av menneskets natur. Vårt fysiske legeme er bestående av de samme 

stoffer og krefter som finnes mineralriket, selve livsprinsippet i mennesket er en egenskap vi 

deler med planteriket, og felles med dyreriket deler vi vår evne til kommunikasjon gjennom 

blant annet persepsjon og bevegelse. Herfra kan man dra noen klare linjer til økopsykologien 

som også legger vekt på det sterke båndet mellom mennesket og naturen både materielt og 

psykisk (Stoknes, 2014). Her omtales også naturen som hjem, familie eller også Selvet. 

Økopsykologien hevder at atskilthet mellom menneske og natur vil kunne medføre lidelse 

både for mennesket og naturen. Hos mennesker kan det gjøre seg gjeldende i form av sorg, 

rotløshet og fremmedgjøring. I Louvs (2010) bok Last child in the woods ble det identifisert 

følgende konsekvenser av for lite naturkontakt; oppmerksomhetsvansker, kronisk stress, 

emosjonelle forstyrrelser, sanseforstyrrelser, generelt lavere fysisk funksjonsnivå og 

hyppigere fysiske sykdomstilfeller. Interessant nok er dette lidelser man ser i økende grad, 

sammen med identitetskriser, hos barn og ungdom i dagens samfunn (Berg, 2005).     

 

Jeg har nå sett på det fundament som ligger i menneskenaturen og de utfordringer som kan 

forekomme dersom samhørighet og kontakt mellom mennesket og natur svekkes. Dette sier 

på mange måter noe om hvor viktig naturen er for mennesket. Jeg ønsker nå å gå videre over 

til de ressurser som ligger i naturkontakt for barn og unges utvikling. På generell basis så kan 

naturkontakt sies å øke menneskers trivsel og livskvalitet, og som Kaplan og Kaplan 

undersøkelser viste, kunne selv naturutsikt gjennom et vindu ha helende og forebyggende 

effekt (Hågvar & Støen, 1996). Aktivitet og lek er grunnleggende i barn og unges liv og kilde 

til læring, poengterer Tordsson (2014b), og legger til at mye forskning viser at barn leker 
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bedre i natur, og at barn som leker i natur har markant bedre helse, rørlighet, førlighet, samt 

evne til konsentrasjon og målrettighet, evne til å planlegge handling i flere ledd og til å 

forgripe resultater. Tordsson (2014b) viser også til forskning som indikerer at naturlek også 

legger an til sosial samhandling og inkludering mellom kjønn og aldre, og står dessuten i en 

særstilling når det gjelder utvikling av fantasi, innlevelse og kreativitet. Dette berører også 

sterkt med hva Steiner (2006) sier i første livsfase om lek med det levende og uferdige 

leketøy, og viktigheten av de fysiske omgivelsene for barnet. Det er nettopp gjennom barnas 

egen aktivitet og sanselige observasjoner hvor grunnlaget for barnets fysiske organformer 

legges, sier han videre. Det er slik barna blir kjent både med seg selv og verden omkring seg, 

poengterer Mathisen (2014) videre, og det er gjennom sansingens og dens samvirke at barnas 

virkelighetserfaring oppstår (Mathisen, 2014). Videre er slike sanselige og personlige 

naturmøter viktig for å senere kunne lære om natur på skolen, uten slike minner vil 

undervisningen virke fremmedgjørende, i følge Tordsson (2014b).  

 

Drar vi opp poengene til Steiner (2006) om levende og uferdig leketøy, er det betenkelig at 

det i vår samtid oppfordres i stor grad til kjøp av ferdige, og ofte pasifiserende, leketøy og 

stimulanser som smokker, plastbiler, Barbie, samt nymotens Fisher-Price baby-

nettbrettholdere. På dette grunnlag blir det etter mitt skjønn vanskelig for barn å forbinde seg 

til sine omgivelser gjennom etterligninger og sunne forbilder. Både fordi slike leker danner 

grunnlag for mindre mulighet til samspill med, og observasjon av, signifikante voksne som 

gjør dagligdagse gjøremål og fordi lekene ofte er veldig definerte leker som overlater lite til 

fantasien. Dette kommer selvsagt an på hvor stor bruken er, men et viktig poeng. 

 

Naturens mangfold, er en kilde til økt og mer allsidig aktivitet, og antall affordances, eller 

muligheter, er utømmelige i et naturlig uteområde, skriver Fiskum (2014). Naturen rommer et 

hav av sanseopplevelser, men ingen iboende instrukser for handling, supplerer Tordsson 

(2014b), og barn kan danne sine egne rom for optimale utfordringer, en aktivitet som er passe 

stor til at man både unngår kjedsommelighet og redsel for å ikke mestre (Fiskum, 2014). 

Dette skaper rom for både en flyt-sone (Csikszentmihalyi i Fiskum, 2014) og en 

kompetansebygging tilrettelagt for egne evner. Kompetanse, som sammen med tilhørighet, er 

presentert av Sommerchild som hovedområder i modell for mestringens vilkår (Berg, 2005). 

Ifølge Berg (2005),  er mestringsopplevelser muligens den enkeltfaktoren som har størst 

betydning for vårt velvære og vår fysiske og psykiske helse. Med andre ord så finnes det 

gjennom naturens mangfold av kvaliteter en  rekke faktorer som virker helsefremmende, eller 
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salutogene, som Antonovsky betegnet det (Berg, 2005). Når det gjelder begrepet tilhørighet 

kan dette knyttes opp mot en samhørighet og en familiær og sjelelig tilnærming med naturen, 

slik som den ble beskrevet innen økopsykologien (Stoknes, 2014) og hos Steiner (2006, 

2008). Eller tilhørighet som Tordsson (2014b) beskrev over; gjennom de sosiale 

samhandlingene og inkluderingen som naturlek legger til rette for barn seg imellom. 

 

Gjennom barns varierte sansemotoriske aktiviteter får kunnskaper en kroppslig, 

erfaringsbasert og emosjonell forankring, skriver Jordet (2010). Dette er hva Lillemyr (1999) 

legger i begrepet helhetlig læring, og som Jordet (2010), med henvisning til Vygotsky,  

presiserer videre at begrepservervelser gjennom denne måten gir et bedre grunnlag for å 

etablere forståelse av det faglige innholdet i skolesammenheng. Vi kommer nå inn på noe 

kjerneanliggende, og dagsaktuelt i skolen; kunnskap og læreprosesser. Mathisen (2014) 

skriver at i steinerskolen har aktivitet og de kunstneriske og håndverksmessige fagene en 

sentral betydning, og at gjennom den aktive deltagelsen forbindes den teoretiske delen 

følelsesmessig og det skapes en syntese mellom teori og praksis.  

 

Jordet (2010) forteller oss at læring, helt frem til industrialiseringen, har vært basert på 

”kunnskap i handling” – gjennom deltagelse, kommunikasjon og samhandling med andre 

mennesker i autentiske situasjoner. Læring fikk etter dette en helt ny dimensjon, hvor tekst og 

lærebok ble den foretrukne kunnskapskilden, og hvor kroppslig passive aktivitetsformer for 

elevene ble den dominerende praksisen. Denne tradisjonelle praksisform krever, som Jordet 

(2010) presiserer, ro og konsentrasjon, med elevene stort sett sittende på stoler. Dette ser jeg 

på som en praksis som gagner noen, men langt fra alle. Diagnostisering og medisinering, er et 

utfall for mange av elevene som faller utenfor, men spørsmålet er om en annen læringsform 

ville hatt bedre utfall både for eleven selv og omgivelsene rundt.  

 

Jeg vil nå gå inn i friluftslivet. Friluftslivet tilbyr muligheten til aktiv deltagelse, men innehar 

også dimensjoner av positive kvaliteter ved passive kroppsaktiviteter. Dette kom til uttrykk i 

gjennomgangen av naturkontakt. Friluftsliv er et liv som engasjerer og integrerer kropp, tanke 

og følelser, skriver Tordsson (2014b). I det tradisjonelle friluftslivet vektlegges egenverdier 

som opplevelser og erfaringer, fremfor nytteverdier, fortsetter han. Meld.St. 18 (Klima- og 

Miljødepartementet, 2016) fastslår at friluftslivet også er en viktig del av den norske kulturarv 

og identitet. Så å bruke friluftslivet aktiv i skolesammenheng, vil i denne sammenhengen 

berøre alle de tre første livsfaser som i steinerpedagogikken (2006, 2008), samt bidra positivt 
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til overføring av vår kulturarv og norske identitet. Friluftspedagogikken blir av Tordsson 

(2014a) presentert i to forståelser. Den pedagogikk som ligger i friluftslivet; i de arbeidsmåter 

og –metoder som brukes for å undervise ferdigheter og kunnskaper som trengs for å 

nyttiggjøre friluftsliv. Den andre forståelsen som ligger i friluftslivet som en pedagogikk, hvor 

ulike krav vi møter påkaller forskjellige måter å være menneske på og er med i prosessen i 

utviklingen av de menneskelige kvaliteter. For meg blir begge de pedagogiske aspektene 

aktuelle innenfor det sosialpedagogiske arbeidet i skolen. Jeg vil komme tilbake til hvorfor, 

men først vil jeg drøfte sosialpedagogikken og hva som legges i målsetningen for denne 

pedagogiske praksis i skolen. 

 

Sosialpedagogen kan arbeide preventivt på individ-, gruppe-, klasse- eller et skolenivå, eller 

direkte opp mot spesifikke vansker hos enkelte eller grupper (Fellesorganisasjonen & 

Utdanningsforbundet, 2012). Som et kjerneanliggende i den sosialpedagogiske praksis i 

skolen, treffer steinerskolens ideal om en oppdragelse til frihet meg svært godt. Frihet blir i 

denne anledning beskrevet av Mathisen (2014) som elevers mulighet til å utvikle sine evner 

og talent på en slik måte at de kan forholde seg aktive og ansvarstagende til seg selv og til 

verden omkring. Dette blir også som Berg (2005) trekker ut fra den generelle delen av 

læreplanen, som et av sluttmålene i det integrerte mennesket, at ”opplæringen skal bidra til en 

karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om eget liv ” (Berg, 2005, p. 50). 

Skolen skal i denne sammenheng søke å utvikle menneskelige egenskaper hos elevene som; 

meningssøkende, skapende, arbeidene, allmenndannende, samarbeidende og miljøbevisste 

(Berg, 2005).    

 

Når det gjelder den omtalte karakterdannelse så blir dette for meg en kontrast til den 

konvensjonelle skoles karaktersetting. Sett fra både et personlig og et sosialpedagogisk 

ståsted, så er det den karakter som ligger i dannelsen, den følelse og kraft som ligger i 

elevenes hjerte, som er den sosialpedagogiske målsetningen i skolen. Og legges det, som Berg 

(2005) skriver, til rette for at barn og unge opparbeider seg en trygg, stabil og realistisk 

oppfatning av hvem de er, hva det vil og kan, så skapes det grunnlag for handlede subjekt som 

tar ansvar for eget liv. I dette inngår det en gradvis utvikling gjennom oppveksten av selvet, 

selvbildet og identiteten (Berg, 2005), eller som Steiner (2006, 2008), slik jeg tolker det, 

kaller det; jeget.  
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I lys av sosialpedagogikken, og målsetningen for sosialpedagogiske praksis i skolen, tar jeg, 

med bakgrunn i tidligere drøftede aspekter, fatt på siste del av problemstillingen min: På 

hvilken måte kan friluftsliv brukes som en del av det sosialpedagogiske tilbudet i skolen?  

 

Begge de to presenterte aspektene av Tordsson (2014a) innen friluftspedagogikken vil som 

nevnt være representert i denne sammenheng. I pedagogikken som brukes for å undervise 

ferdigheter og kunnskap som trengs for å nyttiggjøre friluftslivet, vil overføringen skje i stor 

grad som ”kunnskap i handling”, altså gjennom deltagelse, kommunikasjon og samhandling i 

autentiske situasjoner, som ble presentert av Jordet (2010) i et avsnitt over. Dette vil fremme 

en kroppslig, erfaringsbasert og emosjonell forankring til kunnskapen, som også ble 

argumentert for i et tidligere avsnitt. Når det gjelder friluftspedagogikken som en pedagogikk 

vil det, som Tordsson (2014a) er inne på, være snakk om friluftslivets iboende pedagogikk, 

som gir grunnlag for opplevelser og erfaringer. Ulike krav vi møter påkaller forskjellige måter 

å være menneske på og er med i prosessen i utviklingen av de menneskelige kvaliteter 

(Tordsson, 2014a): Rike opplevelser i naturen, gir grobunn for et rikere liv. Kropp/sanser, 

følelser og tanke har rike muligheter for integrering. Øve evne til aktiv handling, kreativitet 

og være løsningsorientert (handlingskompetanse). Læring og innsikt ut fra egne opplevelser 

og erfaringer. Åpne for en opplevelses- og erfaringsbasert naturforståelse. Videreføring av 

kulturarven, og danning av en kulturell identitet. Friluftsliv som verdiopplevelse og 

verdiorientering, som kan gi grunnlag for refleksjon over og vurdering av samfunnsutvikling 

og personlig livsstil. Og sist, men ikke minst en arena for sosial utvikling, med elementer som 

samarbeid og samhold, kommunikasjon og muligheter for dyptliggende felleskap (Tordsson, 

2014a).  

 

Friluftsliv som et sosialpedagogisk tilbudet i skolen kan fungere både på individ-, gruppe-, 

klasse- og skolenivå, men for å imøtekomme sosialpedagogiske målsetninger best mulig, vil 

en liten gruppe være den foretrukne arbeidsform. Dette for å ivareta, som Tordsson (2014a), 

beskriver, en egenart og et indre liv i gruppen, samt, som Bagøien og Storli (2013) presiserer, 

for å la den enkelte i gruppen få rom for å utspille seg. Sosialpedagogen, eller veilederen i 

friluftsliv, bør forholde seg til en forholdsvis flat organiseringsform, og heller regulere sin 

autoritet i forhold til situasjoner hvor det trengs (Bagøien & Storli, 2013). Veilederen bør 

være bevisst sine sosiale og medmenneskelige kvaliteter (Tordsson, 2014a), og fremstå som 

opplevende- og god rollemodell (Bagøien & Storli, 2013). Friluftslivet kan benyttes av alle 

året rundt, og kan tilpasses alle livsfaser. Eksempelvis gjennom kontinuerlig benyttelse, kan 
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de unge bli kjent med naturens skiftninger, dens rytmer, noe som igjen kan gjenkalles i dem 

selv (Mathisen, 2014) eller som et fristed for mental oppbygning (Hågvar & Støen, 1996). 

Sosialpedagogen, sammen med de iboende kvaliteter som ligger natur og friluftsliv, skaper 

slik jeg ser det, en symbiose av ressurser i møte med de utfordringer som ligger både i skolen 

og samfunnet ellers i dag.  

 

Avslutningsvis, og med bakgrunn av den teori jeg har forbundet gjennom mitt arbeid med 

denne oppgave, ønsker jeg å oppfordre mennesker i dag å igjen anerkjenne sin tilhørighet i 

naturen, pleie hverandres forhold, både for å bli seg selv hel og for å la sitt 

eksistensgrunnlaget leve videre. Med å inkarnere en større del av skoletiden til opphold, lek 

og læring i naturlige omgivelser. Da vil ikke bare de sosialpedagogiske aspekter løftes i 

mennesket, men også skape grunnlag for de faglige. La en organisk, en naturlig, 

grunnleggende og helhetlig, læreprosess skje gjennom natur og friluftsliv. 
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