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Sammendrag 
Formålet med denne studien er todelt. Med utgangspunkt i elever og lærere ved en alternativ 

skole i en norsk by, fokuserer studien for det første, på hvordan norsk byungdom opplever 

naturen. For det andre er fokuset hvordan det å gå på en alternativ skole, som i utstrakt grad 

er praktisk basert i naturen, påvirker elevenes motivasjon for skole og læring. Hovedtemaene 

for studien er dermed miljøpsykologi og motivasjon. Målet med studien er å finne ut mer om 

hvilke erfaringer elevene og lærerne har med å bruke naturen som pedagogisk arena. Videre 

ønsker jeg å forstå hvordan eventuelt disse erfaringene kan bidra til å utvikle en rausere 

fellesskole, der færre elever vil behøve alternative tiltak for å fullføre den grunnleggende 

utdanningen, på en god måte.   

 

Designet på studien er kvalitativ, og det har blitt gjennomført individuelle, og 

fokusgruppeintervjuer med elever og lærere. Utvalget består av 13 elever og 4 lærere. 

Tilnærmingen er fenomenologisk og henter videre inspirasjon fra Grounded-theory 

tradisjonen.  

 
Hovedproblemstillingen for studien er som følger: 

 
Hvordan kan det å benytte seg av friluftslivets muligheter være med på å påvirke 

skolemotivasjonen for byungdom ved en alternativ skole? 

 
Denne hovedproblemstilling blir belyst ved to underproblemstillinger som dekker de to 

temaene for studien: 

 
1: Hva slags naturopplevelser har elevene hatt, og hvordan opplever de seg selv 

og andre når de er i naturen?   

 
2: På hvilke måter påvirker det å gå på en slik alternativ skole elevenes 

skolemotivasjon? 

 
Oppsummert i tre hovedpunkter viser studien at: 

 
1. Elevene opplever et fravær av stressfaktorer når de er i naturen. 

2. Naturopplevelser kan gi ulike sterke følelser av frihet. 
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3. Friluftslivets kvaliteter kan bidra til å tilfredstille grunnleggende psykologiske 

behov, og dermed øke den indre motivasjonen. 

 
Studien viser at naturen er et miljø elevene opplever som mindre stressende enn det urbane. 

Dette tyder på at de dermed kan slappe mer av og få nye krefter. Videre viser studien at 

elevene er mer motiverte for skole etter at de begynte ved den alternative skolen. Tilhørighet 

og en god relasjon til lærer synes å være viktige grunner til dette. Det å benytte seg av 

friluftsliv og natur i undervisningen synes å være hensiktsmessig for å tilfredstille 

grunnleggende psykologiske behov, ved at det er en god arena for å danne relasjoner. Dette 

kan være spesielt hensiktsmessig i situasjoner der lærer sliter med å utvikle en god relasjon til 

elev. Dermed synes det som at relasjonsbygging i naturen, som det foregår ved den aktuelle 

alternative skolen, kan være en god måte for å skape motivasjon for skole og læring hos 

elever.    
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Forord 
Temaet for denne masteroppgaven valgte jeg på grunn av en sterk interesse for at den norske 

skolen skal kjennetegnes av raushet og fellesskap, der ingen skal trenge å stå utenfor. 

Kombinert med en interesse for natur og friluftsliv, ønsket jeg da å finne ut mer om hvordan 

elever ved en alternativ skole som bruker mye av tiden i naturen, trives og motiveres av dette.  

 

Arbeidet med masteroppgaven har gitt meg verdifull erfaring, både på det faglige og det 

personlige planet. Jeg har fått kunnskap om hvilke muligheter som ligger i bruke friluftsliv 

pedagogisk, og hvilken betydning det kan ha for elever. Videre har jeg også fått en dypere 

forståelse for relasjonens betydning i pedagogisk sammenheng. Disse kunnskapene vil jeg ta 

med meg, og videreutvikle i mitt yrkesaktive liv.  

 

Jeg vil takke elever og lærere ved den alternative skolen som jeg har basert studien på. Den 

varmen og åpenheten som jeg har blitt møtt med fra dag én har vært unik. Uten dere hadde 

det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet. Jeg vil også takke min veileder, Elisabeth 

Backe-Hansen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA for gode veiledningssamtaler. Du har 

vært tydelig og positiv til studien, som har vært svært viktig for meg. 

 

En takk også til min far, Gunnar Bjølseth, for å introdusere meg for naturen fra tidlig alder. 

Videre har dine innspill på, og korrekturlesning av oppgaven, vært uvurderlig. Takk til dere 

andre masterstudenter i spesialpedagogikk for en lærerik studietid, og spesielt til Olaf for 

dype samtaler over svette brødblingser.  

 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til mine nærmeste venner for støtte og råd, og for å gi 

tilværelsen en mening. Verden er større enn en masteroppgave. Min kjære Brit-Helen har 

også vært avgjørende for utfallet av denne prosessen. Takk for at du har hatt troen på meg. 

Ellers har dine faglige innspill gjort at jeg har holdt fokus, og din lesning av oppgaven har 

hatt stor betydning. Nå skal vi på tur! 

 

Christian Bjølseth 

Mai, 2016 
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1 Innledning 
Denne studien har gjennom kvalitative intervjuer studert hvordan elever i alternativ skole 

opplever naturen i og utenfor skolens regi. Formålet har vært å finne ut hvordan en praktisk 

og naturbasert undervisning påvirker elevenes motivasjon for skole. 

 

Oppgavens struktur 

Oppgaven vil bli lagt opp som følger. I det første kapitlet vil jeg redegjøre for studiens 

bakgrunn og formål. Videre vil jeg belyse den spesialpedagogiske relevansen og utvikle 

problemstillingen nærmere. Så vil jeg redegjøre for alternative skoler i Norge og hva slags 

kunnskap vi har om disse. Etter dette vil friluftsliv som begrep, og dens posisjon og verdi i 

norsk skole bli utdypet. Kapittel to vil redegjøre for de metodiske valgene som jeg har gjort i 

utformingen og utføringen av studien. I kapittel tre vil oppgavens analyse bli lagt frem, og jeg 

vil beskrive hvordan analysen har blitt gjennomført. Det fjerde kapitlet vil redegjøre for 

teoriene som har blitt brukt som rammeverk for oppgavens analyse. I kapittel fem vil jeg 

presentere og drøfte studiens empiri tematisk. Kapittel seks vil jeg oppsummere resultatene 

som har fremkommet i denne studien, og mulige pedagogiske implikasjoner.   

 

1.1 Bakgrunn for studien 
For meg har naturen vært et sted som jeg har oppsøkt for å få unike opplevelser, finne ro og 

søke fysiske utfordringer. Dette har gjort at jeg gjennom min utdanning og arbeidserfaring 

har forsøkt å lære mer om, og benytte meg av, naturen som en pedagogisk arena.  

 

Gjennom masterstudiet i spesialpedagogikk ble jeg inspirert til å undersøke nærmere, hva det 

kommer av at noen elever ikke finner seg til rette i klasserommet. Da jeg så skulle utvikle en 

studie for min masteroppgave, ønsket jeg å bli mer kjent med skoler som benytter seg av 

naturen som pedagogisk arena. På den ene side håpet jeg gjennom dette å finne en god 

motivasjon for å skrive oppgaven, og på den andre siden har jeg tro på de positive følgene av 

at skolen benytter seg av et utvidet læringsrom.  

 

I løpet av de siste årene har jeg fått en oppfatning av at det er flere skoleelever som strever 

ved at det er et sterkere teoretisk trykk i skolen. Samtidig med dette virker det som om det er 

flere skoler som benytter seg av alternative opplæringsarenaer til tross for at spesialskolen 
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som sådan skal være avviklet. Disse to trekk ved den norske skolen har bidratt til at jeg har 

fått en sterkere interesse for disse temaene. Det er på den ene siden urovekkende at vi får en 

sterkere segregering av elever. På den andre siden tror jeg at en mer praksisorientert skole vil 

gagne alle elever. Ved å utvide det ordinære skoletilbudet har jeg tro på at man i større grad 

kan oppfylle idealet om fellesskolen. Mitt ønske med denne oppgaven er å gi et bidrag til en 

større forståelse av alternativ skole og hvordan elever kan bli motiverte for læring i skolen.   

 

1.2 Spesialpedagogisk relevans 
Pedagoger og spesialpedagoger sine viktigste oppgaver, er blant annet å legge til rette for 

elevers trivsel og opplevelse av mestring i skolen. Dette er nedfelt i opplæringslova ved at; 

elevene skal ”(…) utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og 

for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet” (2014, § 1-1). Når elever av ulike 

årsaker har vansker i skolen, er det da ofte spesialpedagogens ansvar å legge til rette for disse 

elevene. Om skolen skal oppfylle formålsparagrafen er det avgjørende at man i skolen jobber 

for at alle skal få oppleve å delta i fellesskapet, og at ingen skal måtte stå utenfor (Befring, 

2014). Dette kan kalles en inkluderende skole, som har vært kjennetegnet på den norske 

skolen siden tidlig på 1900-tallet (Midthassel, 2003). Dessverre er det en del elever som ikke 

føler seg inkludert i dette fellesskapet. Dette kan skje ved at man gis oppgaver som man ikke 

mestrer, eller gjennom fysisk adskillelse, ved at man for eksempel får et annerledes 

skoletilbud enn det ordinære. Denne studien har undersøkt hvordan elever i en alternativ 

skole motiveres av et annerledes undervisningsopplegg.   

 

Synet på kunnskap har i den norske skole utviklet seg i en mer instrumentell retning, der 

utdanning i økende grad anses som investering i menneskelig kapital (G. E. Karlsen, 2015b). 

Dette skjer samtidig med et økt teoritrykk, og omfattende frafallsproblematikk i videregående 

skole (J. Bakke, 2011b). Kun 66% av guttene og 76% av jentene fullfører videregående innen 

5 år (Ekren, 2014). Den variabelen som det viser seg er mest avgjørende for å predikere 

frafall, er elevens karakter i fra grunnskolen (Frønes & Strømme, 2010). Det betyr at det 

fundamentet som legges i grunnskolen har stor påvirkning på senere utdanning og arbeidsliv. 

Den nordiske rapporten Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden (Markussen, 2010) 

hevder at elevens grad av identifikasjon og engasjement i skolen er viktige momenter for å 

hindre frafall. Derfor er det viktig at skolen møter eleven på en god måte, og gjør læring til et 

attraktivt og fornuftig valg for dem (Markussen, 2010). Samtidig, viser Brekke (2015), at 
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70% av de som faller fra er i jobb 10 år etter påbegynt videreutdanning, hvilket viser at frafall 

er et sammensatt felt. Dette er viktige momenter når man husker på at arbeidsmarkedet har 

forandret seg mye de siste årene. Det er andre, og større krav til kompetanse og kunnskap enn 

tidligere, noe som gjør at faren for å havne utenfor har økt (Backe-Hansen & Frønes, 2012; 

Nordahl, 2012b).  

 

Elevgruppen i alternative skoler kjennetegnes gjerne ved problematferd og lav 

skolemotivasjon (Flaatten, Jahnsen, & Nergaard, 2006). Derfor kan disse elevenes 

skoleresultater være interessante i sammenheng med frafallsproblematikk. Nordahl og 

Sunnevåg (2008) beskriver funnene fra en kartleggingsstudie gjennomført 06/07, og kan der 

vise til at karakterene til elever med atferdsvansker er betraktelig lavere, og at det er en ”(…) 

svært stor forskjell” til elevene uten disse vanskene (s. 292). Vurdert fra lærerne viser de også 

til at det er stor forskjell på motivasjon og arbeidsinnsats hos elevene med atferdsvansker, 

sammenlignet med andre elever (Nordahl & Sunnevåg, 2008). Dette kan være med på å 

forklare funnene i forskningen til Heyerdal, Lien, Sagatun, og Wentzel-Larsen (2014), som 

viser at elever med atferdsvansker har større sannsynlighet for å droppe ut av skolen.  

 

”Elevene trenger å bli sett og anerkjent som mennesker i et klassefellesskap for å oppleve 

mestring og utvikle faglig selvtillit og selvrespekt” (Kunnskapsdepartementet, 2011b, s. 5). 

Når man da ser på skolens oppgave, med formålsparagrafen som fundament, kan man med 

god grunn spørre seg om denne blir realisert for alle (Nordahl & Sunnevåg, 2008). 

 

1.2.1 Forskning innen spesialpedagogikk 
Det er flere utfordringer knyttet til forskning på utdanning. En utfordring er at skolesystemet 

er sterkt knyttet til samfunnet, som da har mange meninger om hva skole skal være (Phillips, 

2011). Lærere eller politikere kan for eksempel motsette seg, eller ignorere, forskning som 

strider mot egen overbevisning (Pring, 2015). Dette kan skyldes at utdanningsforskningen har 

kommet senere enn utdanningssystemet selv, og har utviklet seg saktere enn skolesystemet 

som det skal forsøke å beskrive (Gall, Gall, & Borg, 2007). Kennedy (1997) trekker frem fire 

punkter som kan hindre at forskning kommer ut i den praktiske verden. For det første virker 

utdanningsforskningen for lite troverdig eller autorativ til at lærere tar den i bruk. For det 

andre har forskningen vært for lite praktisk og ikke tilfredstilt læreres behov. For det tredje 

har fremstillingen av forskningen vært svak og vanskelig tilgjengelig. Avslutningsvis kan 
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utdanningssystemet være for stabilt, og dermed ikke åpent for forandring, eller på den annen 

side, for ustabilt, og dermed ikke modent for systematiske forandringer.  

 

I skoleforskning eksisterer det en debatt mellom kvantitativ og kvalitativ forskning, der den 

ene siden vil følge en positivistisk tankegang om at evidens er formalisert, kvantitativ 

forskning (Brinkman & Kvale, 2015). Samtidig vil ikke slik forskning nødvendigvis gi oss 

gode forklaringer på individuelle forskjeller (Cooley, Gage, & Scriven, 1997). Derfor trenger 

vi begge typer forskning for å uttale oss om et felt innen utdanningsforskning (Pring, 2015). 

Jeg har med denne oppgaven ønsket å fremheve elevene og lærernes stemmer, og dermed gi 

et bidrag innenfor den kvalitative forskningstradisjonen.  

 

I et akademisk teoretisk arbeid kan man ende opp med å ignorere det som i utgangspunktet 

skal undersøkes (Manen, 1990). Derfor er det viktig at man vinkler forskningen på en måte 

som gjør det relevant og anvendelig for det fagfeltet som man studerer. Manen (1990) hevder 

at om man skal gi et godt pedagogisk bilde av det som studeres, er det viktig at studien er 

pedagogisk orientert og at sammenhengen til dette fagfeltet er sterk. Slik har jeg også ønsket 

å utforme denne studien og den skriftlige oppgaven. 

 

1.3 Formålet med studien 
Formålet med denne studien er for det første å få en dypere forståelse for hvordan norsk 

byungdom opplever naturen. For det andre ønsker jeg å forstå mer av hvordan deres 

skolemotivasjon blir påvirket av å gå på en alternativ skole, der naturen brukes som 

pedagogisk arena. Samlet sett er målet å undersøke hvilken verdi det kan ha å benytte seg av 

naturen i skolesammenheng.  

 

1.3.1 Antakelser 
Gjennom samtaler og møter med elevgruppa og lærere jobbet jeg meg frem til to antakelser 

som jeg ønsket å undersøke nærmere. For det første visste jeg at elevene hadde vært mye i 

naturen med skolen, og i varierende grad selv på fritida. I tillegg til dette var de bosatt i en 

større norsk by. Derfor gikk min første antakelse ut på at de har hatt naturopplevelser som 

utmerker seg i forhold til erfaringene som de har med seg som byungdom. Disse aspektene, 

sammen med deres tidligere ulike skoleutfordringer, gjorde at jeg antok at de har opplevd 

flere stressfaktorer i livene sine. Derfor ble antakelse nummer én: 
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1: Elevene opplever færre stressfaktorer når de er i naturen. 

 
Lærerne fortalte meg også at flere av elevene tidligere hadde vært skolevegrere, med 

fysiske og psykiske plager, men at mange av disse plagene nå var borte. I tillegg kom 

de til den alternative skolen hver dag. Dette gjorde at jeg begynte å tenke at det er noe 

med skolen som gjør at de nå har en høyere grad av motivasjon. Derfor ble antakelse 

nummer to: 

 
2: Ungdommene er i dag mer motiverte som elever ved den alternative skolen. 

 
Forstått gjennom disse to antakelsene ligger det også en tanke om at det kan være en 

sammenheng mellom disse. Følgelig utarbeidet jeg problemstillingene ut i fra dette. 

 

1.3.2 Problemstilling 
Hovedproblemstillingen for studien er dermed som følger: 

 
Hvordan kan det å benytte seg av friluftslivets muligheter være med på å påvirke 

skolemotivasjonen for byungdom ved en alternativ skole? 

 
Dette vil jeg forsøke å besvare med følgende underproblemstillinger:  

 
1: Hva slags naturopplevelser har elevene hatt, og hvordan opplever de seg selv 

og andre når de er i naturen?   

 
2: På hvilke måter påvirker det å gå på en slik alternativ skole elevenes 

skolemotivasjon? 

 

1.4 Alternative skoler 
Det å ta i bruk alternative skoler er et omdiskutert felt. Noen mener at det er en 

fallitterklæring for fellesskolen, mens andre mener at det kan gi muligheter. Noen mener at 

det kan virke ekskluderende og andre igjen mener at det er å gi virkelig tilpasset opplæring 

(Flaatten et al., 2006). Gjennom dette skjønner man at det finnes mange ulike oppfatninger 

omkring dette feltet.  
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Det er gjort noen studier på hva slags elever som går ved alternative skoler. Blant disse finner 

man elever med mer problematferd, og lavere sosial kompetanse enn i ordinære skoler. 

Skolefaglig presterer de også lavere enn forventet nivå for sin alder (Jahnsen, 2005). Det 

tyder på at dette er en sårbar elevgruppe som kan ha mange ulike utfordringer og behov. De 

ulike skolers håndtering av atferdsvansker er også veldig forskjellig. Riksrevisjonens 

gjennomgang av spesialundervisningen i Norge viser at det har vært en økning i bruk av 

undervisning utenfor den ordinære gruppen/klassen (Riksrevisjonen, 2011). I Oslo har det 

vært en stor økning i antall slike tilbud og antall søkere til dem (Holterman, 2015). En slik 

økning trenger ikke å bety at elever har blitt vanskeligere, men at den pedagogiske praksisen 

ved den ordinære skolen ikke er god nok (Nordahl, 2012b), og at lærere i den ordinære 

skolen ikke utvikler gode nok relasjoner til elever med atferdsvansker (Flaatten et al., 2006). 

Paradoksalt viser Gustavsen og Nordahl (2009) og Odgen og Sørlie (2014) til at 

atferdsproblemene i norsk skole er mindre enn antatt, og at den har gått noe ned de senere 

årene. For denne studien er det interessant at når man snakker om elever med atferdsvansker i 

et tiltaksperspektiv, så kan det være vel så interessant å drøfte problemskoler som 

problemelever (Ogden, 2015). Dette tydeliggjør verdien av den ordinære skolens praksis.  

 

Spesialskoler, som særegne tilbud, var en del av den norske skolen frem til de ble avviklet i 

1991 (Midthassel, 2003). Samtidig er det i skoleåret 2015/16 plassert 1660 elever i alternative 

opplæringsarener og 3966 i faste avdelinger for spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 

2015). Det må understrekes at den aktuelle skolen ikke er en spesialskole, men jeg vil 

allikevel hevde at det er aktuelt å belyse hvordan situasjonen er i den norske skolen sett under 

ett. I Norge har økningen innen spesialundervisning skjedd både i segregerte tiltak, og som 

del av det pedagogiske tilbudet i ordinære skoler (Nordahl, 2012b). Mange av de segregerte 

tiltakene har et mer praktisk orientert opplæringstilbud. En utfordring for disse er at det er 

mindre tid til skolefaglig læring, selv om man også kan si at det er nettopp mindre teori som 

denne elevgruppen trenger (Flaatten et al., 2006). Det å gi et alternativt tilbud til elever vil 

likevel være positivt for mange, og bidra til motivasjon, mestring og endret selvoppfatning 

(Strømsnes, 2013). Dette tyder på at alternative skoler absolutt har noe for seg, samtidig som 

at det er både fordeler og ulemper med slik tilrettelegging.  
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1.5 Natur som pedagogisk arena 
Det å ta i bruk naturen er utbredt når man skal legge til rette for mennesker med ulike vansker 

(Sjong, 1992), hvilket også gjør det interessant i spesialpedagogisk sammenheng. I det 

følgende vil det kort bli redegjort for friluftsliv i norsk tradisjon. Videre vil jeg belyse 

hvordan pedagogisk arbeid i naturen er forankret i visjoner og planer for den norske skolen, 

og hvilke muligheter pedagogisk arbeid i naturen kan gi. 

 

1.5.1 Friluftsliv 
”Se i ødemarkene, i skogensomheten, med syn av de store vidder og fjernt fra den 
forvirrende larm, er det personligheter formes.”  

 
(Nansen, 1962, s.174) 

 

Innledningsvis vil jeg utdype begrepet friluftsliv, samt hvorvidt det er et relevant begrep for 

denne oppgaven. Nils Faarlund definerer friluftsliv som ”(…) overskuddsliv i naturen” 

(Faarlund, 2003). På den måten forstår man det moderne friluftslivet, og bruken av naturen, 

som et overskuddsfenomen. Den offentlige definisjonen beskriver det som ”opphold og 

fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse” 

(Miljøverndepartementet, 2016). Dermed vil kjernen i definisjonen av friluftsliv være 

nærmere det å være i naturen, enn å skulle oppnå noe spesielt (Grimeland, 2016). Samtidig 

vil pedagogisk arbeid i skoletiden falle utenfor definisjonene, i og med at friluftsliv, i følge 

disse, foregår på fritiden. Sjong (1992) trekker frem tre viktig komponenter fra den offentlige 

definisjonen, nemlig: fysisk aktivitet, miljøforandring og naturopplevelse. Disse tre 

komponentene er viktige deler av arbeidet ved den aktuelle studiens skole, hvilket gjør 

friluftsliv til et relevant begrep. Når man for eksempel jobber en dag ute i skogen, vil 

naturens nærvær prege dette på så mange måter at det blir unødvendig kronglete å skille disse 

tingene. For at det derfor skal være hensiktsmessig å drøfte og forklare ulike sider ved 

skolens arbeid, velger jeg derfor i det følgende å kalle det som foregår i naturen i denne 

studien, for friluftsliv. En dypere redegjørelse for begrepet friluftsliv er interessant i seg selv, 

men hører en annen oppgave til, og vil dermed ikke være interessant her. Hvorvidt det rent 

faktisk er friluftsliv er en annen diskusjon. 
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Friluftsliv i Norge 

I Norge har befolkningen stort sett enkel tilgang på flotte naturområder fra skog, til hav og 

fjell. Det å være i naturen har utviklet seg til å bli en viktig del av den norske identiteten. 

Under dette ligger det en del antagelser om at opphold i naturen er et gode i seg selv, med 

positive effekter sosialt og for den enkelte. Gjennom den norske kulturhistorien har forholdet 

til naturen vært viktig. I norsk tradisjon har det å føle seg hjemme i naturen, og mestre de 

forhold og krav man blir stilt overfor vært grunnleggende. På denne måten kan naturen bli 

den enkeltes styrke (Tordsson, 2005). Den industrielle revolusjonen førte med seg store 

samfunnsmessige omveltninger, og forholdet til naturen forandret seg for mange. Fabrikker 

vokste, urbaniseringen steg og flere fikk et fjernere forhold til naturen. Dette førte til at 

naturen etter hvert ble benyttet i større grad som en arena for rekreasjon (Bischoff & Mytting, 

2008). Dette viser seg i den moderne splittelsen mellom hverdag og fritid, der friluftslivet 

dyrkes når man ikke jobber (Tordsson, 2005). Den amerikanske journalisten Richard Louv 

har gjennom flere bøker beskrevet hvordan naturen har en mindre plass i oppvoksende barns 

liv, sett fra et amerikansk perspektiv. Han hevder at ulike atferdsvansker kan skyldes denne 

avstanden til naturen (Louv, 2009). Sett i lys av en slik tenkning vil det være interessant å få 

større kunnskap om barn og unges naturopplevelser. Forskning tyder også på at fravær av 

natur kan ha negative fysiske, psykiske og sosiale effekter for mennesket (Tordsson & Vale, 

2013). På slutten av 90-tallet ble det derfor lagt et sterkere trykk på folkehelse innenfor 

friluftslivsfeltet, og herunder ble den nordiske friluftslivspolitikken tuftet for å fremme økt 

livskvalitet (Miljøverndepartementet, 2008).  

 

Ved å utvikle kjennskap til naturen, og til seg selv gjennom opphold i naturen, kan man lære 

ting som kan komme til hjelp i livet utenfor naturen også. Friluftsliv kan dermed gi 

enkeltmennesket ferdigheter å navigere etter i naturen, men også i livet ellers (Faarlund, 

2015; G. Karlsen, 2015a). Disse opplevelsene kan være en viktig del av utviklingen av et 

ungt menneskes selvbilde (Tomashow, 2002). Tordsson og Vale (2013) hevder at foreldre i 

mindre grad i dag prioriterer oppgaven å lære barn å bli kjent med naturen. Videre hevder de 

at dette innebærer at samfunnets organer, som skolen, i større grad bør ta på seg denne 

oppgaven. Hvordan skolen legger til rette for at elevene skal få kjennskap til naturen er 

dermed av stor betydning. 
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1.5.2 Friluftsliv i skolen 
I Læreplanverket for kunnskapsløftet står det, under det miljøbevisste mennesket i den 

generelle delen, at opplæringen bør sørge for å ”vekke ydmykheten overfor det uforklarlige, 

gleden over friluftsliv (…)” (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 19). Her understrekes det at 

naturopplevelsen treffer både kropp og sinn. Vi må både dermed oppleve vårt fellesskap med 

naturen, og avhengighet av andre skapninger gjennom erfaringer i naturen. Sett på denne 

måten kan man si at det tradisjonelle norske friluftslivet har trekk fra begrepet biophilia 

(Gelter, 2007), som vil bli redegjort for senere i oppgaven.  

 

Den siste stortingsmeldingen om friluftsliv legger vekt på at det er viktig at barn og unge blir 

introdusert for, og finner glede i friluftsliv. Det å bruke naturen aktivt på fritida speiler sosiale 

forskjeller, da barn av foreldre med lavere utdanning i mindre grad gjør dette. Skolen har 

derfor en viktig rolle i å legge opp til at alle barn og unge får et forhold til naturen 

(Miljøverndepartementet, 2016). Friluftslivsaktiviteter har ytterligere et potensial, ved at 

sosiale forskjeller gjør seg mindre gjeldende innenfor disse (Miljøverndepartementet, 2016). 

Det ønskes i stortingsmeldingen at naturen i større grad skal brukes som læringsarena og 

aktivitetsområde. Dette kan være med på å gjøre at undervisningen føles mer variert og 

relevant. I Stortingsmelding nr. 18, Læring og fellesskap, vektlegges viktigheten av at 

elevene møter ulike opplæringsarenaer og at alle elever vil ha nytte av dette 

(Kunnskapsdepartementet, 2011a).  

 

Meldingene tyder på gode hensikter og et ønske om å ta naturen i bruk for å gi flere gode 

opplevelser i skolen. Ville elevene, ved den aktuelle studiens skole, hatt større mulighet til å 

klare seg i den ordinære skolen om man der hadde benyttet seg av naturen og alternative 

opplæringsarenaer i større grad? Veien fra vedtatte nasjonale planer til opplevd virkelighet 

for elevene er ofte altfor lang (Nordahl, 2012a). Friluftsliv kan forstås og brukes som en 

motpol mot strømninger som preger samfunn og skole. I stedet for å være opptatt av 

effektivitet og rigid organisering, kan man bruke denne muligheten til å åpne for det spontane 

og mulighetene som skjer i øyeblikket (Tordsson, 2007). Et tradisjonelt friluftsliv i nordisk 

tradisjon, kan dermed være en arena for sosial utvikling, fjernt fra det moderne 

konkurransesamfunn (B. Bakke, 2011a). I naturen kan man dermed lære andre måter å være 

menneske på (min utheving, Tordsson, 2005). Det vil bli mulig gjennom å åpne ”for reelle, 

fortettede, meningsmettede og betydningsfulle erfaringer og opplevelser (Gurholt, 2010, s. 
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188). Tenkt på denne måten hevder Grimeland (2016) at man bør løfte frem nærheten til 

naturen, og det sosiale samværet som der kan oppstå, for å tydeliggjøre de inkluderende 

sidene ved friluftslivet. Det er óg gode muligheter for kroppslig og praktisk læring i naturen. 

Dette kan være et alternativ til en undervisningspraksis der man legger opp til å forstå og lære 

gjennom en teoretisk tilnærming. Belyst ved disse aspektene kan friluftsliv forstås som en 

samfunnskritikk, følelsesmessig og opplevelsesmessig (Tordsson, 2010). I en tid med stort 

frafall i den videregående skole og mye måling og testing av enkeltelever og skoler, kan en 

tilnærming der verdien ligger i det å tenke fellesskap, opplevelser og andre former for læring 

synes godt begrunnet.  

 

1.5.3 Friluftslivets iboende pedagogikk 
Finnes det så noe spesielt ved friluftslivet som gjør det egnet i spesialpedagogisk 

sammenheng? Slik denne oppgaven legger opp til, vil det være relevant å snakke om to deler 

av naturopplevelsen. Den ene er den individuelle som skjer gjennom den enkeltes erfaringer i 

naturen på skolen eller i fritiden. Den andre delen er der hvor en pedagog er en del av 

opplevelsen, og læringen skal skje i og med naturen. I denne situasjonen kan læreren fungere 

som et bindeledd mellom den enkeltes utfoldelse og deltakelse i fellesskapet (Grimeland, 

2016). Tordsson (2005) gir noen forklaringer på hva som ligger i det han kaller for 

friluftslivets iboende pedagogikk. Denne er for så vidt åpent tilgjengelig, men den iverksettes 

ikke av seg selv, da den krever en dyktig og våken formidler. Mulighetene er der, men en 

pedagog må gripe den. Man må da utnytte øyeblikkene som oppstår og være med på å skape 

øyeblikk der vi kan formidle verdier og kunnskap (Tordsson, 2005).  

 

Nærværet i naturen, det sosiale samspillet og naturerfaringen kan gi verdifull læring til elever 

i skolen (Grimeland, 2016). Det å være i uberørt natur er en viktig del av denne 

opplevelsesdimensjonen. Den gir oss valget om hva vi ønsker å gjøre, og hvilke utfordringer 

vi vil søke. På denne måten kan den frie natur virke autonomistøttende ved at mennesket kan 

fortolke, forstå og bruke de mulighetene som finnes i naturen. I det menneskeskapte miljøet 

vil derimot atferden formes av omgivelsene og styres av forventet atferd innenfor dette 

(Tordsson, 2005). Den autonomistøttende naturen gjør at vi kan vokse og utvikle oss alene i 

møte med naturen, og det uten at man føler seg ensom (Tordsson, 2005). Werler (2015) 

hevder derimot at det trengs andre mennesker, og et språk for å gi naturen mening og for at 
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læring skal skje. Werlers og Tordsson tydeliggjør dermed at naturen kan gi læring på flere 

måter og plan.  

 

Oppgaver som man blir stilt ovenfor i naturen, kan også være med på å utvikle mennesket 

sosialt. Dette gjør at friluftslivet krever at vi viser flere sider av vår personlighet, enn vi gjør i 

mange andre deler av livet (Tordsson, 2007). Samværet vil være mer preget av ”enkelhet, 

klarhet, åpenhet og direkthet” (Tordsson, 2005, s. 175). Grimeland (2016) undres om ikke det 

er nettopp i samhandling med andre, og i dialogen mellom lærer og elev, og elev og elev, at 

de viktigste sidene ved friluftsliv i skolen kommer til syne. Dette poenget kan understreke 

Werler (2015) sitt syn på behovet for det menneskelige for å gi naturen mening. 

 

Friluftsliv i alternativ skole 

Mange alternative skoletiltak retter seg mot elever som den ordinære skolen har vanskelig 

med å tilrettelegge for. Disse kan av ulike årsaker ha vanskelig for å sitte i ro i timen, eller ha 

atferd som bryter med det som er forventet. En måte å tolke dette på kan være at mennesket 

ikke er skapt for å sitte stille, og at uroen derfor kommer av en form for understimulering 

(Sjong, 1992). En moderne løsning på dette er å tilrettelegge for slike elever på en måte som 

gjør at de ”får leve ut sin natur i naturen” (Tordsson, 2010, s. 33) Sett i en forlengelse av 

dette, vil atferden ute i naturen, lettere foregå innenfor sosialt aksepterte normer. Om man ser 

på sitatet fra Nansens tale til ungdommen, som innleder kapitlet, kan dette gi noen tanker. 

Ifølge Nansen blir personligheten formet og styrket gjennom erfaringer i naturen, som 

Tordsson ovenfor også er inne på. Kan det være at friluftslivet gir en styrke og trygghet i 

mennesket, som gjør at det i større grad kan stå i mot påkjenninger i andre deler av livet?     

 

I dette perspektivet kan friluftsliv fungere som en slags ventil for samfunnet, der ungdom kan 

finne seg mer til rette, når samfunnet ellers er for komplekst og krevende. Dermed er verdien 

av naturen nærmere et ”strukturperspektiv” (nytte) enn et ”aktørperspektiv” (egenverdi) 

(Tordsson, 2010). Denne oppgaven benytter seg av begge perspektivene, men hovedvekten 

vil ligge på den enkeltes opplevelser, og hvilken glede den enkelte har i og av naturen. 

Gjennom dette vil det antydes på hvilken måte det kan ha en nytteverdi for pedagogisk 

praksis.  
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Forskning om friluftsliv i alternativ skole 

Ved siden av den kartleggende rapporten ”I randsonen” av Lilleborg kompetansesenter 

(Flaatten et al., 2006), er det gjennomført noen norske masterstudier om friluftsliv i alternativ 

skole;  

 

Sølvik (2003) undersøkte hvordan friluftsliv kan tilrettelegge for utvikling av sosiale 

ferdigheter hos elever med atferdsvansker. I denne studien kom det frem at atferdsvanskene 

er lite fremtredende. Ulike samhandlingsoppgaver forutsatte samarbeid for å lykkes, hvilket 

tyder på at mulighetene for å utvikle sosiale ferdigheter var til stede. Videre fortalte 

ungdommene at fysisk mestring også var med på å utvikle den sosiale mestringen. Disse 

resultatene tyder på at friluftsliv kan være en interessant arena for å utvikle sosiale 

ferdigheter. Resultatene blir også støttet i Jensen (2010) sin studie, basert på intervjuer i 

alternative skoletiltak. Han fant grunnlag for utvikling av sosiale ferdigheter gjennom 

friluftsliv som metode. Mestringsopplevelsene i friluftslivet hadde også overføringsverdi til 

andre kontekster enn der de erfares. Elevene hadde videre, gjennom rammevilkårene i den 

alternative skolen, fått bedre skoleresultater og langt lavere fravær enn de hadde i den 

ordinære skolen. Disse resultatene tyder på, at friluftsliv som metode, kan bidra til å utvikle 

sosial kompetanse. 

 

Resultatene over tyder på at det å benytte seg av friluftsliv som metode isolert sett fungerer 

godt for denne elevgruppen når de er i den alternative skolen. Hvordan er så overgangen til 

videregående skole for dem? Tveitereid (2006) undersøkt dette i sin masterstudie, der hun 

intervjuet tidligere elever i alternativ skole og rådgivere ved en videregående skole. Disse 

elevene snakket om en stor faglig og sosial overgang mellom skolene. Selv om elevene hadde 

det veldig bra i den alternative skolen, tok de med seg mange negative skoleerfaringer fra 

tidligere, som kom frem da de begynte på videregående. De etterlyste tettere oppfølging fra 

den alternative skolen, og et bedre samarbeid de to imellom. Videre trengte de også å bli 

aktører i sin egen læringsprosess, for å tilegne seg ny kunnskap. Følgelig virker det som om 

ting kan gå veldig bra i den alternative skolen, men at det er viktig å ha gode rutiner for å 

jobbe med overgangen mellom skolene for å forhindre frafall. 
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2 Forskningsmetode 
2.1 Vitenskapsteoretiske perspektiver 
I denne studien har jeg benyttet meg av en kvalitativ forskningsmetode. Denne kan være et 

godt utgangspunkt for å få innsikt i ulike fenomener og for ”innsikt i menneskers indre liv, 

med framtidsmål drømmer og bekymringer” (Befring, 2015 s. 38). Da problemstillingene i 

oppgaven tar utgangspunkt i elevenes opplevelser, anså jeg dette som en hensiktsmessig måte 

å vinkle forskningen på.  

 

Bryman (2008) trekker frem tre grunnleggende momenter ved kvalitativ forskning, som 

utfyller begrunnelsen min for å bruke denne metoden i studien. For det første har 

tilnærmingen et induktivt syn på forholdet mellom teori og forskning, ved at man søker å 

finne teori gjennom empiri. Videre har den et fortolkende epistemologisk standpunkt, ved at 

man forsøker å forstå den sosiale verden ved å undersøke hvordan dens deltakere fortolker 

den. Avslutningsvis har den et konstruktivistisk ontologisk perspektiv, på den måten at 

mennesker skaper sin virkelighet gjennom samhandling. Dette utfyller Dalen (2011) ved å si 

at en grunnleggende forutsetning ved kvalitativ metode er at mennesket danner sin egen 

sosiale virkelighet, og at det derfor ikke finnes en universell lov. Som forsker har det da vært 

min oppgave å forsøke å få forskningsdeltakerne til å gi meg et innblikk i deres opplevelser 

(Gall et al., 2007) som jeg så ønsker å komme nærmere en forståelse av. Momentene Bryman 

trekker frem som karakteristikker ved den kvalitative forskningen, gjør at det metodiske 

valget for min studie ble å gjøre et fenomenologisk studie med kvalitative intervjuer. 

 

2.1.1 Rammeverk for studien 
I denne studien har jeg tatt utgangspunkt i ungdommene og lærernes utsagn, og basert teorien 

på disse. Det vil si at jeg har ønsket å gjennomføre intervjuene på grunnlag av en 

postmoderne tenkning. Her anses intervjuet som en situasjon der kunnskap produseres, med 

både språklige og relasjonelle aspekter, der fokus ligger på fortellingene som kommer frem i 

intervjuet (Brinkman & Kvale, 2015). Jeg er av den oppfatning av at min forforståelse, 

tilstedeværelse og analyse av forskningen ikke vil være helt objektiv. Derfor har jeg 

gjennomført studiet i et konstruktivistisk perspektiv, som vil si at forskningskunnskap skapes 

som et resultat av relasjonen mellom de som blir studert og forsker (Thagaard, 2013). Som en 

konsekvens av dette, har jeg valgt som Postholm (2010), å kalle de som er med i prosjektet 
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for forskningsdeltakere. Dette er i tråd med et postmoderne konstruktivistisk ståsted, der 

forskeren sammen med forskningsdeltakerne konstruerer kunnskapen oppgaven bygger på. 

De gangene det har vært et poeng om utsagnene kommer fra elever eller lærere omtaler jeg 

dem som dette. 

 

Etter å ha lest meg opp på forskningsmetodisk litteratur ønsket jeg å gjennomføre studien 

inspirert av Grounded theory, da jeg så det som en naturlig konsekvens av et konstruktivistisk 

ståsted. Grounded theory-inspirasjonen vil bli nærmere redegjort for i kapittel 3.1 Grounded 

Theory.  

 

2.1.2 Fenomenologi 
Den fenomenologiske innfallsvinkelen på studien vil si at jeg har forsøkt å ”se det samme” 

som dem som jeg har intervjuet (Dalen, 2011). Gjennom å gi rom til forskningsdeltakernes 

fortellinger kan man nærme seg det fenomenologiens grunnlegger, Edmund Husserl, kalte 

epoché. Jeg har dermed søkt å erkjenne karakteristikkene ved et fenomen, men uten å dømme 

det (Tranøy, 2011). Dette vil si å studere livsverden slik den fremtrer for oss før man rekker å 

reflektere over den (Manen, 1990). Gjennom det Husserl kalte for en transcendental 

reduksjon tilbakefører man fokuset og forståelsen av fenomenet til seg selv, og fjerner det 

som vi automatisk legger i vår egen forståelse (Wormnæs, 1990). Dette betyr at jeg har 

forsøkt å forstå opplevelsene gjennom hvordan forskningsdeltakerne forklarer at fenomenene 

presenterer seg for bevisstheten deres (Manen, 1990). Det å gjennomføre intervjuer på denne 

måten har vært en krevende øvelse, og hva som har vært utfordrende vil bli nærmere forklart 

nedenfor. 

 

2.1.3 Hermeneutikk og den hermeneutiske sirkel 
Hermeneutikk er ”læren om tolkning”, og fortolking er en sentral del av kvalitativ forskning 

(Dalen, 2011). Gjennom hermeneutikk skal man forsøke å se på deler av utsagn som en del 

av en større helhet. Dette gjør at man kan forstå dybden av et utsagn i større grad enn det som 

opprinnelig blir oppfattet (Dalen, 2011). Det å forstå en fenomen som deler av en helhet, og 

helhet gjennom deler blir kalt for den hermeneutiske sirkel (Wormnæs, 1990). Praktisk vil det 

si at jeg har fortolket resultatene gjennom hele prosessen, hvilket har gitt meg ulike 

vinklinger og forståelser av materialet underveis. 
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Flere ting kan vanskeliggjøre en fullstendig forståelse av et fenomen. For det første tar man 

utgangspunkt i forskningsdeltakernes egne opplevelser, slik de tolker dem og gir dem 

forklaring. Videre kan det være et paradoks at jeg gjennom min tolking og analyse av et 

fenomen, samtidig da kan bevege meg lenger fra den rene opplevelsen til 

forskningsdeltakeren. Når man tolker noe som allerede har blitt fortolket kalles dette for 

dobbelt hermeneutikk (Thagaard, 2013). Dermed kan det å finne en objektiv sannhet om 

menneskelig erfaring være en nærmest umulig oppgave.   

 

Samtidig har jeg hatt bruk for den hermeneutiske tilnærmingen i analysen, på den måten at 

jeg har ønsket å tolke det som har blitt sagt og sette dette i en større sammenheng. Med dette 

har jeg ønsket å gi det som kalles en tykk beskrivelse av fenomenet, og ved å tilføre svarene 

noe mer (Thagaard, 2013). Her må man også huske på at etter Gadamers hermeneutikk (i 

følge Brinkman & Kvale, 2015) så er ikke dette en metode, men heller en fundamental og 

grunnleggende del av vår væren. Man bør altså søke å unngå å gjennomføre prosjektet etter 

faste prinsipper, da dette kan gjøre at man kan overse potensielt interessante resultater som 

ikke tillates innenfor det systemet man lager seg (Bengtsson, 2001). Dette har vært en 

vanskelig del av prosessen, da jeg nødvendigvis har måttet kutte en del empiri fra 

analysematerialet. Jeg har forsøkt å gjøre dette mest mulig på forskningsdeltakernes 

premisser, men samtidig kan analysen være preget av min forforståelse og det jeg har ønsket 

å vektlegge. Dette vil bli nærmere redegjort for under punkt 2.2.4 Forforståelse.   

 

2.2 Intervju 
Denne oppgaven bygger på intervjuer som jeg har gjennomført på skolen der 

forskingsdeltakerne er henholdsvis elever og lærere. Dette kalles for feltintervjuer (Befring, 

2015). Til dette fant jeg det kvalitative intervjuet passende, da det er spesielt egnet til å få 

innsikt i blant annet følelser, oppfatninger og erfaringer (Befring, 2015; Dalen, 2011). Dette 

kan også være en passende metode for å forske med ungdom, da det gir innblikk i deres egne 

opplevelser (Brooks, Cleaver, Heath, & Ireland, 2009). Intervjuene har jeg organisert som det 

Brinkman og Kvale (2015) kaller et semistrukturert livsverdenintervju. Ved et 

semistrukturerte intervju har man noen spørsmål som omhandler de temaene som man ønsker 

å belyse (Befring, 2015). Dermed hadde jeg litt større frihet til å følge opp interessante 

resonnementer og tanker, og mulighet til å komme dypere inn i problematikken (Kleven, 

2002). Livsverden forklares som den verden man lever i og slik den fremtrer umiddelbart 
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innen man reflekterer og forsøker å forklare den (Brinkman & Kvale, 2015). Jeg erfarte at det 

å gjøre slik, ga god tilgang til forskningsdeltakernes oppfatninger. Gjennom dette fikk jeg 

belyst temaene, samtidig som jeg hadde muligheten til å gå dypere inn i de enkeltes 

opplevelser.  

 

2.2.1 Intervju som håndverk 
Brinkman og Kvale (2015) beskriver intervju som et håndverk; ”Den dyktige håndverker 

fokuserer ikke på teknikkene, men på den oppgaven og det materialet eller objektet han eller 

hun arbeider med (…)” ( s. 86). Denne studien, med intervjuer og analyser, har blitt 

gjennomført etter beste evne basert på de forutsetningene jeg har. Den intellektuelle dyd, av 

Aristoteles kalt phronesis, betoner det å reagere på det viktigste i situasjoner (Thagaard, 

2013). Forutsetningen vil kreve innsikt, på den måten at man skjønner konsekvensen av egne 

valg (Høyem, 2016). Som en nybegynner kan det da ha vært perspektiver i intervjuene, og i 

det påfølgende analysearbeidet, som jeg ikke har fått med meg.  

 

I intervjuene erfarte jeg på hvilke måter intervju faktisk er et håndverk. De siste som jeg 

gjennomførte følte jeg da gikk bedre enn de første. Uansett vil man, som Thagaard (2013) 

beskriver og fra et konstruktivistisk perspektiv, si at kunnskapen i denne oppgaven har blitt 

produsert i samspillet mellom meg som forsker og forskningsdeltakerne. Empirien og den 

påfølgende analysen er det jeg som (i hovedsak) har hatt ansvaret for, og resultatet er også da 

formet av meg som menneske, før og underveis i prosessen med å skrive oppgaven.  

 

2.2.2 Utarbeiding av intervjuguide 
Før jeg gjennomførte intervjuene utarbeidet jeg noen åpne spørsmål jeg mente ville være 

hensiktsmessige for å belyse problemstillingene. Samtidig ønsket jeg at de skulle passe til et 

semi-struktert intervju slik at jeg kunne følge opp svarene jeg fikk. Dette gjorde jeg fordi det 

ville være i tråd med et konstruktivistisk ståsted, og for at forskningsdeltakernes opplevelser 

skulle styre samtalen. Rubin og Rubin (i Postholm, 2010) skisserer noen ulike modeller for 

hvordan man kan strukturere et intervju. Jeg la opp mine intervjuer med inspirasjon fra en 

modell de fremstiller som en elv med sidestrømmer. Med denne metoden stiller man 

hovedspørsmål i forhold til konsepter eller ideer, og følger svarene dit forskningsdeltakerne 

tar dem. I denne studien har jeg ønsket å undersøke forskningsdeltakernes naturopplevelser 

og motivasjon for skole. Jeg har vært interessert i hvilke opplevelser de selv har om disse 
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temaene. Det vil da si at ulike temaer og tanker kunne komme opp i intervjuene, men at det 

ville være en sammenheng mellom disse (Rubin & Rubin, 2005). Det er dette møtet, mellom 

temaer og forskningsdeltakernes refleksjoner, som denne studien har forsøkt å få en forståelse 

av.  

 

Jeg har også lagt vekt på at intervjuene skulle være en positiv opplevelse for 

forskningsdeltakerne, og dermed utformet intervjuguiden på en måte som ikke skulle være 

ubehagelig for dem (Smith, 1995). Hvert intervju ble lagt opp ved at jeg begynte med å 

orientere nærmere om prosjektet. Deretter gikk jeg over på spørsmålene og forsøkte da å 

følge opp forskningsdeltakernes tanker så godt som mulig. Avslutningsvis snakket vi om 

intervjuet og hvordan de hadde opplevd dette. Jeg erfarte at dette var en fin måte å 

gjennomføre intervjuene på.  

 

2.2.3 Prøveintervju 
I forkant gjennomførte jeg to prøveintervjuer. Dette gjorde jeg av flere årsaker, blant annet 

for å sjekke intervjuguiden, bli komfortabel som intervjuer og med det tekniske utstyret, samt 

å få tilbakemeldinger på hvordan det opplevdes å bli intervjuet av meg som person (Dalen, 

2011). Det ble henholdsvis et fokusgruppeintervju med to elever, og et individuelt intervju 

med én lærer. Prøveintervjuet med lærer gjorde jeg med en venn av meg som jobber som 

lærer, og som jeg vet er opptatt av å bruke naturen i undervisningen. Av den grunn følte jeg 

meg trygg på å gjennomføre det med han, og at jeg ville få gode og relevante 

tilbakemeldinger. Prøveintervjuet med elevene ble gjort med noen av elevene i utvalget. 

Siden jeg hadde mange forskningsdeltakere fra denne gruppen så jeg det som like 

hensiktsmessig å gjøre det på denne måten.  

 

Jeg opplevde det som en god erfaring å gjennomføre prøveintervjuer. Jeg fikk blant annet 

anledning til å prøve ut intervjuguidene, og fikk gjort noen forandringer på dem. Da jeg 

gjorde elevintervjuet spurte jeg hvordan de forstod ordet motivasjon. Jeg erfarte at dette var 

et unødvendig kunnskapsspørsmål, og endret det til at jeg forklarte hva jeg la i begrepet i de 

senere intervjuene. Dette følte jeg var en hensiktsmessig og god forandring. Videre fikk jeg 

også reflektert over min egen rolle, og hvordan jeg skulle forholde meg til intervjuguiden. 

Prøveintervjuene gjorde at jeg ble tryggere på denne, noe som gjorde at jeg slappet mer av i 

situasjonen, og dermed at jeg ble flinkere til å følge opp forskningsdeltakernes svar. Dette 
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gjorde at intervjuene ble bedre. Da jeg lyttet første gang på opptak av prøveintervjuer la jeg 

også merke til at jeg kom med veldig mange småord innimellom forskningsdeltakernes 

fortellinger. Dette kunne noen ganger til og med være med på å avbryte resonnementer, selv 

om jeg kun ønsket å vise at jeg fulgte med. Jeg var også for lite flink til å benytte meg av 

pauser for å gi tid til refleksjon. For å gjøre dette bedre la jeg vekt på å vente på 

forskningsdeltakernes svar, og da spesielt elevenes, da dette kan gi lengre og bedre 

resonnementer (Alerby, 2012). Dette var veldig nyttig kunnskap som jeg tok med meg til de 

neste intervjuene, og som jeg følte gav gode resultater.  

 

2.2.4 Forforståelse 
Enhver situasjon man er i innbefatter den tolkning og forståelse man har før denne unike 

situasjonen. Det vil også si at det omfatter tanker og oppfatninger man har om et fenomen før 

det studeres (Dalen, 2011). Dalen (2011) mener at denne påvirkningen kan skje i flere ledd av 

forskningen. Fra en beskrivende tolkning av det som faktisk blir sagt, til fortolkende 

forståelse av utsagn, til det å sette uttalelsene inn i en teoretisk ramme. Når jeg har valgt tema 

til denne studien, har det blant annet vært på grunnlag av en egen interesse for feltet. Jeg er 

selv interessert i friluftsliv, og er av den oppfatningen at det å være i naturen har mange 

positive muligheter i pedagogisk sammenheng. Samtidig mener jeg at det vil være positivt 

om praktisk læring får en økt status i skolen. Begge disse tingene er elementer som 

kjennetegner praksis i den alternative skolen som jeg har undersøkt. Vedrørende alternative 

skoletiltak er jeg i utgangspunktet grunnleggende skeptisk til tiltak som kan virke 

segregerende, men har erfart gjennom egen praksis at de også kan ha positive sider. Derfor 

har jeg i denne oppgaven ønsket å besvare problemstillingene så objektivt jeg kan ut i fra 

empirien. Dette innebærer at jeg har vært klar over min innstilling i utgangspunktet kan 

påvirke forskningen, men gjennom erkjenne dette, og redegjøre for det, har jeg ønsket å 

minimere denne effekten. 

 

2.3 Utvalg 
Jeg har valgt å intervjue elever da jeg ønsket å få vite mer om deres opplevelser, og få deres 

perspektiv. Jeg ble inspirert av en artikkel skrevet av Tangen (2011) som viser at barn i for 

liten grad brukes som selvstendig kilde i spesialpedagogisk forskning. Selv om jeg i denne 

studien har intervjuet ungdommer mener jeg dette perspektivet er viktig, og ønsket med min 
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studie å fremheve det. Det å faktisk lytte til de ulike gruppene som man jobber med og for, er 

noe som jeg ønsker å ta med meg inn i mitt arbeid som spesialpedagog.  

 

For å besvare problemstillingene har jeg ønsket å intervjue elever ved en skole der naturen er 

en viktig del av skolehverdagen. Jeg kjente i utgangspunktet til flere alternative skoler og 

tiltak der det går elever som den ordinære skolen har hatt vansker med å tilrettelegge for. 

Disse skolene tar naturen aktivt i bruk i sin undervisning. Dermed gjorde jeg et strategisk 

utvalg ved å velge en skole som gjør nettopp dette (Dalland, 2012). Fra før hadde jeg ingen 

direkte kjennskap eller bekjente lærere ved skolen, men kjente til rektor fra før. Jeg tok 

kontakt med rektor ved skolen i august 2015, og vi hadde et positivt møte i begynnelsen av 

september. Da fikk jeg forståelsen av at det var interesse for prosjektet mitt i kollegiet. På 

denne måten fikk jeg kontakt med feltet (Dalland, 2012). I løpet av høsten 2015 lærte jeg mer 

om skoleorganiseringen, og fikk dermed en klarere idé for hva som kunne passe til min 

studie. Etter tre besøk i to forskjellige klasser på senhøsten følte jeg meg ganske sikker på at 

dette ville være interessant for temaet jeg ønsket å lære mer om.   

 

Prosjektet ble meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste og tilrådd 27. Januar 

2016. Dermed begynte jeg å jobbe mer konkret med utvalget. Gjennom samtaler med lærere 

ble vi enige om at jeg skulle ha to elevgrupper som utvalg. I hver av disse var det åtte elever. 

I og med at det skal være frivillig å være med, vurderte jeg det som fornuftig å ha et visst 

antall i tilfelle noen takket nei. Videre bestemte jeg meg i samråd med veileder at det vil være 

interessant å også intervjue lærere for å gi problemstillingen et bedre empirisk 

analysegrunnlag. Dermed ble lærerne fra de to elevgruppene også med i utvalget. Disse 

lærerne har ulik fartstid med skolen og elevgruppen, og hadde dermed ulike erfaringer og 

tanker som ville være interessante å få frem for å belyse problemstillingene. 

 

I samråd med lærere og veileder bestemte jeg meg også for å tilbringe noe tid med gruppene i 

forkant av gjennomføringen av intervjuene. Dette ble gjort fordi jeg ønsket å ha en relasjon til 

elevene, slik at de ville føle seg tryggere på meg. I ettertid ser jeg at dette var fornuftig å 

gjøre, da det føltes bra å ha en relasjon fra før når man var i intervjusituasjonen.  

 

Skolen 

Skolen ligger i en større norsk by, og elevene kommer fra alle deler av byen. Mye av 

undervisningen foregikk på forskjellige måter ute i naturen. Elevene og lærerne som ble 
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intervjuet tilhørte to ulike tiltak på skolen. Hver uke hadde de som regel to dager med teori, 

og tre praksisdager i naturen. Praksisen ble gjerne brukt til aktiviteter som jakt og 

skogsarbeid. På den måten fulgte de den lange norske tradisjonen med kroppsarbeid og 

sanking i og fra naturområder (Farestveit & Hallås, 2015). I tillegg til dette var det mer 

gårdsrettet dagligdags arbeid, samt lengre turer i fjell og skog der fokus i større grad var rettet 

mot mer tradisjonelt friluftsliv. 

 

Elever og lærere 

For anonymiseringens del vil jeg ikke gi noen nærmere beskrivelser av elever og lærere. De 

13 elevene som jeg har intervjuet går på alle ungdomsskolens trinn, og har vært elever ved 

skolen over kortere eller lengre tid. Det var 2 elever som takket nei til å være med i studien. 

De 4 lærerne som har blitt intervjuet, har også vært ansatt over kortere eller lengre tid. Alle 

lærerne har tidligere erfaring fra andre skoler, både i ordinær skole og skole med alternativ 

pedagogisk forankring. Alle forskningsdeltakerne er mannlige.  

 

2.4 Fokusgruppe- og individuelt intervju 
Jeg gjennomførte både fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer. Til sammen ble det 

gjennomført tre individuelle intervjuer. I to av gruppeintervjuene var det to 

forskningsdeltakere, og i de to andre var det tre deltakere. I samråd med lærerne besluttet jeg 

å gjøre det på denne måten. Siden elevene gikk ved en alternativ skole, var det viktig for meg 

at det ikke skulle oppfattes som en belastning for dem å delta i studien. Mitt mål var at 

elevene skulle føle seg mest mulig komfortable for at jeg skulle få mest mulig ut av 

intervjuene, så jeg vurderte derfor at lærernes kjennskap til elevene ville være til stor nytte. 

De hjalp meg derfor med å sette opp grupper som de mente var passende ut fra slik de kjente 

elevene. For meg ble dette både interessant metodisk, men også fint på den måten at jeg fikk 

erfart de ulike typene intervjuene. Lærerne intervjuet jeg i ett fokusgruppeintervju med alle 

fire på en gang.  

 

Jeg erfarte at begge metodene hadde sine fordeler. De individuelle intervjuene innebar at jeg 

fikk et større innblikk i disse elevenes opplevelser. Dette gjorde også at det ble mer følsomme 

intervjuer. I det ene individuelle intervjuet gjorde dette derfor at jeg valgte å gå litt bort fra 

intervjuguiden etter hvert da det kom frem sensitive ting. Dermed ble mitt viktigste fokus å 

gjøre det til en god opplevelse for deltakeren, og få en positiv og god avslutning på intervjuet. 
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Det følte jeg også at jeg fikk til, men jeg merket at dette var det mest krevende intervjuet. Her 

fikk jeg virkelig føle på intervju som et håndverk (Brinkman & Kvale, 2015) 

 

En fordel med et fokusgruppeintervju er derimot at det har potensial til å gi større 

definisjonsmakt til forskningsdeltakerne, og derfor være mer myndiggjørende og balansere 

maktforholdet i intervjusituasjonen  (Gardiner, Slater, & Tiggemann, 2000; Storm-Mathisen, 

2012). Det gjør at belastningen på den enkelte kan bli mindre enn i et individuelt intervju, 

som eksempelet over viser til. En utfordring ved denne typen intervju kan være at noen kan ta 

styringen, og gjøre at andre kommer i bakgrunnen (Agar & MacDonald, 1995). Dette erfarte 

jeg i gruppeintervjuene. Samtidig lå det også en metodisk vurdering bak, om at det å være litt 

i bakgrunnen var noe som flere elever kunne sette pris på. Jeg opplevde også at i 

gruppeintervjuene kunne elevene spille på hverandres kunnskaper, og de kunne dele minner 

om felles opplevelser. Til temaer der det kan bli noe diskusjon vil fokusgruppe kunne være 

en god metode (Clark, 2009), og det var noe jeg la vekt på når det kom til intervjuet av 

lærere. Det var også noe som jeg følte skjedde, til tross for at det ikke hersket så stor kollegial 

uenighet om de berørte temaene. 
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3 Analyse 
3.1 Trekk fra Grounded theory 
Når det kommer til analysen av datamaterialet, har jeg hentet inspirasjon fra Grounded 

theory. I følge Glaser og Strauss (2008) kan man på denne måten finne teori i datamaterialet 

som man har samlet inn. Dermed kan man si at dette er en del av en induktiv 

forskningstradisjon (Befring, 2015). Metoden ble utviklet av Glaser og Strauss på 60-tallet 

som en reaksjon på samtidige og tidligere forskningstradisjoner (Dalen, 2011). Etter hvert har 

disse to gått i hver sine retninger der Glaser holder fast ved å møte feltet så åpent som mulig. 

Strauss har sammen med Corbin lagt mer vekt på hvordan samspillet er mellom forsker og 

empiri (Dalen, 2011). Med denne studien har jeg ønsket å møte feltet så åpent som mulig, 

men må samtidig erkjenne at min forforståelse har kunnet påvirke forskningen, også fordi jeg 

har lite erfaring med kvalitativ forskning. Dette gjelder både i intervjusammenheng, men 

også i det datamaterialet som jeg har kodet og tolket. På denne måten er nok oppgaven preget 

av begge de to overnevnte retningene. Samtidig vil nok jeg, som mange andre i følge 

Charmaz (2009), feilaktig si at jeg har brukt grounded theory. Det vil nok heller være riktig å 

si at jeg har hentet inspirasjon fra denne, og at analysen dermed har trekk fra denne metoden.  

 

En fare ved å bruke grounded theory vil være at man kan havne ut i selvfølgeligheter og 

common-sense tanker og dermed ikke si noe nytt og interessant (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Denne faren kan være spesielt fremtredende når man har en induktiv fenomenologisk 

tilnærming til forskningen. Dette er et faktum som jeg har forsøkt å unngå. Det å komme med 

noe nytt til dette fagfeltet vil være krevende og har heller ikke vært mitt mål. Mitt mål med 

studien har vært å forhåpentligvis utvide forståelsen av dette feltet, og bidra med nyanser. 

 

Grounded theory blir også kalt for ”constant comparative method” (Dalen, 2011). Dette vil si 

at man bl.a. sammenlikner data med data, og data med kategori og på denne måten utgjør 

sammenlikningene ulike stadier i den analytiske utviklingen (Charmaz, 2009). Ved å gå 

grundig til verks i analysen av dataene, har jeg ønsket å komme så nært forskningsdeltakernes 

livsverden som mulig. 
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3.1.1 Koding 
Det å kode materialet er en viktig del av den analytiske prosessen. I kodingen gjelder det å 

finne ut hvilke deler av materialet som er interessant å bruke. Samtidig er det et poeng å ikke 

bare se på hva som kvantitativt forekommer mest, men også hva som også kvalitativt er 

interessant (Dalen, 2011). Det er på dette stadiet man gjør analytiske fortolkinger av 

materialet (Charmaz, 2009). Når man koder bør man søke å komme informantens forståelse 

så nært som mulig. Dermed vil det å bruke koder som på best mulig måte underbygger dette 

være hensiktsmessig. Dette gjorde jeg ved å bruke in vivo-koder, som vil si å ta utgangspunkt 

i ord og uttrykk som informantene selv brukte.  

 

Åpen koding var det første jeg gjorde i kodingsprosessen, og her forsøkte jeg å finne begreper 

som utgangspunkt for kategorier (Dalen, 2011). Her bør man være så tett til datamaterialet 

som mulig. Jeg brukte forskningsdeltakernes ord så godt det lot seg gjøre for å prøve å unngå 

å sette ting inn i konseptuelle rammer før det analytiske arbeidet var gjort (Charmaz, 2009). 

Etter at jeg hadde kommet frem til flere ulike kategorier forsøkte jeg å finne en overordnet 

forståelse av det materialet som jeg hadde (Dalen, 2011). Dette kalles for selektiv koding. Jeg 

opplevde her underveis at min forståelse av materialet forandret seg med prosessen, som 

gjorde at jeg gikk tilbake for å undersøke nærmere de tidligere kategoriene (Charmaz, 2009). 

På denne måten jobbet jeg nært materialet hele veien, og fikk nye perspektiver gjennom 

dette. Jeg fikk dermed også en levende erfaring av hvordan den hermeneutiske sirkelen 

fungerer i praksis, der delene forstås som en del av helheten og omvendt.  

 

3.1.2 Memo 
Når man jobber innenfor en grounded theory-tradisjon er det flere momenter enn intervjuene 

som kan hjelpe til med kodingen (Dalen, 2011). Memo er tekster som er skrevet i løpet av 

prosessen, og som kan være en viktig del av det å kode materialet. Dette er en viktig del av 

arbeidet, da det gjør at man setter i gang det analytiske arbeidet tidlig i prosessen (Charmaz, 

2009). Jeg skrev ned memoer etter halvparten av intervjuene som jeg gjennomførte. Dette ble 

gjort for å forsøke å sette ord på egne følelser, tanker og opplevelser som jeg har sittet igjen 

med etter intervjuene. Jeg ga memoene en tittel da dette kan gi retning og tanke til videre 

analyser (Charmaz, 2009). Dette er en viktig del av den analytiske prosessen, da det er et 

samspill mellom selve kodingsprosessen, intervjuene og memos (Dalen, 2011). Jeg gjorde 

også et bevisst valg om ikke å skrive memos etter alle intervjuene, for på denne måten å 
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reflektere over forskjellen i bearbeidelsen av materialet. Videre har jeg også skrevet små 

tekster i løpet av prosessen, der jeg har beskrevet mine egne tanker om hvordan jeg forstår og 

tolker intervjuene. Dette har vært en god hjelp ved at jeg har satt ord på det jeg har tenkt om 

empirien. Gjennom denne prosessen har jeg også stilt meg spørsmålet om analysen har vært 

mer objektiv i de intervjuene der jeg ikke har skrevet memoer?  

 

3.2 Fremstilling av empiri 
I denne oppgaven har jeg fremstilt empirien gjennom metoden som Dalen (2011) kaller for 

”tematisering”. Det vil si at jeg i forkant av intervjuene bestemte meg for to temaer som jeg 

ville finne ut mer om. Etter at intervjuene ble gjennomført har jeg så forsøkt å finne ut hvor 

hovedtyngden av materialet ligger. Hva har forskningsdeltakerne lagt vekt på? Det er dette 

jeg har forsøkt å finne ut gjennom analysearbeidet.  

 

Da jeg leste meg opp på teorier om naturopplevelser og miljøpsykologi, fant jeg ut at det å 

bruke teorien Attention Restoration Theory, og Stress Reduction Theory (redegjøres for i 

teorikapittel 4.1.1 og 4.1.2), ville gi et godt rammeverk for å analysere dette temaets empiri. 

Jeg har valgt disse da jeg mener at de ville gi analysen en god og ryddig struktur. Under 

temaet motivasjon leste jeg meg frem til at Basic Psychological Needs under Self 

Determination Theory (se teorikapittel 4.2.1) ville være et interessant og nyttig perspektiv for 

å analysere forskningsdeltakernes svar. Dermed brukte jeg rammeverket fra denne teorien til 

å analysere denne empirien.  

 

3.3 Reliabilitet og validitet 
Dalen (2011) hevder at reliabilitet er et vanskelig begrep innenfor kvalitativ forskning. Dette 

blant annet fordi data i kvalitative studier vanskelig kan reproduseres (Befring, 2015). 

Spørsmål om repliserbarhet er derfor innen et konstruktivistisk ståsted ikke nødvendigvis 

relevant (Thagaard, 2013). Når man forsker ved å bruke intervjuer, kan et ønske være at 

svarene skal si noe om alle innenfor den samme gruppen. Dette kan være et uoppnåelig mål 

(Dalland, 2012). Svarene i studien kan ende opp med å bli interessante kun for den gruppen 

som forskningen er gjennomført med (Pring, 2015). 

 

Vettenranta (2010) hevder at krav om at resultatet kan reproduseres, strider med logikken i 

kvalitativ forskning. Videre hevdes det at innenfor den fenomenologiske forståelsen er det 
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nettopp variasjonen og mangfoldet som er interessant. Derfor kan ord som autentisitet og 

pålitelighet være mer anvendelige begreper enn reliabilitet innenfor kvalitativ forskning 

(Vettenranta, 2010). For eventuelt å generalisere kvalitativ forskning, understreker Andenæs 

(2001) at man bør ha en forståelse for diskursen som foregår innen fagfeltet. Dette for at 

aktører innen feltet skal skjønne meningen bak alternative modeller (Andenæs, 2001). En 

eventuell overføringsverdi vil da ligge mellom drøftingen av resultatene, og det aktuelle 

fagfeltet. Denne oppgaven er skrevet innenfor en spesialpedagogisk kontekst, og jeg har 

dermed forsøkt å rette den mot et pedagogisk fagfelt. Ved å klargjøre hvordan studien kan 

brukes, og hvem den kan være aktuell for, håper jeg at den kan ha reell bruksverdi.  

 

En annen utfordring for reliabiliteten kan være kvaliteten ved transkribering av data, og 

eventuelle feilkilder på dette nivået (Befring, 2015). Slike feil kan forekomme, men jeg har 

forsøkt å motvirke dette bl.a. ved å lese gjennom transkriberingen flere ganger. Dermed vil 

eventuelle analytiske og intervjutekniske feil bunne i hvordan jeg har utført dette. Jeg har 

forsøkt å forklare hvordan jeg har gjennomført denne studien, så grundig og redelig som 

mulig. På den måten kan andre som leser om prosjektet sette seg inn i hva som har blitt gjort, 

og dermed si noe om reliabiliteten til forskningen (Befring, 2015; Dalen, 2011). 

 

Validitet som begrep er knyttet til tolking av data (Thagaard, 2013). Forskerens forforståelse 

kan følgelig være med på å påvirke forskningens objektivitet og  ”researcher bias”, og 

dermed også påvirke validiteten (Befring, 2015). For validitetens del er da også viktig at man 

er åpen om forforståelse og gjennomføringen av studien. Man kan også se på validitet i 

forhold til andre og kanskje mer hensiktsmessige begreper innenfor et kvalitativ forskning. 

Vettenranta (2010) bruker begrepet troverdighet som et alternativ, og Maxwell (1992) hevder 

at forståelse kan være et mer fruktbart begrep for kvalitativ forskning enn validitet.  

På analyseplanet kan ens egen subjektivitet være en fare for validiteten ved at ens egen 

forforståelse og subjektive tanker kan påvirke analysen av materialet (Vettenranta, 2010). 

Dette har gjort at jeg har måttet være så åpen som mulig i møte med datamaterialet, og søkt å 

fremstille det så objektivt som mulig.   

 

3.4 Etikk 
Forskning om barn og unges liv og levevilkår blir sett på som veldig viktig (NESH, 2006).  
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Etiske hensyn er viktig i all forskning, og i barne- og ungdomsforskning er det noen spesielle 

hensyn som bør ivaretas. I forkant av intervjuene reflekterte jeg derfor grundig over 

hensikten med forskningen og hvilke fremtidige konsekvenser det kunne få for de involverte 

partene (Dalen, 2011). Prosjektet ble meldt til NSD og fått tilråding (se vedlegg #5). Jeg 

ønsket med denne oppgaven å legge ungdommens egen stemme til grunn og dermed betrakte 

dem som subjekter med egne og viktige meninger. Dette har påvirket bl.a. mine etiske 

betraktninger, videre analyse og tolkninger (Christensen & Prout, 2002). 

 

3.4.1 Informert og frivillig samtykke 
Informert og frivillig samtykke er en norm, og en forutsetning for å gjennomføre forskning. 

Dette skal sikre at informanter forstår hva forskningen skal gå ut på, og dermed hvilke 

konsekvenser deltakelse kan få. Samtidig kan det være vanskelig for forskeren å fullt ut 

forklare prosessen og resultatene eksakt i forkant. På denne måten kan man ikke si at 

informanter gir sitt samtykke på et helt reelt grunnlag (Brooks et al., 2009). Mine 

forskningsdeltakere vil også være påvirket av sine medelever, lærere og foreldre, så det kan 

tenkes at de ikke oppfattet deltakelsen som reelt frivillig (Gallagher, 2009).   

 

I det frivillige og informerte samtykket ligger også at deltakerne når som helst kan trekke seg 

fra prosjektet. Videre at det å delta, eller å la det være, ikke vil ha noen konsekvenser tilbudet 

de får. Jeg har forsøkt å sikre denne forståelsen ved at lærerne har gjennomgått skrivet og 

understreket disse punktene for dem. Jeg gjentok også dette i innledningen av hvert intervju. 

Derfor vil jeg mene at dette poenget har fremkommet så tydelig som det har vært mulig.  

 

3.4.2 Anonymitet og konfidensialitet 
Anonymitet og konfidensialitet er to andre forutsetninger for deltakelse i forskning. 

Anonymitet går på at ingen av deltakerne skal kunne bli gjenkjent ved navn eller andre 

kjennetegn. Konfidensialitet går på at det er en fortrolighet mellom forsker og informant om 

at ingenting som blir fortalt skal kunne avsløre den enkelte. Samtidig bør det bemerkes her at 

det å gi detaljer om sitt eget liv er en viktig del av sosialvitenskapen, og det å formidle dette 

vil i ytterste konsekvens kunne påvirke anonymiteten. Dette vil også innebære refleksjoner 

knyttet til stigmatisering. Norge er et lite land, og skolemiljøet, som det her vil forskes på, er 

også lite. Det vil si at når jeg undersøker en elevgruppe, som jeg gjør i denne oppgaven, så 

kan utsagn og eventuelle resultater bli knyttet til en statisk sannhet om denne gruppen (Dalen, 
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2011). Derfor har jeg valgt å anonymisere skolen også, for at det ikke skal være noen 

mulighet for at noen skal kjenne igjen elevene. Dette har vært et krevende spørsmål som har 

mange sider, men jeg har vektlagt hensynet til elevene her, når det er deres stemme som er 

det bærende element i studien.  

 

Morrow og Richards (1996) påpeker at det er viktig å være klar over hvordan man vurderer 

sine informanter, og hvilke etiske følger dette kan få. Jeg har vurdert forskningsdeltakerne 

som selvstendige og troverdige bidragsytere i analysen av intervjuene. Jeg har ønsket å få 

frem deres opplevelser og perspektiver så godt som mulig, og håper dette også kommer 

tydelig frem i oppgaven. Dette er en viktig del av maktforskjellen som eksisterer mellom 

forskningsdeltakerne og meg. Det er jeg som har utformet prosjektet, gjennomført intervjuene 

og som sitter på datamaterialet og kan tolke det på den måten som måtte passe meg (Morrow 

& Richards, 1996). Uansett hvor mye jeg har etterstrebet å involvere meg i 

forskningsdeltakernes posisjon, har jeg vært på den privilegerte siden som voksen (Brooks et 

al., 2009).  

 

Samtidig kan det være fordeler å komme utenfra som forsker. Om forskningsdeltakerne 

oppfatter deg som en genuint interessert lytter, kan de åpne seg om ting som man kanskje 

ikke har sagt til venner eller familie og reflekterer over nye ting (Brooks et al., 2009). Jeg har 

følt at forskningsdeltakerne i stor grad har vært åpne mot meg, og at jeg har formidlet en reell 

interesse i dem som personer. Bruk av fokusgruppeintervjuer har vært en metode for å møte 

denne barrieren (Eder & Fingerson, 2003). Dette kan skje blant annet fordi ungdommene er i 

flertall i forhold til forskeren, og de kan i større grad styre premissene og ”språket” i 

intervjusituasjonen. En annen grunn kan være at en slik intervjusituasjon er mindre styrt av 

forskeren da det legges opp til en litt friere samtale. Jeg har lagt vekt på å bruke et språk som 

deltakerne forstår, og som de føler seg komfortable med. Bourdieu utdyper verdien av 

språket, (I følge Dalen, 2011) ved å si at forskeren har den språklige og symbolske makten, 

og at blant annet det abstrakte forskerspråket kan være en barriere mot virkelig kunnskap. 

Dermed var jeg veldig språklig bevisst i møte med forskningsdeltakerne og i denne 

oppgaven. Videre var det viktig for meg at jeg gjennom ord og atferd viste at jeg var 

personlig interessert i forskningsdeltakerne og deres opplevelser. Gjennom dette håper jeg at 

jeg har fått best mulig empiri som grunnlag for analysen. 
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3.4.3 Etikk i fokusgruppe 
Når man gjennomfører fokusgruppeintervjuer er det noen etiske hensyn som bør vurderes i 

tillegg. Et av disse er faren for at informanter kan avsløre for mye om seg selv for de andre 

deltakerne. I mine intervjuer stilte jeg spørsmål som kunne lede inn på sensitive temaer. 

Derfor var jeg spesielt fokusert på dette i disse intervjuene, og det gjorde at jeg i noen tilfeller 

måtte styre intervjuene litt mer. Min tanke i utgangspunktet var at i et fokusgruppeintervju 

kunne de eleven som ikke ønsket å si noe la være å snakke. Dette opplevde jeg også at noen 

gjorde, men disse elevene tok ordet ved noen anledninger da de følte seg komfortable med 

det. Det som jeg med studien har ønsket å forstå, har vært hva som motiverer elevene ved den 

skolen de nå går på. Dermed vil jeg hevde at denne etiske problemstillingen ble godt 

ivaretatt.  

 

Samtalen kan sette i gang følelsesreaksjoner hos den enkelte. Derfor var jeg opptatt av å 

snakke om hvordan intervjusituasjonen opplevdes etter at intervjuet var ferdig (Smith, 1995). 

Det var viktig for meg at vi skulle runde av samtalen på en god måte slik at intervjuet i sin 

helhet ble en positiv opplevelse. Dette gav forskningsdeltakerne i fokusgruppene 

tilbakemelding på at de synes at det hadde vært greit å være med på.   
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4 Teori 
I dette kapitlet vil jeg redegjøre for oppgavens teoretiske grunnlag. Først vil begrepet 

miljøpsykologi bli lagt frem. Temaet naturopplevelser vil bli lagt frem fra et 

miljøpsykologisk perspektiv. Etter dette vil jeg legge frem grunnlaget for temaet motivasjon.  

 

Innen miljøpsykologi blir teoriene til R. Kaplan og Kaplan (1995) og Ulrich (1993) raskt 

trukket frem når man begynner å studere dette. Da jeg begynte å jobbe med empirien vurderte 

jeg at det å bruke disse teoriene til analysen ville være hensiktsmessig. Innen motivasjon la 

forskningsdeltakerne vekt på bl.a. trygghet, relasjoner og læring. Et perspektiv som tok for 

seg menneskelige behov vurderte jeg da ville belyse dette på en god måte. Deci og Ryan 

(2000b) sin teori om grunnleggende psykologiske behov, beskriver hvordan mennesket 

trenger å få dekket disse for å utvikle indre motivasjon. Av den grunn ble denne teorien, som 

er en del av selvbestemmelsesteorien, valgt til å analysere dette temaet. 

 

4.1 Miljøpsykologi og naturopplevelser 
 

”(…) det var skikkelig kaldt da. Så hadde støvlene mine frosna helt, så jeg gikk jeg 
med våte støvler, og var kaldt. Og så når vi kom frem da, og det var en skikkelig 
opplevelse for du hørte at orrleiken var rett bak deg, så hvis du så på så kunne du se 
ut over hele. Så så vi svære traner fly, altså det var liv i skogen ikke sant, om 
morningen. Men, også så vi bever også da. Men det var liksom den beste tiden jeg 
hadde hatt da, den dagen. Fordi, jeg hadde ikke sett så mange dyr på en dag.” 

 
Forskningsdeltaker 10 

 

Hva skyldes vår dragning mot naturen? I utsagnet ovenfor kan vi fornemme et sterkt 

naturmøte gjennom beskrivelsen til en av forskningsdeltakerne i studien. Det å trekke seg 

tilbake til naturen for å få et avbrekk fra hverdagen, samt å samle krefter, er noe mange setter 

pris på.  

 

Naturens påvirkning på mennesket har blitt og blir forsket på innenfor ulike fagretninger. 

Miljøpsykologi er et fagfelt som kan gi oss noen mulige forklaringer på denne påvirkningen. 

Strumse (2007) definerer miljøpsykologi som ”studiet av transaksjoner (dvs. handlinger eller 

aktiviteter som involverer to parter eller ting som påvirker hverandre) mellom individer og 

deres fysiske omgivelser” (s. 988). Det å undersøke nærmere miljøets påvirkning på stress er 
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spesielt viktig i byer, da byområder i seg selv, kan virke stressende (Strumse, 2007). 

Naturmiljøer kan derimot beskytte mot miljøbetingete stressfaktorer, og virke emosjonelt, 

fysiologisk og oppmerksomhetsmessig oppbyggende (Berto, 2014; Strumse, 2007). Tanken 

om at mennesket kan få tilbake krefter gjennom opphold i naturen, blir tolket som et svar på 

at mennesket har utviklet seg i og med naturen (Berg & Joye, 2013).  

 

I det følgende vil teoriene til Ulrich og Kaplan & Kaplan bli redegjort for. De er kjent for å 

ha utviklet henholdsvis Stress Reduction Theory (heretter kalt SRT) og Attention Restoration 

Theory (heretter kalt ART) (Berg & Joye, 2013). Dette er to teorier som utfyller hverandre og 

beskriver ulike sider av naturens egenskaper for å restituere krefter (Davis, Evans, Gärling, 

Hartig, & Jamner, 2003). En slik prosess kan man gi navnet restorativ. Både ulike miljøer og 

opplevelser kan virke restorative, og viktige kjennetegn for et restorativt miljø vil bli 

beskrevet mer inngående senere. Teoriene bygger på et evolusjonært og biologisk perspektiv. 

E.O. Wilson er kjent for å ha popularisert begrepet biophilia, en hypotese om at vi gjennom 

et biologisk slektskap med naturen har en medfødt tendens til å ”focus on life and lifelike 

processes” (Wilson, 1984, s.1). Som et resultat av evolusjonen hevdes det at mennesket er 

biologisk innstilt på å få tilbake krefter gjennom å være i naturen, men at vi ikke har levd 

lenge nok i urbane strøk til at det samme kan skje i byer (Ulrich, 1993). De evolusjonære 

teoriene bygger på at naturen kan ha en restorativ effekt på mennesker, fordi man søker å 

fungere optimalt i det miljøet man til enhver tid er i (Stormark, 2008). Berto (2014) gir et 

forklarende skille mellom de to teoriene. SRT beskrives som en psyko-evolusjonær teori, 

fordi mennesker fysiologisk, og muligens psykologisk, er mer tilpasset et naturlig miljø. ART 

kan man se på som en psyko-funksjonalistisk teori, fordi vi er disponerte for å være 

oppmerksomme mot og respondere positivt på natur. Begge teoriene hevder derfor at naturen 

er det beste stedet for å tilfredsstille kravene til et restorativt miljø (Berto, 2014).    

 

Begrepet biophilia har vært diskutert og blitt kritisert, men har til tross for dette bidratt til å 

stimulere til forskning og debatt om forholdet mellom menneske og natur (Bauer et al., 

2010). De siste årene har det kommet kritikk mot SRT og ART som har videreutviklet 

teorigrunnlaget og har vært viktige for en dypere forståelse av feltet (se f.eks:  Berg & Joye, 

2011; Bruehlman-Senecal, Dolliver, Mayer, & Frantz, 2009). I denne oppgaven har jeg 

likevel valgt å benytte meg av de originale. Jeg har vurdert at disse gir et godt rammeverk for 

å analysere studiens empiri, og gjennom dette besvare problemstillingene.  
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4.1.1 Kaplan & Kaplan - Attention Restoration Theory (ART) 
Elever i dagens ungdoms- og videregående skole opplever et stort prestasjonspress (Federici 

& Skaalvik, 2015). I klasserommet kan det faglige fokuset oppleves som mentalt krevende. 

Det å komme seg ut i naturmiljøet for å få en avveksling fra dette, kan ha en restorativ 

virkning på den mentale kapasiteten (Jordet, 2010). Kaplan & Kaplan sin ART dreier seg 

nettopp om hvordan naturmiljøet kan være en viktig del av denne prosessen (R. Kaplan & 

Kaplan, 1995).  

 

En sentral forutsetning for ART er at man kun har en begrenset evne og utholdenhet til å 

konsentrere seg om ting som i seg selv ikke er interessant (min utheving, Berg & Joye, 2013). 

Mentale påkjenninger over en lengre periode kan, ifølge R. Kaplan og Kaplan (1995), føre til 

mental utmattelse (fatigue). Dersom man ønsker å komme seg bort fra det hverdagslige 

stresset hevder de videre at det kan være vel så viktig å reflektere over hvilket miljø man 

oppsøker, som det man drar fra. Dette fordi det alltid foregår kognitive prosesser vedrørende 

det fysiske miljøet som man oppholder seg i. Samtidig er ikke dette en ren påvirkning fra 

miljøets side, men man kan si at det foregår i et samspill. Et miljø kan derfor imøtekomme 

(evt. ikke imøtekomme) menneskets preferanser (Bonnes & Secchiaroli, 1995; Evans & 

Wells, 2003). Dette er en viktig forutsetning for at miljøet skal ha en restorativ virkning.  

 

Ulike typer oppmerksomhet 

Det er noen viktige begreper innen ART som bør beskrives litt mer inngående. Kaplan og 

Kaplan bygger sin teori på blant annet James (1920) begreper om oppmerksomhet. Disse 

kalte han for involuntary og voluntary attention. Involuntary attention er den som krever vår 

oppmerksomhet når omgivelsenes kvalitative trekk, uavhengig av dens styrke, påkaller vår 

nysgjerrighet. Voluntary attention er den som vi har en mer distansert interesse for å 

engasjere oss i, og dermed kan vi i større grad styre om vi skal bry oss med dette eller ikke. 

R. Kaplan og Kaplan (1995) kaller dette for directed attention. I denne oppgaven velger jeg å 

bruke de samme begrepene som Miljøverndepartementet (2008) bruker i sin rapport, nemlig 

spontan oppmerksomhet (om involuntary attention) og rettet konsentrasjon (om directed 

attention). 
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Inhibering og mental utmattelse  

Så hvordan er det så at en mental utmattelse kan oppstå? Inhibering er et nøkkelord for å 

forstå dette. Det vil si at man gjennom mentale anstrengelser, unngår å rette oppmerksomhet 

mot det som ikke er den primære oppgaven. Om man for eksempel skal jobbe med en 

skoleoppgave i et klasserom med mye støy, bruker man mentale anstrengelser på å ikke la 

seg distrahere fra hovedoppgaven. Svekket inhiberingsevne kan ha flere atferdsmessige 

konsekvenser. Dette kan blant annet innebære svakere forståelse av mellommenneskelig 

samspill, svekket selvregulering og redusert evne til å gjennomføre oppgaver som krever 

oppmerksomhet (Bauer et al., 2010; Berman & S. Kaplan, 2010). Om ressursen som kreves 

til å styre inhiberingen, den sentrale eksekutive funksjonen, går helt tom, kan man oppleve 

mental utmattelse (Berg & Joye, 2013). Disse kjennetegnene kan for en lærer observeres som 

problematferd i klasserommet, og svekket inhiberingsevne kan dermed være en av flere 

årsaker til uønsket atferd. 

  

I et urbant miljø kan den mentale påkjenningen også være stor ved at man blir tvunget til å 

inhibere inntrykk som krever oppmerksomhet (Craig & Person, 2014). Når man derimot er i 

et naturlig miljø vil man være omgitt av fenomener som påkaller den spontane 

oppmerksomheten. Dermed bruker man mindre mental kapasitet på inhibering, samtidig som 

at naturen vekker følelser av velvære og glede (Gärling, Laumann, & Stormark, 2002). Disse 

to ytterpunktene kan man beskrive på en akse mellom hard og myk fascinasjon (S. Kaplan, 

1995). Her åpner den myke fascinasjonen for refleksjon, som fanger og holder på 

oppmerksomheten på en udramatisk måte (R. Kaplan & Kaplan, 1995; S. Kaplan, 1995). I et 

urbant miljø er man derimot omgitt av konstant stimulering, som over tid kan være med på å 

bidra til mental utmattelse (Craig & Person, 2014). 

 

Restorativt miljø og opplevelse 

For at ART skal virke restorativt, er det fire karakteristikker ved kvaliteten på menneskets 

møte med miljøet eller en opplevelse, som må være oppfylt (Berg & Joye, 2013; 

Miljøverndepartementet, 1987). Dette kjennetegnes ved at den (1) gir et avbrekk fra rettet 

konsentrasjon (Korpela, 1992). Dette er opplevelsen av å komme vekk fra daglige gjøremål 

og forpliktelser. Samtidig holder det ikke bare å være borte i fysisk forstand, man må også 

frigjøre seg fra disse mentalt. Dermed kan man si at dette er konseptuell adskillelse mer enn 

en rent fysisk (S. Kaplan, 1995). (2) Opplevelsen av at miljøet har en totalitet eller 

utstrekning og har et så stort innhold at det utgjør en helt annen verden. Det må med andre 
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ord være så rikt på informasjon at det opptar en stor del av ens mentale kapasitet, som gjør at 

man kan skifte mentalt fokus (S. Kaplan, 1995). Samtidig ligger det også i dette begrepet at 

man har en kontakt og føler en tilhørighet til miljøet (R. Kaplan & Kaplan, 1995). (3) 

Fascinasjon, eller miljøets evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet uten kognitiv innsats.  

Det siste punktet er (4) forenlighet mellom person og miljø, der den enkeltes behov og ønsker 

kan bli oppfylt av det miljøet som man befinner seg i. Dermed trenger man ikke å stille 

spørsmålstegn ved sin atferd da den er en naturlig respons på miljøet (S. Kaplan, 1995).  

 

Med disse karakteristikkene forklart er det ikke bare er naturen som oppfyller kravene til et 

restorativt miljø. Allikevel er det noen iboende kvaliteter som gjør at de lettere kan bli 

tilfredstilt i naturen (Berg & Joye, 2013).  

 

Forskning på ART med relevans for skole 

Det er gjort mye forskning på ART som kan relateres og er relevant i skolesammenheng, men 

lite er gjort i Norge. Allikevel eksisterer det resultater som kan gi noen perspektiver og ha 

implikasjoner for våre forhold. Siden ART tar for seg oppmerksomhet og konsentrasjon, kan 

dens påvirkning i forhold til elever med Attention Deficit Disorder (ADD) og Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) være interessant. Det er gjort flere studier på barn 

der man har undersøkt ulike aktiviteter og miljø, og hvilken effekt disse har på symptomer 

for ADHD. I ett studie antyder Kuo og Taylor (2004) at aktiviteter i naturlige omgivelser 

etter skole og i helger, kan være effektive for å redusere symptomer på ADHD i barn. I 

studien var disse effektene konsistente også når de ble prøvd mot ulike testgrupper. Kuo, 

Sullivan, og Taylor (2001) har gjennomført et annet studie der de har undersøkt hvordan 

symptomene til elever med ADD/ADHD beskrives etter å ha lekt i naturområder. Dette 

studiet viser en sterk sammenheng mellom natur og evne til konsentrasjonskrevende arbeid. 

En nyere studie gjennomført av Alvarez-Pedrerol et al. (2014) støttet også disse resultatene. 

Det vil si at, for elever med ADHD, kan det være hensiktsmessig å tilbringe tid i et naturlig 

miljø, før man skal gjøre oppgaver som krever konsentrasjon, for eksempel skolearbeid og 

lekser. Som den ene studien sier, betyr ikke dette at det bare er barn med disse diagnosene 

som kan oppleve fordeler av nærkontakt med natur:  ”(…) all children´s attentional 

functioning may benefit from something as inexpensive and direct as incorporating 

vegetation into places where children live, learn and play” (Kuo et al., 2001, s. 75).  
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Schutte, Torquati, og Beattie (2015) har undersøkt hvordan naturen kan virke restorativt på 

barns eksekutive funksjoner. Resultatene her viste at barn i skolealder svarer signifikant 

bedre enn førskolebarn, på oppgaver som krever oppmerksomhet etter en gåtur i et naturlig 

miljø enn i et urbant miljø. Et aspekt som kan være relevant for elever ved alternative skoler i 

større byer, er en studie som viste hvordan det å bo i et grønt versus urbant nabolag kan være 

med på å redusere konflikter og aggresjon (Kuo & Sullivan, 2001). 

 

Det er gjennomført flere meta-analyser av effekten til ulike tiltak som bruker naturen som 

arena. En gjennomgang som ble gjort i 2013 viser til at slike programmer på kort sikt virker 

positivt inn på atferd, følelsesmessige, psykologiske og mellommenneskelige forhold (Bowen 

& Neill, 2013).  “Outdoor education definitely has something to offer” (Neill & Richards, 

1998, s. 7), hevder en annen analyse, og trekker frem påvirkningen på selvoppfattels. 

Oppfølgingsstudier har vist at det er oppsiktsvekkende hvordan den personlige veksten 

fortsetter også etter at disse tiltakene er avsluttet. Samtidig er det viktig å fremheve at 

resultatene viser at det er stor forskjell på tiltak, hvilket vil si at det ikke er automatikk i 

utkommet av å bruke naturen i for eksempel skoletiltak (Neill & Richards, 1998). Det må 

gjennomføres mer forskning for å undersøke hvilke tiltak som er mest effektive og hvilke 

kvaliteter det er ved dem som skiller seg ut.  

 

4.1.2 Ulrich – Stress Reduction Theory 
Stress er en følelse som nok de fleste har kjent på i ulike situasjoner. Når omgivelsene krever 

mer av deg enn du har evne til å gi kan man oppleve stress. I urbane miljøer kan typiske 

eksempler på dette være støy, luftforurensning og trengsel (Fiorito et al., 1991). Samtidig har 

alle miljøer karakteristikker som har en effekt på om stress vil bli produsert eller ikke (Cohen 

& Evans, 1987). Denne ubalansen mellom miljøets krav til mennesket, og dens muligheter til 

å svare på kravene kan man definere som stress (Bilotta & Evans, 2013). I mennesket kan 

stress vise seg i psykologisk forstand, men også kroppslig gjennom fysiologiske og 

atferdsmessige reaksjoner (Fiorito et al., 1991). De psykologiske reaksjonene kan vise seg 

som frykt, sinne og tristhet. Den fysiologiske delen kan innebære mange kroppslige 

reaksjoner som mobiliserer individet til å takle situasjonen (Fiorito et al., 1991). Med denne 

definisjonen i bunn vil en elev med faglige vansker i en klasse med høyt støynivå oppleve 

mange ulike stressfaktorer. Teorien til Ulrich, anerkjenner at det kan være stressfaktorer i 
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miljøet, men at det finnes miljøer som kan virke restorativt på stress og andre som ytterligere 

kan forverre situasjonen (Fiorito et al., 1991).  

 

Utgangspunktet for Ulrich sin teori er at vi gjennom evolusjonen har medfødte 

miljøpreferanser. Dette er en generalisert affekt som kommer uten bevisst gjenkjenning eller 

prosessering av miljøets kvaliteter (Berg & Joye, 2013). Affekt brukes i denne 

sammenhengen som et synonym på følelser (Ulrich, 1983). En estetisk respons på et miljø vil 

da vise seg ved at man automatisk liker eller misliker det (Ulrich, 1983). Dersom man finner 

foretrukne egenskaper ved miljøet vil det etterfølges av en positiv respons (Berg & Joye, 

2013). Samtidig fører preferansene med seg psykiske og fysiologiske reaksjoner, som det 

tidligere er redegjort for, og det er derfor ikke en ren kognitiv prosess (Fiorito et al., 1991). 

Fra et evolusjonært ståsted forklares dette med overlevelsesmekanismer som har blitt utviklet 

ved at mennesket har levd tett på naturen. Den affektive reaksjonen vil i mange situasjoner 

komme i forkant av kognitiv respons i form av gjenkjennelse. Avhengig en persons (i 

forkant) affektive/kognitive/fysiologiske tilstand, kan en reaksjon på et miljø variere fra 

stress og unngåelsesatferd til restorativ og at man da ønsker å utforske miljøet (Ulrich, 1983). 

 

Etter den affektive reaksjonen kommer den kognitive behandlingen av informasjonen som 

miljøet gir. Dette innebærer gjenkjennelse, identifikasjon, og grundigere prosessering av 

innholdet (Ulrich, 1983). Om miljøet har de rette egenskapene gjør dette at den restorative 

prosessen kan begynne. Dette kan gi positive psykiske forandringer som kan føre til 

forandring i atferd og kognitive funksjoner, samt endringer i fysiologiske systemer (Fiorito et 

al., 1991). Ulrich (1983) trekker frem noen trekk ved miljøet som kan ha en positiv virkning; 

kompleksitet, strukturelle egenskaper, fokus, dybde, bakkens tekstur, spenning/trusler, delvis 

skjult utsikt og spesifikke naturområder. Opphold i et miljø som har en av disse kvalitetene 

kan gi en mer bevisst kognitiv prosessering av miljøet som kan føre til en mer bevisst og 

dypere restorativ opplevelse  (Berg & Joye, 2013).  
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4.2 Motivasjon 
”På skolen føler jeg aldri at jeg får til noe, og når jeg forsøker å delta, mislykkes jeg 
gang på gang. Da er det fort gjort å miste motivasjonen, bli deppa nesten. Når sant 
skal sies føler jeg meg ganske dum, i hvert fall innimellom. Når jeg først prøver å lære 
på skolen, mister jeg gnisten så fort, jeg gidder liksom ikke. Jeg er vel dum da?”  

 
(Massie, 2014, s.17) 

 

Når man ligger under dyna en kald og mørk vintermorgen, så kreves det en god bit 

motivasjon for å komme seg ut i kulda og dra på skolen. Om man da møtes uten å bli 

anerkjent av læreren din, i en klasse der man ikke føler tilhørighet, og med oppgaver som 

ikke er tilpasset evnene dine er det ikke rart at man kan miste motivasjonen. Samuel Massie 

var en ung gutt som strevde med skole, men som gjennom blant annet et opphold på 

Folkehøgskole kom seg på rett kjøl og har skrevet bok om dette (Hansen, Helgheim, & 

Øystese, 2014). Hva er det som gjør at elever som Massie mister motivasjonen for skolen, og 

hva kan vi gjøre for å motvirke dette?  

 

Det finnes mange ulike teorier for motivasjon. Teorier som kan være motstridende, men også 

overlappe hverandre. Dette skyldes at de ulike teoriene søker å forklare ulike sider ved 

motivasjon, men også at de tar utgangspunkt i ulike begrunnelser (Skaalvik & Skaalvik, 

2013). Samtidig anser ikke nyere motivasjonsteorier motivasjon som en statisk egenskap. 

Dette bør gi håp til alle som jobber i skolen om at man har en påvirkningskraft. Motivasjon 

anses som en  situasjonsbestemt tilstand, som påvirkes av ”verdier, erfaringer, selvvurdering 

og forventninger” (Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 136).  

 

I denne studien ble motivasjon viktig da jeg ble nysgjerrig på å finne ut av hva det var som 

motiverte disse elevene, i utvalget mitt, til å møte opp på skolen. Flaatten et al. (2006) peker 

på at elever som går på slike alternative skoleopplegg gjerne viser lav motivasjon for 

tradisjonelt skolearbeid, hvilket igjen blir hevdet kan ha negativ påvirkning på atferd 

(Skaalvik & Skaalvik, 2013).  

 

4.2.1 Deci og Ryan - Self Determination Theory  
Selvbestemmelsesteorien legger til grunn at mennesket i utgangspunktet er aktive og 

engasjerte (Deci & Ryan, 2016), og er den mest siterte teorien angående indre og ytre 

motivasjon (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Self Determination Theory er en teori utviklet av 
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Deci og Ryan, og er en større makroteori som består av fem mindre delteorier. Ut i fra de 

svarene jeg fikk i mine intervjuer mente jeg at det ville være mest hensiktsmessig å analysere 

disse ut i fra en av disse delteoriene - Basic Needs Theory - de grunnleggende psykologiske 

behovene. I det følgende vil denne bli redegjort for og videre brukt i drøftningen. 

 

Basic Needs Theory (BNT) 

Sosiale kontekster har en sterk påvirkning på individet, når det kommer til å legge til rette for 

eller motvirke tilfredsstillelse av de grunnleggende psykologiske behovene (Deci & Ryan, 

2012). Man skiller gjerne mellom indre og ytre motivasjon når det snakkes om motivasjon 

innenfor det pedagogiske fagfelt. BNT skildrer to ulike tilnærminger til indre motivasjon. For 

det første er dette en atferd som ikke trenger en ytre belønning for å motivere, men der 

interessen for, og gleden over aktiviteten ligger i denne i seg selv (Skaalvik & Skaalvik, 

2013). Den andre tilnærmingen forklarer indre motivasjon nettopp i sammenheng med de 

psykologiske behovene (Skaalvik & Skaalvik, 2013).  

 

Deci og Ryan (2000b) gir følgende definisjon av behov; “ (…) innate psychological 

nutriments that are essential for ongoing psychological growth, integrity, and well-being” (s. 

229). Innenfor denne teorien er det tre spesifikke psykologiske ingredienser som kreves for 

sunn fungering (Deci & Ryan, 2012). Disse er (1) behov for å føle kompetanse vedrørende 

eksterne og interne forhold. (2) Behov for å føle tilhørighet til grupper og andre mennesker. 

(3) Behov for autonomi eller selvbestemmelse, over egen atferd og liv (Deci & Ryan, 2012) 

(jeg har valgt å bruke begrepet autonomi i denne oppgaven). Deci og Ryan (2016) hevder, 

basert på forskning innen alle utdanningsnivåer (fra barneskole til universiteter), at elever og 

studenter i et læringsmiljøer som ivaretar disse tre behovene, er mer autonomt motiverte.  

 

Deci og Ryan skiller nemlig mellom to typer for ytre motivasjon (Skaalvik & Skaalvik, 

2013), som er viktig i pedagogisk sammenheng. Kontrollert ytre motivasjon er den formen 

for ytre motivasjon som styres gjennom ulike insentiver og uten noen form for indre glede. 

Autonom ytre motivasjon er derimot oppgaver som må gjøres, men som man har internalisert 

og dermed ser interessen og poenget av å gjennomføre, tiltross for at de ikke er egenvalgte 

(Skaalvik & Skaalvik, 2013). I skolesammenheng vil nødvendigvis ikke alle oppgaver 

oppfattes som like spennende for elever. Derfor er det viktig at man jobber for å vekke den 

indre og den autonome ytre motivasjon for at elevene skal ha lyst til å gjennomføre disse 

oppgavene. 
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Autonomi 

Av de overnevnte behovene legger Deci og Ryan størst vekt på autonomi og kompetanse 

(Deci & Ryan, 2000b; Skaalvik & Skaalvik, 2013). Autonomi vil si at man føler kontroll 

selv, over hva man skal gjøre, og dermed at en handling oppleves som frivillig. Mennesket 

ønsker gjerne at dets handlinger skal oppnå noe som en selv har lyst på. I denne 

sammenhengen brukes begrepet autonomi som en opplevelse av integrering og frihet (Deci & 

Ryan, 2000b), ”being self-initiating and self-regulating of one’s own actions” (Deci, 1996, s. 

196). Jeg tolker dette dit hen at man da har en følelse av å være integrert i noe større, 

samtidig som man opplever et handlingsrom og en frihet innenfor dette fellesskapet.  

 

Det skilles her mellom indre og ytre kontroll. Indre kontroll vil si aktiviteter som er 

selvbestemte, i motsetning til ytre kontroll, som i større grad styres utenfra (som karakterer, 

anmerkninger, belønninger). Dersom man opplever en større grad av ytre kontroll kan dette 

være med på å kneble den indre motivasjonen, hvilket igjen kan gå utover velvære, 

motivasjon og dermed også prestasjoner (Deci & Ryan, 2012; Skaalvik & Skaalvik, 2013). 

Om man derimot opplever å ha en påvirkningskraft og mulighet til å ta egne valg og påvirke 

retningen for det man gjør kan dette styrke den indre motivasjonen og dermed også følelsen 

av autonomi (Deci & Ryan, 2000a).  

 

Det å legge til rette for et autonomistøttende læringsmiljø er derfor viktig for å utvikle indre 

motivasjon. Et autonomistøttende læringsmiljø kan man beskrive ved disse seks punktene 

(min oversetting fra Reeve, 2016); (1) ta elevens perspektiv, (2) vitaliser den indre 

motivasjonen, (3) gi gode begrunnelser på eventuelle avslag/bifall når det kommer ønsker, 

(4) anerkjenn og aksepter negativ affekt, (5) bruk informativt språk uten press eller føringer 

og (6) vis tålmodighet. Tilbakemeldinger er et viktig moment her, men også en kilde til 

misforståelser. Elevens tolkning av tilbakemelding kan enten være informativ eller 

kontrollerende. Dette avhenger av tidligere erfaring, kontekst og hvordan relasjonen er 

mellom lærer og elev (Skaalvik & Skaalvik, 2013). For at tilbakemeldingen skal tolkes som 

informativ er det derfor viktig at læreren kjenner eleven. Med det til grunn er det viktig at 

skolen legger til rette for at lærerne kan bli godt kjent med eleven, altså at læreren jobber for 

å ha en god relasjon til sine elever (Skaalvik & Skaalvik, 2013)  . 
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Kompetanse 

Videre er behovet for en følelse av kompetanse av stor betydning. Når man støter på 

vanskelige oppgaver er det viktig å ha troen på sin egen kompetanse for å ha utholdenhet til å 

løse den (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Samtidig er det ikke bare viktig for den individuelle 

følelsen av sin egen kompetanse i oppgaveløsning, men at man føler at man er en reell del og 

bidragsyter til gruppen som man er en del av (Skaalvik & Skaalvik, 2013). En begrunnelse 

for inntak til alternative skoletiltak er ofte at elevene har behov for mestringsopplevelser 

(Flaatten et al., 2006). Dermed kan deres tro på egen skolefaglig kompetanse være veldig lav, 

og den indre motivasjonen tilsvarende. I skolen er det viktig at man gir gode konstruktive 

tilbakemeldinger, tilpassede oppgaver og lar være å komme med devaluerende vurderinger. 

På denne måten kan man legge til rette for en følelse av kompetanse hos elevene, og etter 

hvert en økt indre motivasjon (Deci & Ryan, 2000a).  

 

De beste omstendighetene for å utvikle indre motivasjon, tyder på å være når behovene for 

autonomi og kompetanse blir tilfredstilt (Deci & Ryan, 2000b). Det innebærer også at man 

må ha en ansvarsfølelse for en kompetent handling/atferd for at den indre motivasjon skal 

utvikle seg (Deci & Ryan, 2000b). Om man ikke har et eierforhold til handlingen, vil det da 

ikke støtte under den indre motivasjonen. Følelser knyttet til egne valg og prestasjoner har 

derfor stor betydning. 

 

Tilhørighet 

Tilhørighet kan defineres som  “Relatedness refers to the desire to feel connected to others—

to love and care, and to be loved and cared for” (Deci & Ryan, 2000b). Denne definisjonen 

viser til behovet for å føle seg som en del av et fellesskap (Skaalvik & Skaalvik, 2013).  

 

Deci og Ryan (2000b) hevder at tilhørighet ikke er like viktig som autonomi og kompetanse 

for indre motivasjon, men at en trygg relasjonell base er et viktig grunnlag for at denne skal 

utvikle seg. Tilhørighet kan også fremmes gjennom sosial støtte fra læreren. Denne støtten 

kan både være i form av hjelp til skolearbeid (instrumentell støtte), og en følelse av at læreren 

bryr seg om eleven som et menneske (emosjonell støtte). Disse begrepene kan være vanskelig 

å skille fra hverandre, men ut i fra teori kan man hevde at tilhørighet også kan fremmes 

gjennom sosial støtte (Federici & Skaalvik, 2013). Dette understreker betydningen av at 

skolen legger til rette for et inkluderende og trygt miljø for alle (Skaalvik & Skaalvik, 2013). 
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I skolesammenheng må man ofte gjøre oppgaver som man i utgangspunktet man ikke har så 

lyst til å gjøre. Slike oppgaver blir da gjerne pålagt av, for eksempel en lærer og kan kalles 

for en ytre kontroll. Om man skal internalisere denne ytre kontrollen er det å føle tilhørighet 

en forutsetning for å få dette til (Ryan, 2009). Tilhørighet er dermed et sentralt element i å 

utvikle indre motivasjon. 
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5 Presentasjon og drøftning av empiri 
5.1 Om presentasjonen av empiri og drøftning 
I de to følgende kapitlene vil empirien fra intervjuene bli redegjort for og drøftet. Først vil jeg 

legge frem empirien fra miljøpsykologi etterfulgt av skolemotivasjon. Under hvert av 

temaene har jeg laget en oppsummering av de mest sentrale aspektene som har fremkommet. 

Drøftningen vil bli lagt frem tematisk, og etterfølge den tilhørende empirien. 

 

Alle forskningsdeltakere har blitt anonymisert. De ulike elevene har fått nummer fra 1-13, og 

lærerne er L1-L4. Meg som forsker har jeg kalt I for intervjuer. Når tidligere skoler eller navn 

på områder, som kan være med på å avsløre identitet, har blitt nevnt, har jeg satt parentes 

som (navn på skole) og (navn på område). Andre personer som ikke har bidratt i 

datagrunnlaget er kalt N.N. (Nomen Nescio – ”jeg kjenner ikke navnet”) (N.N., 2009). Når 

noen har nevnt navnet på andre forskningsdeltakere, har navnet blitt erstattet med det 

nummeret til den det har blitt henvist til. Jeg har brukt utsagn fra alle intervjuene i denne 

presentasjonen. Noen har blitt mer hyppig brukt enn andre. Dette skyldes først og fremst at 

noen snakket mer, men fra de individuelle intervjuene fikk jeg også mer empiri da av den 

årsak at de ble intervjuet alene. 

 

Noen steder har jeg kuttet litt i utsagnene. Det har blitt gjort før, midt i, eller til slutt i 

setningen. I noen av resonnementene kan forskningsdeltakerne ha lett litt etter ord, som har 

gjort det litt vanskelig å tyde meningen. I disse tilfellene har jeg besluttet å kutte litt for å 

tydeliggjøre meningen bak utsagnet.   

 

Utsagnene ville jeg legge frem med noen korte kommentarer til. Dette har jeg gjort for å 

skape en flyt og sammenheng, men har ønsket å unngå å tolke de i denne delen. Det vil jeg 

gjøre i den etterfølgende drøftningen. Dette har jeg gjort fordi jeg har ønsket at de skal stå i 

større grad for seg, og vise forskningsdeltakernes ulike erfaringer og opplevelser. I 

drøftningen har jeg ikke brukt så mange direkte utsagn, men drøfter de viktigste resultatene 

fra analysen.   
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5.2 Miljøpsykologi og naturopplevelser 
I det følgende vil jeg legge frem resultatene fra temaet miljøpsykologi. Dette vil bli presentert 

med ART sine krav til et restorativt miljø som rammeverk. Dette er (1) opplevelse av å 

komme seg vekk, (2) opplevelse av totalitet eller omfang og sammenheng, (3) fascinasjon og 

(4) forenlighet mellom person og miljø (Strumse & Aarø, 1999). Jeg har videre brukt in vivo-

koder ved at jeg har benyttet forskningsdeltakernes egne ord som overskrifter til de fire 

kategoriene.  

 

Når det blir snakket om begrepet natur i oppgaven har jeg basert det på forskningsdeltakernes 

egne definisjoner. Jeg spurte om det første de tenkte på når jeg sa natur, og intervjuene har 

utviklet seg ut i fra dette. 

 

5.2.1 Presentasjon av empiri 
”Du føler ikke at du skal stresse eller noe sånt´no” 

Mange av elevene beskrev naturen som et sted der det ikke er stress, og et sted som de kan 

koble av. Når de er i naturen så ting kan skje i sitt eget tempo, som kan føre med seg en ro:  

 
1: (…) Det er når du er sånn rolig så er det sånn deilig, du føler ikke noe stress. Ta 
den tiden det tar å komme frem og sånne ting. (…) Men det er jo, lissom for eksempel 
når jeg er med på turer med skolen så er det sånn, vi padler ved siden av hverandre, 
vi koser oss. Hører kanoen sklir i vannet og sånn… Det er sånn… Du føler på en måte 
en sånn god følelse inni deg lissom når du gjør det.  

 

Det å være ute kan i seg selv også virke avslappende: 

 
5: Altså, når jeg kommer ut i skogen, så blir jeg jo automatisk avslappet. Altså det er 
jo eh, vaffal det var en spesiell gang hvor vi var oppe i (navn på område), så gikk vi 
og fisket og så bare satte jeg meg ned og så ble jeg helt avslappet i hele kroppen. 
Bare, på grunn av at det var helt stille, bare vann som lagde lyd, fugler, litt vind, så 
det var litt det.  
I: (…) hvordan er det når det er sånn… (…)? 
5: Det er bare utrolig behagelig. Du bare, alt stress eller alt som skjer i hodet ditt 
forsvinner bare på en måte. 

 

I dag er også moderne teknologi, som sosiale medier, en viktig del av unges liv. Når man er 

ute i naturen kan man ”koble av” nettet: 

 
13: Det er ingen, som jeg går jo i skogen uten, eller fjellet, uten mobil. Eh, eller noe 
elektronisk greier, egentlig unntatt GPS. Og det vil jo si at ingen kan mase på meg, 
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eh, og ingen kan si hva jeg skal gjøre (…) men når du er lissom ute i villmarka så er 
ingenting sånt.  

 

Det enkle liv i naturen kan på denne måten innebære et fravær fra de hverdagslige 

kravene, samtidig som det krever at man mestrer og gjennomfører helt grunnleggende 

ting for at man skal ha det bra:  

2: (…) når du først har kommet deg ut så må du, er det noen ting du må gjøre på en 
måte for å…klare å, ikke overleve, men å ha det bra på en måte (…) for du må ha 
nesten bål og noe å sove i og sånne ting (…). 
13: Det er bare helt, bare gå, overleve og lage mat og se på den utsikten og de 
tingene der. Så det er veldig sånn, veldig ensformig, men veldig, veldig sånn sunt tror 
jeg faktisk, og veldig sånn viktig. Jeg tror vi får løst mange stressproblemer. 

 

Flere av elevene trakk frem at de opplevde færre miljømessige stressfaktorer i naturen: 

 
6: Det er lissom, det er ikke biler, det er ikke eksos, det er, det er frisk luft, eh, det er 
for så vidt mye deiligere og behageligere å være ute i naturen. For meg da. 
I: Mm. Hvorfor det da? Eller hva er det du synes er mer behagelig? 
6: Det er ikke biler overalt, det er ikke masse mennesker, det er ikke støy.  

 

Men det finnes også andre stressfaktorer enn dette i urbane miljøer: 

 
3: Ja, jeg slapper mer av. Fordi da har du ikke… Da må du ikke passe på lommeboka 
di, telefonen din, pengene dine, eh… sekken din, for eksempel, eh… ja, ringen din, 
kjedet ditt, ja… du må passe på ryggen lissom for at du ikke skal bli banka også. (…) 
Å ikke havne opp i slåsskamper. Det er liksom det eneste som skjer i byen lissom. 
Slåsskamper, stjæling, det er alt som skjer i byen lissom.  

 

Samtidig trakk én elev frem at også at det er gode ting som kan oppleves i byen:  
 

7: Det er jo, det er jo gode ting med å være i byen også da lissom, å være omgitt av 
mange folk er jo også en god ting. Det er jo sosialt, men, men lissom, det er gode og 
dårlige ting i skogen, og det er gode og dårlige ting i byen.  

 

Fraværet av stressfaktorer var noe denne læreren også vektla: 

 
L1: Jeg tror at det der at, å få en helt ny arena for dem, eh, at det er med på å skape 
samf…, samhold. Sånn som folk måtte gjøre fra tidenes morgen. Ikke sant, at du måtte 
samarbeide for å få det til. Eh, og at du slipper å skulle passe på ryggen din for en 
eller annen, de har jo gjerne vært i konflikter og, eh, det har vært utfordringer i større 
klasser, og der de ikke har helt passa inn. Og så kan de faktisk etter hvert senke 
skuldrene og finner ut at de, ikke utmerker seg negativt, nødvendigvis, og kan slappe 
av, senke skuldrene. Det er stille, fredelig, det er ikke noe som forstyrrer og noe som 
går og, det er ikke noe de trenger å være redd for. 
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”Naturen blir liksom en del av hjemmet ditt” 

Det å være ute i naturen kan utvide betydningen av begrepet hjem: 

 
4: (…) man føler seg sånn, ja hjemme nesten. 
I: Hjemme? 
4: Ja.  
I: Når du sier hjemme, hva legger du i det da?  
4: En del av deg liksom. Ja. 
5: Naturen blir liksom en del av hjemmet ditt da.  
4: Ja. En del av hjemmet ditt. 

 

Opphold i naturen over lengre tid kan være med på å gi slike opplevelser:  

 
13: (…) da gikk jeg helt inn i ett med lissom alt, og ble helt borte fra, alt som var 
sivilisasjon og sånn. Og jeg husker både den herlige følelsen av å gå ute i sk… lissom 
fjellet, eh, og jeg over tregrensa hele tida, så det var veldig vilt, og så både og, mest 
det å være midt i den, for lissom mot slutten ble jeg nesten litt trist fordi jeg skal hjem. 

 

Naturopplevelser kan også treffe flere sanser som kan ha stor påvirkning: 

 
12: Du bruker mer sansene dine, du er mere, du tenker mere, du er mere om deg, at 
du vet at det er, det er f…, det er flere enn bare deg her i verden, i både ly…, i både 
dyr og i mennesker.  

 

Det kan også innbefatte at man kroppslig sett føler en sterk tilstedeværelse: 

 
1: (…) også på veien tilbake, så var det jo dritkaldt, det blåste… det hagla, og så to 
minutt seinere så regna det, åsså hagla, og sånn annenhver gang lissom. Og det var 
helt jævlig og det blåste og sånn. Og det var jeg også en som het N.N., som var bak 
meg og han, vi var klissvåte og begge to gikk i åttende ikke sant. Så da fikk vi.. Da fikk 
vi gjennomgå litt. (…) det er et godt minne for det var litt, asså det er litt sånn 
morsomt lissom når det er, når du er ute i skogen og du merker for eksempel at først 
så regner det, og så hagler det og så regner det og sånne ting. At på en måte været 
skifter seg, du legger ikke så stor merke til det når du er i byen for eksempel. 

 

Visuelt er også naturen spennende å bevege seg rundt i, da det kan omfatte mer enn det 

man umiddelbart ser:  

 
12: (…) når vi er på jakt, så er det det at, eh, du vet aldri hva som gjømmer seg bak, 
bak hjørnet, så det er litt, eh, den spenningen… eh… å finn… som en slags oppdager 
eh, hvor du da går… du går rundt i skogen, og plutselig så opplever du kanskje, at, at 
en rev jakter på en hare, eller om at du får sett reven på nært hold eller noen sånne 
ting. 
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Når man er på jakt så er dette en form for naturmøte som kan ha en spesiell effekt: 

 
13: Men altså allikevel, så tror jeg at man får veldig mye (…)  utbytte, sånn, eh, 
psykisk, at får slappet av veldig godt når du driver med jakt, sånn som vi driver med 
her, fordi (…) du lissom slapper helt av, sitter fullstendig stille og ikke kan røre deg, i 
flere timer.  

 

Den enkelte kan også bli sterkt fascinert av naturmøtet:  
 

12: En slags, eh, ny verden. Eh, for du sitter vanligvis bare på en skolebenk og ser på 
en grønn tavle. Eh, hvor nå kan du se en stor ny verden. Som er rett foran øynene 
dine. Helt fantastisk, hehe. 

 

For elever med lite naturerfaring fra før kan dette gjøre møtet med naturen til en enda 

sterkere opplevelse. En lærer beskrev at det dermed kan være lettere å ”fange” disse 

elevene gjennom naturopplevelser. 

 

”I naturen er alt så fargerikt” 

Naturen er full av dyr og planter som fascinerer oss og som gjør oss nysgjerrige. Samtidig 

kan den også appellere til den estetiske sansen hos oss:  

 
4: (…) ikke like mange farger, ikke så mye og interessant å se på, eller, pent da. Det 
er masse interessant i byen for å si den sånn, men. Ja. 
5: Naturen er mye penere enn byen. 
4: Ja.  
I: Men hva er det som, hva tenker dere på da, at det er, når det er penere i naturen? 
Hva er det for noe, eh, hva ligger i det? 
5: Altså finere generelt, altså, det bare… det er vanskelig å forklare, men det blir 
liksom bare finere, det blir, altså i byen er det grått og kjedelig. Og i naturen er alt så 
fargerikt og liksom.  

 

Elevene trakk også frem ulike opplevelser en utsikt kan gi: 
 

6: Du føler deg liksom fri.  
 
1: Også var det den utsikten, blått… Og det var sånn grønnblått vann lissom. Det var 
helt sykt fint. 

 

Opplevelsene i naturen, sammen med en fin utsikt kan bidra til ro: 

 
3: (…) Å se utover vannet og det er stille. Og tenke at du bare skal legge deg igjen og 
vente litt til og så stå opp igjen, og så gjøre det du skal, og så til kvelden igjen sette 
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seg ved bålet, eh, med gutta og bare se utover vannet igjen, det er ganske, det er 
avslappende. Det er koselig. 

 

Fascinasjonen over en utsikt kan også deles i et fellesskap. De to følgende utsagnene 

kom fra lærere, og disse erfaringene trakk de frem fra andre pedagogiske kontekster 

enn den aktuelle studien:  

 
L4: (…) og så kom vi gående innover veien, og så dro vi ned i en dal og så fikk vi en 
ganske fin utsikt over et stort landskap, hvor frosten hadde lagt seg i et belt rundt, og 
da stoppet hun ene jenta som gikk først og så sa hun, og så ble det helt stille, og så 
stoppet hun opp og så sa hun ”så utrolig vakkert det er her akkurat nå”, og så kjente 
jeg at jeg ble sånn dere ”wow”, det er jo råflott, og de andre var lissom enige, og vi 
stod der alle sammen og vi bare, ”wow”. (…) jeg har veldig tro på liksom noe som på 
en måte ikke er berørt, noe vi har kontroll over. Det er noe vakkert ved det, det er noe 
grunnleggende flott.  

 

Samtidig kan det være situasjoner der man ikke ”ser” det vakre i naturen: 

  
L2: (…) Det er altså verdens vakreste skue ut av det klasserommet eh, det var noen 
lyssettinger og noen lysforhold der noen dager i November og Desember som var 
bare sånn helt aldeles, fantastiske og, og, men elevene så det ikke. Og da tenkte jeg 
lissom, hvorfor ser de det ikke? Og da tenkte jeg, (…) de er ikke varme og tørre på 
beina og, da tenker jeg oppi… altså… de var ikke der da. De så det ikke, de brydde 
seg ikke, fordi (…) de hadde det så jævlig, eh… så, så… og det merka jeg også (…) 
når jeg begynte også å bli tatt av den… dårlige stemninga der atte, jeg også, jeg 
heller så ikke den flotte utsikten og det fine lyset når jeg begynte å brytes ned sjøl.  

 

”Det er ikke noe som stenger deg for å gjøre noe” 

Noe av det som ble fremhevet av elevene var friheten til å gjøre det som man ville i naturen. 

Et par av eleven beskrev hvordan de oppsøkte naturen sammen med venner, for å være helt i 

fred uten å bli forstyrret av andre.  

 
6: Det er lissom alle muligheter, du, det er ikke noe som stenger deg for å gjøre noe.  

 

Mulighetene som finnes i naturen kan også gjøre at man kan få større lyst til å gripe tak i 

dagen og gjøre noe ut av den:  

 
10: (…) du har lyst til å våkne. Det er ikke sånn du vil ligge der og sove mer.  
I: Hvorfor, hvorfor tror du det er sånn når du er ute på tur? 
10: Fordi, du har så mye å gjøre. Hvis det er bare å våkne opp hjemme, så går du og 
spiser frokost, og setter deg i sofaen. Mens der kan du fiske, jakte, alt sammen. Plukke 
sopp også, gå tur også. Joggetur også.  

 



 47 

Så hva kan denne friheten som vi finner i naturen gjøre med oss? 
 

3: (…) folk er mye mer greiere i, i skogen, nei i skogen ja, når du går tur liksom, for 
da får folk opp humøret. Men, jeg tenker bedre, i byen, så er jo folk sure, noen er 
glade og noen er triste, alt slags humør. I skogen så er det nesten bare ett humør, det 
er å være glad.  
I: Hva skyldes det tror du?  
3: Eh… Jeg vet ikke, noen er alene, det… Kanskje liker å være litt alene, føle seg fri. 
Eh, noen er mange, sånn som vi er, for å kose oss, gå tur. Eh, noen er sånn to 
personer, kanskje en gutt og en jente som liker å gå tur sammen, kjærestepar.  

 

Noen av elevene beskrev at de likte godt å være på tur alene, og dette gav ulike opplevelser:  

 
5: Det blir litt mer tenking, du prater liksom ikke med noen, det er mer sånn, du 
kanskje går en tur. Og så bare, du bare går og tenker. (…) Det blir helt annerledes, 
for når du er med noen andre så blir det sånn, du skal prate og… det blir helt 
annerledes føler jeg.  
I: Er det noe spesielt du tenker på da, når du er ute sånn alene, eller? 
5: Ja, jeg tenker ofte på, l… en del om livet da. Og hva som har skjedd, og hva… det 
er, ting jeg vil at skal skje og sånne ting. Blir lissom litt sånn mer behagelig å tenke 
på.  

 

Da kan man også bestemme mer selv hva man skal gjøre:  
 

13: (…) man kan bestemme selv, for jeg er ofte alene i skogen, at man kan, at jeg kan 
da styre selv hvordan jeg… hva jeg vil gjøre, hvor jeg vil gå, hvordan jeg vil gjøre 
ting. Ingen kan si meg imot meg lissom.  

 

Dette kan ha sine fordeler:  

 
8: Noen ganger er det ganske deilig å være helt aleine, selvfølgelig, så man ikke hører 
en lyd.  
I: Hva, hva er det som er fint med at det er stille da? 
7: Eh, du kan tenke for deg selv, og det er helt rolig rundt deg- 
8: Slepper å bli- 
7: Du kan bare høre på naturen.  
8: Slepper å bli forstyrra. Gjøre ting på din måte.  
I: Mm. Hva, hva er det som er bra med det, at man kan gjøre sin… ting på sin måte? 
8: At ingen ser feilene du gjør da. 

 

Opphold i naturen kan på ulike måter være med på å gi overskudd: 

 
13: (…) så har jeg lissom fått så mye god energi da, (…) jeg begynner, å få skikkelig 
tilbake dette her med at nå vil jeg, eh, komme tilbake til byen og jobbe og sånn, eh, og 
da går det mye bedre. Da har jeg så mye energi, og da kan jeg for eksempel, allerede 
på fjellet den siste dagen, sitte og begynne å gruble lissom på ting hjemme og sånn. 
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Og syns det er gøy, i motsetning til lissom når det har vært hje…, veldig lenge i byen 
da. 
 
6: Ja, jeg får… jeg blir liksom sånn… jeg får mer energi av det.  
I: Okei. Mm. Hva tror du det kommer av at du føler, eller den energien da? 
6: Det er åpent sted. Det er ikke lukket, du kan se overalt.  

 

Samtidig er det ikke alle som opplever at naturen gir de mulighetene som man ønsker, 

og disse forskningsdeltakerne fortalte at de ikke pleier å dra ut i naturen alene på 

fritida: 

 
1: Jeg er bygutt jeg. (…) Men asså det er jo, bortsett fra sånn, jeg har vært på skitur, 
men ikke sånn ordentlig, jeg gikk sånn fem minutter, også bare ”æhhh fuck this shit, 
I´m outta here”. 
 
3: Eh, jeg drar jo ikke til skogen nei, fordi da drar jeg heller bare hjem og slapper av. 
Det er mye bedre synes jeg da, hehe.  

 

5.2.2 Oppsummering av empiri 
Disse utsagnene beskriver hvilke opplevelser elevene har hatt i naturen, og hva slags 

erfaringer lærerne har med friluftsliv som pedagogisk metode, sett i lys av rammeverket til et 

restorativt miljø. Av sentrale ting som ble trukket frem var beskrivelsene av hvordan elevene 

har erfart fravær av ulike miljømessige og sosiale stressfaktorer når de er i naturen. Det ble 

beskrevet at de kan slappe mer av og få en annen ro enn når de er i mer urbane områder. 

Videre ble det beskrevet hvordan naturen kan fange hele oppmerksomheten ved ulike 

sanseoppleveler. Gjennom en lærers beskrivelse kom det også frem at ulike personer 

nødvendigvis ikke ”ser” den samme utsikten. Dette tyder på at en slik opplevelse blir preget 

av andre faktorer også. Videre var frihet også et sentralt begrep i utsagnene. Disse 

beskrivelsene tyder på at naturen kan gi rom for ulike opplevelser av frihet.  

 

5.2.3 Drøftning 
”Du føler ikke at du skal stresse eller noe sånt´no” 

Naturen kan være et sted der man ikke trenger å stresse i følge elevene. Dette beskriver de på 

tre nivåer. For det første tar det for eksempel så lang tid som det tar å komme frem til et sted, 

hvilket vil si at i naturen er det noen ting som vi ikke helt har kontroll over. For det andre er 

det visse ting man må gjøre for å trives, og i visse tilfeller overleve, hvilket igjen påvirker vår 

atferd i naturen. For eksempel trenger man å få opp varmen om man er kald. Det vil dermed 

si oppgaver som man har en sterk egeninteresse av å gjøre, og det hersker ingen tvil om 
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hvorvidt man skal gjøre disse handlingene. For det tredje kan naturen gi et avbrekk fra daglig 

stress, ved at ingen kan mase, for eksempel gjennom sosiale medier, om hva man skal gjøre. 

Med perspektivet til S. Kaplan (1995), kan vi med disse tre forholdene få en forståelse av 

hvordan naturen kan gi en pause fra å bruke rettet konsentrasjonen. Dette avbrekket, kan med 

forskningsdeltakernes utsagn tyde på at naturen kan gi en følelse av velvære og 

tilstedeværelse i øyeblikket, hvilket igjen kan føre til at man kan stresse ned.  

 

Mange av forskningsdeltakerne trakk frem at de opplever færre miljømessige stressfaktorer i 

naturen. Av elementer som ble trukket frem var biler, støy og menneskemengder. Dette 

sammenfaller med typiske miljømessige stressfaktorer. (Cohen & Evans, 1987). Utsagnene til 

forskningsdeltakerne tydet på at dette var veldig positivt, og de følte på grunn av dette at de i 

større grad slappet av i naturen. Forskning viser at nærkontakt med restorative miljøer (som 

natur) kan ha positiv effekt på fysiologiske og psykiske stressreaksjoner (Davis et al., 2003; 

Laumann, 2004). En større nederlandsk studie viser også til de samme resultatene (Berg, 

Groenewegen, Maas, & Verheij, 2010). For barn i ni-tiårs alder kan nærkontakt med natur i 

boområde ha en positiv sammenheng med mindre selvopplevd stress i sammenheng med 

stressende livshendelser (Evans & Wells, 2003). Ingen av disse studiene tar for seg ungdom 

spesifikt, men tyder på at det kan være en positiv sammenheng, uavhengig av alder, på 

kontakt med natur og mindre opplevd stress. Dette sammenfaller også med det som 

forskningsdeltakerne trakk frem.  

 

Sett fra et evolusjonært ståsted, i tråd med Ulrich (1993), gir dette perspektivet noen 

interessante tanker i pedagogisk sammenheng. Man kan anta at elever som blir mobbet 

kjenner på mange ulike stressreaksjoner. Gjennom å forstå stress som reaksjon på fare i 

miljøet, kan man si at det kan være krevende å forebygge dette i et rent urbant skolemiljø. 

Som flere av elevene trakk frem må de gjerne være på vakt når de er i byen for ikke å bli 

frastjålet ting, eller å havne i bråk. Gjennom dette rammeverket kan man anta at de i slike 

situasjoner opplever sterke stressreaksjoner. For ungdom som har slike opplevelser i sin 

hverdag, vil det å komme seg bort kunne gi rom for å redusere disse stressreaksjonene. Vi vet 

for eksempel at frykt og sinne kan være psykologiske reaksjoner på stress (Fiorito et al., 

1991). Det er dessverre en tendens til at man tenker at slike reaksjoner og atferd skyldes noe i 

individet, og man kan dermed glemme at omgivelsene også spiller inn på denne (Nordahl, 

Sørlie, Manger, & Tveit, 2012). Når man skal forsøke å forstå årsaker til atferd, kan det å 
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tenke på miljømessige årsaker til stress være med på å utvide det pedagogiske 

handlingsrommet.  

 

Samtidig er det også færre miljømessige stressfaktorer i naturen, som gjør at det kreves 

mindre mental kapasitet på inhibering av slike inntrykk (S. Kaplan, 1995). Ved å tilrettelegge 

for bruk av naturen som læringsarena kan disse elevene da senke skuldrene og bruke energien 

sin på for eksempel læring. Elever i alternativ skole viser gjerne problematferd (Flaatten et 

al., 2006), og elevene med lærings- og undervisningshemmende atferd har gjerne også det 

høyeste selvopplevde stressnivået i den videregående skolen (Liahagen, 2011). Gjennom en 

slik miljøfokusert tilnærming kan man legge til rette for mindre opplevd stress for elevene, og 

dermed kanskje mindre problematferd. En slik måte å jobbe på kan være nyttig i den 

ordinære skolen, i et forsøk på å unngå at elever må over i alternative tiltak. 

 

”Naturen blir liksom en del av hjemmet ditt” 

R. Kaplan og Kaplan (1995) hevder at det er viktig at man føler en tilhørighet til miljøet for 

at det skal virke restorativt. Opphold i naturen som over tid kan gi kjennskap og trygghet, kan 

være med på å bidra til en følelse av en tilhørighet til denne. Noen av forskningsdeltakerne 

beskrev naturen som et slags utvidet hjem, som kan tyde på en sterk tilhørighet. Utover dette 

er det viktig at dette stedet har en dybde som gjør at det tar all oppmerksomhet. Flere av 

forskningsdeltakerne nevnte eksempler på slike opplevelser. For eksempel eleven som 

fortalte at han hadde gått helt i ett med naturen, og følte seg borte fra sivilisasjonen. Dette 

tyder på at naturen har en evne til å fange ”hele kroppen” og gripe ens fascinasjon. Den ene 

læreren beskrev også at elever uten friluftslivserfaring kan oppleve denne fascinasjonen enda 

sterkere. Med dette kan man tenke at ved god tilrettelegging kan man skape gode opplevelser 

for alle elever i skolen. Gjennom kroppslige sanseerfaringer kan man også kjenne en sterk 

tilstedeværelse på en annen måte enn bare visuelt. Dette kan gi andre mer direkte kroppslige, 

og sensoriske opplevelser enn dem som man kan erfare i et beskyttet bymiljø. Slik direkte og 

enkel feedback blir mer og mer sjelden i det moderne samfunn, der mange signaler kan virke 

flertydige (Skogen, 1994). En slik kroppslig erfaring kan føre til en sterk opplevelse av 

tilstedeværelse i øyeblikket, frigjort fra hverdagslige mentale bekymringer.   

 

En av elevene trakk frem spenningen ved å bevege seg rundt i det naturlige miljøet. I et 

skogslandskap vil det alltid være ting som vi ikke ser, og som gir oss nysgjerrighet til å 

utforske det videre. Dette er et viktig kjennetegn for utstrekning som en del av et restorativt 
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miljø (Herzog & Strevey, 2008). Som eleven beskrev fanger naturen hele oppmerksomheten, 

og utgjør dermed ”en ny verden” (S. Kaplan, 1995).  

 

Et annet felt som ble trukket frem i denne studien var de psykologiske mekanismene som kan 

fungere i en jaktsituasjon. Gjennom jakten kan man komme nærmere naturen, der man går fra 

å være en tilskuer, til å bli en deltaker. ”Fra å se natur til å være natur” (Kroglund, 2015, s. 

145). Det kan være interessant å undersøke mer om den psykologiske virkningen av å sitte på 

en jaktpost. Dette kan innebære smertelige kroppslige erfaringer, ved for eksempel å sitte 

stille i vått og kaldt vær uten å vite hvor lenge man skal sitte. ”Dette kan forløpe fra dyp 

kjedsomhet og kuldslått apati til nesten religiøsmystiske øyeblikk av enhet og oppgåen i 

naturen” (Birketveit, 1999, s. 122). Dermed kan man anta at det i miljøpsykologisk forstand 

kombinerer en sterk tilstedeværelse, med myk fascinasjon, og dermed tid og rom for 

refleksjon. 

 

”I naturen er alt så fargerikt” 

Hva er det som er så appellerende med naturen, og hvorfor tiltaler den oss så mye? Innenfor 

ART er begrepet myk fascinasjon viktig, da dette er det som tiltaler oss blant annet fordi det 

gir rom for refleksjon, i det at det ikke krever kognitiv innsats. Det var flere som trakk frem 

eksempler på opplevelser de hadde hatt gjennom visuelle erfaringer, som for eksempel 

frihetsfølelsen av en flott utsikt eller roen som kan komme av å se utover et vann. Dette er 

typiske eksempler på visuelle objekter som har en myk fascinasjon for oss mennesker. Berto, 

Massaccesi, og Pasini (2008) har undersøkt øyebevegelser og sammenlignet disse på bilder 

av natur (myk fascinasjon) og byområder (hard fascinasjon). I denne studien viste det seg at 

øyet beveger seg like mye på bildene, men fikserer på færre ting på bildet av naturen. Dette 

kan tyde på at det er mindre mentalt krevende å observere et naturlig miljø, og at man dermed 

kan slappe mer av. En av elevene nevner å sitte og se på et stille vann som noe veldig 

behagelig. Dette er også i tråd med for eksempel SRT som hevder at mennesket har en sterk 

preferanse for utsikter som inneholder blant annet vann (Ulrich, 1993).  

 

Lærer 3 trakk frem at utsikt nødvendigvis ikke ”blir sett”, om denne personen ellers ikke har 

det så bra. I et slikt tilfelle kan man si at den myke fascinasjonen i seg selv heller ikke har en 

funksjon. Dette sammenfaller med Howell, Iyer, og Zhang (2014) som hevder at man må 

være emosjonelt innstilt på naturens skjønnhet, for at dette skal kunne påvirke velværet. 

Utsagnet til læreren tyder på at dette forårsakes av flere ting. En årsak kan være det sosiale 
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klimaet er så dårlig at man ikke klarer å nyte estetikken i utsikten. En annen årsak kan være, i 

en forlengelse av dette, at grunnleggende psykologiske behov ikke er dekket, som gjør at 

disse behovene fortrenger andre sanseinntrykk. Det å jobbe med å dekke disse kan være én 

måte å jobbe med en slik situasjon på. Det å dele en stund ute i fellesskap, slik Lærer 4 

beskriver, viser på den andre siden hvordan en utsikt kan oppleves sammen og ha en funksjon 

for en gruppe. Som Iyer, Keltner, Koleva, Piff, og Zhang (2014) sin studie viser, kan vakker 

natur kan gjøre oss mer prososiale, og sette egoet vårt til side. Dette kan gi en utvidet 

forståelse av denne lærer 4 sin opplevelse. Samtidig viser Lærer 2 sin erfaring at det her er 

flere ting som spiller inn. Det kan ligge andre, for eksempel psykologiske/fysiologiske 

mekanismer, under som kan være med på å begrense denne effekten. Med disse to utsagnene 

tydeliggjøres det at naturens skjønnhet eksisterer mellom den subjektive og objektive 

oppfatningen (Iyer et al., 2014).  

 

Noen av forskningsdeltakerne trakk frem at de synes at det er mange flere pene ting å se i 

naturen enn i byen. Dette tyder på en preferanse overfor naturens estetikk, som kan skyldes 

dennes kvalitative egenskaper. Dette harmonerer også med resultater fra annen forskning som 

sier at mennesket viser større preferanse mot et naturlig i motsetning til et urbant og utviklet 

miljø (Ulrich, 1993). Kan dette også forstås på en annen måte? I tråd med Howell et al. 

(2014) kan det si noe om forskningsdeltakerne følelse av tilhørighet til naturen. Man kan 

dermed anta at disse føler en tilhørighet, og dermed at dette har en positiv virkning på deres 

opplevelse av velvære. Med dette kan man argumentere for at skolen legger til rette for å 

utvikle en slik følelse av tilhørighet, for at elevene skal kunne få slike opplevelser. 

 

”Det er ikke noe som stenger deg for å gjøre noe” 

Mange av forskningsdeltakerne beskrev frihetsfølelsen som et viktig moment i 

naturopplevelsene sine. De utdypet dette gjennom at du kan (1) gjøre det du selv vil, (2) du 

kan gjøre det når du vil og (3) at du har muligheten til å gjøre mange ting. Dette 

sammenfaller med et av kravene til et restorativt miljø, ved at du kan gjøre det du ønsker, i 

det miljøet du er i (R. Kaplan & Kaplan, 1995).  Som i Korpela (1992) sin studie av ungdoms 

favorittsteder peker på, er dette steder der ungdom kan få spesifikke behov dekket. På fritiden 

kan gleden ved friheten skyldes at ungdom i dag har veldig mange forventninger over seg, og 

krav som stilles fra hjem og skole. Ute kan man dermed slippe unna mange av disse kravene 

og bare gjøre de tingene som man selv ønsker. I skolesammenheng kan det å komme seg ut gi 

en følelse av frihet, da den enkelte gjennom dette ikke blir minnet hele tiden om at de er på 
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skolen, som de gjør i et klasserom. Dette er en fordel som også trekkes frem når man driver 

med terapi i naturen (Williams, 2000). Her har skolen en mulighet til å bruke friluftslivet som 

et alternativ til den ordinære skolen, og dermed vektlegge andre verdier og væremåter 

(Grimeland, 2016; Tordsson, 2007, 2010). Det å gi elevene slike gode opplevelser gjennom 

friluftsliv er noe den ordinære skolen kan bli flinkere til (Bischoff et al., 2014).  

Lærerne i denne studien sa samtidig at de ikke bare kan være på tur for hyggen og samværets 

skyld på denne skolen, for elevene må faktisk også lære noe. Dette nevner de som en forskjell 

fra vanlig skole, fordi det er såpass mye praksis på den alternative skolen. Og det er et godt 

poeng, at når de er såpass mye ute som de er, så er det viktig at det faglige tydeliggjøres ved 

at man snakker om den læringen som skjer. Dette er også noe lærerne nevner at de jobber 

med og forsøker å bli flinkere til. Allikevel kan både den ordinære og den alternative skolen 

muligens lære noe av å lytte elevenes utsagn om sine erfaringer fra naturen. Ved å benytte 

seg av disse sidene ved naturen kan man virkelig utnytte dets potensial og samtidig skape 

trivsel hos elevene.  

 

Et par av elevene nevnte at når de er alene i skogen så er det ingen som kan se feilene de gjør. 

Dette tyder på at de bærer på en sårhet når det kommer til det å ikke mestre. Disse elevene 

trives da godt med å være alene i skogen fordi de da har tid og rom til å forsøke å få til ting. 

Bedre tilpasset opplæring kan være en måte å hjelpe elever som har vansker med 

skoleoppgaver, og gjennom dette bidra til å øke troen på egen mestring. En masterstudie 

gjennomført av Limstrand (2009) viser at elever i alternativ skole opplever å få oppgaver som 

er mer tilpasset deres nivå, og dermed fremstår som mer forståelige. En annen artikkel viser 

hvordan elever i en spesialskole, har hatt lav sosial og faglig mestring i den ordinære 

ungdomsskolen, og dermed blitt mobbet av både elever og lærere (Amundsen, 2014). Dette 

knytter de også selv opp mot egen problematferd. Dermed vil det å jobbe for at elever 

opplever mestring være nært knyttet til forebyggende arbeid mot problematferd. Det elevene i 

denne studien trakk frem, sier oss noe om mulighetene bruk av naturen kan tilby som 

mestringsarena. Der er de konkrete og reelle handlinger som må til (for eksempel fyre bål og 

lage mat) for at man skal oppleve trivsel. Det å ordne med disse tingene selv, kan gi en ro til 

at man tør å prøve og feile, og tilslutt mestre. Som meta-analysen til Neill og Richards (1998) 

av ”outdoor education” viser, kan det å være i naturen i utdanningssammenheng, av ulike 

årsaker, vise til positiv personlig vekst. I en skole og hverdag der ting kan føles som mindre 

reelt og relevant i forhold til eget liv, kan mestringsopplevelser i naturen være et viktig bidrag 

i egenutviklingen.  
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Som tittelen på denne oppgaven utrykker, trakk en av forskningsdeltakerne frem at folk er 

gladere i naturen. Han relaterer dette til friheten som folk kan føle når de er ute. Opphold i 

naturen kan også i seg selv bidra til økt vitalitet og større overskudd (Bernstein et al., 2010). 

De kvalitative sidene ved et naturlig miljø kan også være med på å legge til rette for at vi bryr 

oss mer om andres behov (Przybylski, Ryan, & Weinstein, 2009). Som flere andre av 

forskningsdeltakerne sa, opplever de at folk (familie og venner) er mindre stresset når de er 

ute. De opplever andre mennesker som mer åpne og trakk frem at det kan være lettere å ha 

gode samtaler. Det å være i bevegelse mente flere virker inn positivt og det gjør at man har 

mer å snakke sammen om. Fellesopplevelser kan gjøre at man har bedre samtaler, og dermed 

bedre personlig kjennskap til hverandre . Dette tyder på at naturen som pedagogisk arena kan 

ha viktige sosiale funksjoner. Gjennom forskningsdeltakernes svar kommer det tydelig frem 

at de setter pris på denne arenaen og hvordan den virker sosialt. Som en av dem sa: 

 
13: (…) du kommer litt inn i en annen versjon av deg selv da (…) 

 
Samtidig var det noen som fortalte at de oppsøker naturen i liten grad på egenhånd på fritida. 

Dette kan skyldes avstand til skog/natur fra hjemmet eller sosiale faktorer, at jevnaldrende 

venner ikke bruker så mye tid i naturen, men heller gjør andre ting. Det å være sammen kan 

da tyde på å være viktigere enn akkurat hvor det foregår. Dette kan sammenfalle med annen 

amerikansk forskning som viser at det ikke er uvanlig at ungdom oppsøker og har andre 

preferanser for hvor de vil bruke tiden i ungdomsårene (R. Kaplan & Kaplan, 2002). En 

annen finsk studie viser at ungdom (17-18 år) sine favorittsteder tyder på å være steder der de 

bruker dette miljøet til følelsesmessig selvregulering (Korpela, 1992). Resultatene fra denne 

studien, samt den overnevnte forskningen, tyder på at det er mange faktorer som spiller inn 

når det kommer til hvor ungdom bruker fritiden sin.  

 

Gjennom opphold i et restorativt miljø kan man motvirke mental utmattelse, og dermed være 

klar for mer rettet konsentrasjon (R. Kaplan & Kaplan, 1995). To av forskningsdeltakerne 

nevnte spesifikt at de får mer energi av å være ute i naturen. Den ene nevner fravær av 

faktorer som sosiale medier og forpliktelser som krever innsats som avgjørende på dette 

feltet. Gjennom å være i naturen i flere dager fortalte han at han får mer energi, og overskudd 

til å jobbe med blant annet skole når han kommer tilbake. Dette peker mot noen av Kaplan & 

Kaplans beskrivelser av et restorativt miljø som forklaringsgrunnlag for at dette kan skje (R. 

Kaplan & Kaplan, 1995). Den andre forskningsdeltakeren trakk frem det åpne landskapet der 
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man kan se overalt. Dette kan man forstå som Ulrich sin forklaring på et restorativt miljø, der 

det ikke er noen trusler mot egen sikkerhet og man har oversikt. Disse utsagnene peker igjen 

også på at naturen kan ha en vitaliserende effekt (Bernstein et al., 2010).     

 

5.3 Motivasjon 
I denne delen vil jeg legge frem resultatene knyttet til motivasjon. Disse vil bli presentert 

med de grunnleggende psykologiske behovene innenfor selvbestemmelsesteorien som 

rammeverk. De tre faktorene innenfor denne er behovene for (1) autonomi, (2) kompetanse 

og (3) tilhørighet. Igjen har jeg brukt in-vivo koder som grunnlag for overskriftene. Jeg har 

også lagt inn et delkapittel der elevene gir en mer generell beskrivelse av sin motivasjon.  

 

5.3.1 Presentasjon av empiri 
”De stoler på oss, lærerne våre, og lar oss få lov til ting” 

Elevene opplevde å bli anerkjent av lærerne sine: 
 

12: Det ser ut som de ser mot deg, enn ut i bare, ut i bare en gjeng med, eh, med noen 
som skal lære ting. I stedet for det så ser de deg som person, eh, at du, at du… assa 
personlighetene om du er glad, om du er lei deg, om du egentlig hva som helst.  

 

Elevene følte at deres synspunkter blir tatt på alvor: 

 
1: (…) hvis du kommer med en idé da…Så tenker dem på det, istedenfor, for eksempel 
på gamleskolen min…Så fø… så sa jeg et eller annet… en idé da… så bare, nææ det 
skal ikke være sånn og alt sånn piss.  
 
2: (…) de lissom hører mer på deg og… er litt mer sånn… vennlige på en måte. 
Inkluderer på en måte mer og lissom, på en vanlig skole så er det sånn… det er ikke… 
liksom spesielt forhold til deg på en måte… Det er jo så mange og så… sånt.  

 

Dette kan skyldes størrelsen på skolen: 

 
2: (…) Her kan du lissom forandre littegrann og... (…) den gamle skolen som jeg gikk 
på var det 700 elever, eller sånt noe, så skal man forandre på 700 elever, så er det 
ganske mye planlegging og ting du må gjøre for, for å klare å forandre… Her er det 
åtte elever, så det er litt lettere tenker jeg. 
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De følte også at lærerne har tillit til dem:  

 
13: lærerne her lissom behandler oss veldig ordentlig, som folk da. Det blir lissom 
(…) ikke noe sånn dumme, sånn teite regler, og (…) at de lissom har kontroll over 
oss, de stoler på oss, lærerne våre, og lar oss få lov til ting. (…) Eh, da tror jeg vi får 
veldig mye mer sånn respekt for hverandre, og at vi lissom, vi må ha tillit til 
hverandre, og det tror jeg har mye å si.  

 

For de elevene som får ta jegerprøven opplevdes dette som en stor tillitserklæring,  
 

13: Eh, da tror jeg vi får veldig mye mer sånn respekt for hverandre, og at vi lissom, 
vi må ha tillit til hverandre, og det tror jeg har mye å si. Spesielt, nå har vi en sånn 
supertillitsgreie, det er jo jakt, eh, og da, da tror jeg det hjelper veldig.  

 

Læreren, som holder jegerkurs også i privat regi for voksne, forklarte videre at dem 

som han kan stole mest på, når det kommer til trening på skytebane er sine egne elever. 

Som gjerne kan ha papirer på at de ikke har impulskontroll. 

 

Lærerne understreket viktigheten av å ta vare på øyeblikket når man er ute i naturen. 

Hvis man vet å gripe og utnytte det har man gode muligheter for å skape gode 

pedagogiske øyeblikk: 

 
L4: (…) når du er ute så er det sånn at du kan planlegge alt mulig rart i et klasserom 
men det kan du ikke når man er ute i naturen. Uforutsette ting skjer, også oppstår 
læring der og da, og det bidrar til å øke den ekteheten, hos elevene, (…) men det der 
med å ta vare på spontaniteten da, for hvis de skjer noe da, hvis det ligger en, et, en, 
en sånn, skalle av hare eller et eller annet sånt da, og du går rett forbi, da tenker jeg 
sånn ofte at da har du tapt da.  

 

En slik tilnærming kan ha positiv effekt på læringssituasjonen: 

 
L1: (…) Også kommer de spørsmåla og den nysgjerrigheten underveis, istedenfor at 
vi har et mål. Og så kommer de med et spørsmål som, det blir mer sånn, eh, sånn 
indre motivasjon for læring, og så kommer et nytt spørsmål og nytt spørsmål, at du 
vekker, du restarter rett og slett det dere ønsket om å lære noe. Helt sånn ubevisst- 
(…) Da tror jeg også du får vekke, vekket tilbake lærelyst når du er møkk lei skolen, 
du er møkk lei at folk skal bestemme at du skal lære det og det. Også bare snues det 
helt om. 

 

Sammen med dette fremhevet lærerne at undervisningen skal føles relevant for elevene, og at 

de ser en direkte praktisk nytte av kunnskapen som de tilegner seg.  
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Et fundamentalt poeng når det kommer til autonomi er et eget ønske om å gå på skolen. For å 

gå på denne alternative skolen må man ønske seg dit. Dette la lærerne vekt på:  

 
L3: (…) det er en ting som er veldig viktig. Eh, som kan virke mot sin hensikt ved å 
være her som elev. Og det er at noen andre har bestemt det for deg. (…) Og de, hvis 
jeg prøver å tenke litt som sånn hvem de personene er, så er det personer som ikke 
har valgt dette selv. Som enten, og da, da er det eksterne folk som enten som, med på 
en måte, mildt eller mindre mildt press fra bostedskole, eller fra foreldre, som da 
gjerne de som, eh… som presser på det.  

 

Dette gjør at man har et godt utgangspunkt i starten gjennom at elevene ønsker dette selv: 

 
L4: (…) de vet at det er natur her, eller altså stort sett da, eh, og så det, der har vi jo 
allerede lissom vinni det slaget egentlig.  

 

Samtidig er det ikke alltid like tydelig hvor stor medbestemmelsesrett man har i dette:  
 

7: Jeg dro fordi, eller jeg ble på en måte sendt, eller de gav meg et valg om den 
skolen her. Som de sa var en alternativ skole.  

 

”De mener det er bra at du har gjort noe” 

 
1: (…) når jeg sitter hjemme og tenker på det lissom, tenker jeg at, okei greit det er 
jævlig slitsomt men det er også morsomt. For du lærer mye av det. For eksempel, når 
jeg, når jeg gikk på (navn på gamleskolen), gamle skolen, så var det ikke, jeg lærte 
ikke så mye, som jeg gjorde her. For her gjør vi det praktisk og sånn.  

 

Denne eleven hadde et positivt syn på skolen sin og synes at han lærer mye av det praktiske. 

Flere av elevene trakk frem hvordan de synes at de lærer mer av dette. 

 
13: (…) i naturen så lærer man uten å tenke over det, hvis man sitter i en skole, så må 
man hele tida sitte og gruble og lissom slite seg helt ut da i hjernen, på en, i en bok 
eller noe. Men når man er i skogen så raser bare kunnskapen inn, uten at du, du… jeg 
har flere ganger opplevd at jeg ikke har merka at jeg har, eh… lært no´, og så 
kommer jeg hjem og så sitter jeg og snakker en to timer om lissom det jeg har lært. 
Og det, det tror jeg er veldig viktig, at man, læringen, bare kommer, den trengs ikke 
bli tvunget på, og den, eh, jeg tror, assa rett og slett, det er mye mindre stress, og mye 
mindre lissom pliktfølelse i skogen. 

 

Samtidig kan det å ikke få så mye ren skoleundervisning i fag være en stressfaktor, og én elev 

trakk frem at dette kunne være stressende frem mot overgangen til videregående. Allikevel så 

uttrykte flere en tro på at lærerne valgte ut det som de trengte å lære.   
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Tro på egen kompetanse kan også understøttes, evt. ikke understøttes av lærer. Denne eleven 

har forskjellige opplevelser av dette: 

 
3: Og, det er jo ganske kjipt, fordi når du sliter, så får du ikke så mye hjelp som du får 
her, og det er fint her, det er koselig her, vi gjør ganske mye her. Eh, så det hjelper 
meg da, for å få motivasjon til å... gjøre ting.  

 

Fravær av denne støtten kan oppleves tungt:   

 
3:  Fordi på vanlige skoler så pleide jeg å stresse, fordi jeg likte ikke å gjøre ting. Eh, 
fordi de gav meg oppgaver som, ja, og de liksom det gjorde ting som ikke var greit å 
gjøre. Så, det gjør dem ikke her, og det er liksom mer avslappende.   

 

Lærere kan også bidra til at elever mister tro på egen kompetanse: 

 
3: Sånn som læreren min, før, hu, hu tok jo å leste opp alle feilene mine, høyt foran 
hele klassen. Og leste, eh, alt leste alt som ikke var (…)  riktig, sånn stille og rolig. Så 
det var ganske dårlig gjort av henne.  

 

Samtidig kan læreren bidra til at man får tro på egen kompetanse. Flere av elevene 

forteller at de har gått opp i karakterer og synes at dette er kjekt: 

 
12: (…) vi sier bra selv om du ikke har, kanskje du ikke har klart å gjort så bra som 
du skulle ha gjort, men de mener det er bra at du har gjort noe. (…) Selv om det er en 
treer, eller firer eller noe, så er det bra, eh, for jeg har klart noe. Jeg har gjort noe 
positivt og bra.  

 

Støtte fra læreren kan inspirere til arbeid:  

 
10: Det som er her da, lærerne pumper deg, altså nå du for eksempel, eh, la oss si at 
du sliter med en oppgave, så sier de, ”du klarer den”, altså de presser det lissom. Jeg 
syns det er bra. Altså de gir ikke opp ikke sant. De vil ikke at du skal gi opp.  

 

Selv om det er mye praktisk arbeid på skolen, er verdien av skolefaglige fremlegg også stor:  

 
L4: Og den dagen de kom da, så hadde vi, var vi spente, og da hadde da et par av 
gutta (…) pynta seg ikke sant. (…) Altså, det var stort for de og få lov stå å få vise 
fram, og vise, og da var det lissom at jeg følte litt sånn at vi ga de muligheten til å 
mestre det de… hadde hatt så jævlig trøbbel med før da. Og det å se hvordan liksom 
de, hvordan de med stolthet hadde (…) pynta seg med skjorte ikke sant (…) Det er jo 
helt rått da, det viser noe om faktisk den derre… stoltheten da, som sitter i, å få lov å 
være en av de som kan, og som kan fortelle folk at jeg kan.  
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”Man blir jo liksom som en liten familie”  

Den ene gruppa hadde hver morgen en fellesfrokost der alle samles før skoledagen begynner. 

Der man snakket man om løst og fast, og dette ble trukket frem av flere et positivt tiltak. Ved 

siden av hyggen og det praktiske ved måltidet, var det flere viktige sosiale behov som dette 

kunne være med å dekke: 

 
12: (…) du ser på hverandre, og du prater mot personen, ser dem rett i øynene, og 
sier eh, ting. Eh, og at de er mer eh, de er, du har blitt sett. (…) vi sitter og ser mot 
hverandre, vi har oss i en ring, alle sammen blir sett.  

 

Naturmiljøet i seg selv kan også være med på å påvirke den sosiale samhandlingen:  
 

11: Også er det når du går da, i skogen, det er mye koseligere. Det er mye stillere. Du 
hører ikke en bil hvert andre sekund.  
10: Ja. 
I: Ja, hvordan er det da, at det er- 
11: Lissom, og at du kan snakke med de du går med og sånt. Uten og bli forstyrret av 
en… si politibil da, lager jo så mye lyd. 

 

Denne eleven beskrev hvordan klassefølelsen føltes for han:  

 
3: (…) vi står som et lag. Alle sammen, vi står som et lag. Når vi jobber sammen. (…) 
det er et lag vi er, når vi er ute. Men det er et strengt lag, det skjønner jeg. Vi er 
strenge mot hverandre, men vi skjønner det, vi skjønner hverandre. (…) Det er det 
som holder oss sammen, som gjør at vi vil komme på skolen. 

 

Betydningen av denne tilhørigheten kan være stor: 
 

5: Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om karakterene, jeg mener at de ikke har noe å 
si. Asså, asså… Klassekamerater, lærere og liksom, det er jo det som er viktig da. Det 
er jo det du får mye motivasjon fra.  

 

Det at det er en liten gruppe kan også fremme tilhørigheten.  
 

5: Eh, det er liksom ingen som kan bli utestengt. Vi er jo syv elever. Det er liksom 
vanskelig å utestenge én person. Man blir jo liksom som en liten familie da, man ser 
jo hverandre nesten hver dag. Og… man snakker sammen, man jobber sammen, man 
gjør jo det meste sammen. (…) man får et veldig nært bånd til hverandre og man vil 
ikke mobbe noen som man er god venn med da. 
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Dette kan gi en følelse av ro: 

 
10: Altså før det var sånn, da jeg gikk på (gamle skolen), jeg sloss hele tiden. Altså 
jeg sloss hele tiden. Og det var… det fins ikke dag hvor jeg ikke sloss. Jeg krangla 
med alle sammen. (…) Fordi når du er så få elever er det lettere. Og så, men når du 
er mange så er det sånn… man blir forvirra.  

 

Dette gjør at man kan åpne seg mer for andre: 

 
5: Jeg føler at jeg er mye annerled… altså, jeg føler at jeg kan være mye mer 
personlig med de her, enn de andre vennene mine liksom, som jeg gikk i klasse med 
før.  
C: Mm. Hva kommer det av tror du? 
5: Jeg vet ikke, altså du bare, du får et mye bedre forhold med de vennene dine her 
da, enn det du får med de gamle vennene dine.  
C: Hva er bra med at man kan være mer personlig da? 
5: Man får mere tillit til hverandre. Og man kan faktisk tørre å si ting til hverandre 
uten at man vil at vil at det blir spredd over hele skolen. Eller hele og hele da, det er 
ikke så mye å spre til… 

 

Denne læreren mente også at det de gjør er å skape en slags familie på skolen: 

 
L2: Men det vi gjør, det jeg mener vi gjør, det er at vi bygger en fam…, vi bygger en 
trygg god familie der oppe- (…) og vi gir dem tid, vi gir dem trygghet til å være… eh, 
de kan være seg sjøl, ”å jøss er det ingen som kødder med meg når jeg er meg sjøl 
her, (navn på lærer) og (navn på lærer) blir ikke sinte på meg hvis jeg gjør sånn og 
sånn, og vi tester dem dag etter dag etter dag etter dag, og de, jøss de klikker ikke” 
og, altså det er hele, det er på en måte hele greia lissom. 

 

Samtidig kan det å gå på en skole med få elever være vanskelig sosialt sett: 

 
13: (…) på en skole med hu…, mange hundre elever, så finner du nesten garantert én 
eller to, ja ganske mye sannsynlig ganske mange flere, som liker litt det samme som 
deg, og som er litt lik som deg selv, men på en skole med åtte, åtte er det du ser hver 
dag, hele året, bare det, eh, det blir kanskje ikke så slitsomt sosialt, men det blir 
veldig sånn, du får ikke noe sosialt liv egentlig føler jeg.  

 

Dette er en vanskelig side ved det med alternative skoler, og også noe som lærerne reflekterte 

over. Noen ganger kan lærerne bli en venn som ideelt sett burde ha vært en medelev. Det kan 

være vanskelig å gå på en skole der ens gamle venner ikke går:  

 
7: (…) mange av de som gikk der hadde jeg vokst opp med. Eh, jeg har vært venn med 
en der, eller to der i ti år, og en annen i åtte. Så, det var litt kjipern å måtte dra fra 
dem. (…) Det er annerledes, men lissom, jeg savner kompisene mine (…) 
8: Ja, jeg savner også noen av dem- 
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Andre kan samtidig i den samme gruppa finne et etterlengtet fellesskap: 

 
6: Jeg har venner, jeg blir ikke utestengt. (…) At jeg har det bra. (…) Før så hadde 

egentlig ikke noen venner.  
 

9: Jeg bytta jo skole på grunn av mobb… på grunn av mobbing og fravær og sånt.  
8: Jeg bytta skole på grunn av at jeg ble mobba, og så gi…, klarte jeg ikke å gjøre noe 
på skolen. Og det var så vanskelig. 

  

Denne eleven beskrev sin relasjon med lærerne: 

 
3: Ja, de er mere, de er mere lissom inntil oss da, hvis du skjønner hva jeg mener? 
Atte de liksom, de skjønner oss, bedre, bedre enn det alle andre lærere gjør.  

 

Betydningen av relasjonen beskrev denne eleven som viktig: 
 

13: (…) jeg tror det har sinnsykt mye å si, eh, og det er viktig for mange det å ha et 
sånn godt forhold til læreren som en litt mer kompis, enn en bare en som står og 
lissom kjefter og sier at det skal du gjøre, og, og jeg driter egentlig om du gjør det 
bra, (…) du er en av tretti i den klassen her, og jeg har fire klasser som jeg underviser 
i.  

 

Dette kan ha betydning for motivasjonen: 

 
5: Altså når, når du blir bedre kjent med en lærer, eller du får bedre forhold til en 
lærer, så er det mye lettere for han å motivere deg, og du stoler mere på han og du, 
du… og det er mye lettere for deg å få hjelp fra han. For du…, det er større sjangs for 
at du hører på det han sier. 

 

Og det var viktig at lærerne er interessert i elevene som personer: 

 
8: Ikke sånn der, hundre prosent lærer.  
I: Mm. Ja, hva er en (…) hundre prosent lærer da? 
8: (…) som bare skal snakke om lære, lære, lære, lære, hele tida. Som lissom ikke, hva 
du gjør på fritida, eller sånt, bare lære, lære, lære.  

 

Tilhørigheten gruppa kan også fremmes gjennom felles naturopplevelser: 

 
5: Jeg merker ofte på folk at de blir mye mer avslappa. (…) Jeg føler selv at folk blir 
mye mer avslappa når de er i skogen. 
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I naturen kan man bli kjent med hverandre på en annen måte: 

 
11: Og så går vi på tur, vi snakker sammen, vi lærer om hverandre da. På vanlig 
skole, så er man… sitter man bare i klasserom, så sier man ha det når dagen er slutt. 
Man snakker ikke lissom, med hverandre.  

 

Fellesturer kan gi muligheten til å vise at man bryr seg om hverandre: 
 

1: Og så gikk vi ikke sant, og NN var åttendeklassing. Så jeg og 2 bytta på noen 
ganger på å ta sekken hans. Og så… gikk vi og hadde det koselig og… Mm.  
Det er… Det er litt sånn magisk holdt jeg på å si, å være på tur med andre.  
 
3: (…) jeg synes ikke det er noe morsomt å, eh… lissom gå alene da. (…) Eh, så når 
du begynner å gå på litt så… og du ser at det er en som er bak deg, så tenker du, da 
stopper du fordi det er ikke så morsomt å gå alene (…) Eh, det er mye bedre å vente 
på en, enn å rekke maten fordi maten kan du lage, eller ha senere. Tenker jeg, det er 
bedre å vente på han, og ikke la han gå alene da.  

 

Kvaliteter ved naturen kan gjøre at man åpner seg mer og har bedre samtaler: 
 

12: (…) du har mere tanker når det er såpass stille at du vil, du snakker mere, enn du 
er stille. Du har mere tanker, som gjør at du da får… hehe, pra…, du har alltid noe 
du vil si (…) 

 

Lærerne trakk også frem verdien av å danne relasjoner med elevene gjennom aktiviteter: 

 
L1: Jeg tror den dere å dele fellesopplevelser, at du kommer eh, enda nærmere 
kontakt med læreren din. De samtalene en har ute, mens du spikker eller går eller- 
L2: Padler. 
L1: Jobber, eller padler, dem tror jeg er uvurdelige, jeg tror det er en fin måte å bli 
skikkelig godt kjent med eleven, også kan du bruke, elevens referanser i en 
pedagogisk sammenheng. Det tror jeg er lissom er nummer én. 

 

Det å komme ut av det klasserommet åpner for nye samhandlinger, som kan være avgjørende 

for at mange elever skal føle en tilhørighet: 

 
L3: (…) det er jo så mye mer takknemlig for oss å være sammen med disse barna i 
skauen for eksempel da, enn å, jeg vet jo at jeg hadde kommet i megatrøbbel med 
mange av disse elevene som jeg nå vet at jeg har en fantastisk relasjon med, jeg 
hadde kommet i megatrøbbel (…) i et klasserom på tredve. Jeg hadde, jeg hadde gått 
rett i baret med de her, og sikkert gjort akkurat det jeg ikke skulle ha gjort. 
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Det å rose elevene for reelle egenskaper har også betydning: 

 
L1: Det er så lett å finne, eh… reell ros, når du kan ta dem med ut, ikke sant, det de 
erfarer er at du, vi ønsker jo at de skal ikke ha ro i ræva, vi ønsker jo, vi ser jo på det 
som en kvalitet, om du er ADHD eller hva det er, at de kan gå fireogtjue timer i 
strekk, og, og høgge tømmer.  

 

I naturen er det enkelt å finne ting å gi elevene ros for og dermed danne relasjon: 

 
L4: (…) du kan alltids finne noe som du er jævlig god på, i naturen. Eh, og det derre, 
det er en perfekt arena for å få elever til å mestre. Og hvis du får elever til å mestre, 
og du holder de i hånda, så har du en relasjon.  

 

Elevene vet også at lærerne der er interessert i å være sammen med dem. Dette er lærere som 

selv har valgt å jobbe på skolen, og som får drive med ting som de selv synes er interessant å 

holde på med. Det å være med voksne som elevene vet vil være sammen med dem, kan være 

noe en del elever ikke har opplevd før.   

 

”Jeg har jo lyst til å prøve å få gjort så mye som jeg vil da ut av livet” 

Det kan være ulike motivasjoner for å stå opp og gå på skolen:  

 
1: Det som er viktig for meg da, siden jeg går i tiende, så er det lite fravær… og… 
gjøre det beste jeg kan og sånn.  

 

Man kan også kjenne at det å gå på skolen på denne måten gir nye innsikter om 

fremtiden i arbeidslivet: 

 
1: Ja. Det er jo lissom, jeg føler at det er en mye bedre skole enn alle de andre lissom, 
for der er det praktisk arbeid og det er… og det er… fag lissom. Så man blir vant til 
arbeidslivet, og stå opp tidlig og… gå på jobb og jobbe. 

 

Eller i utdanning: 
 

5: Jeg har jo lyst til å komme… Jeg har jo lyst til å prøve å få gjort så mye som jeg vil 
da ut av livet. Og man trenger jo utdannelse, jeg prøver i hvert fall å gjøre en del. 
Ehm, altså det er jo kanskje litt det da.  

 

Elevene uttrykte at de liker seg bedre på denne skolen enn på tidligere skoler: 

 
1: Men sånn… Ja. Det er jo lissom, jeg føler at det er en mye bedre skole enn alle de 
andre lissom, for der er det praktisk arbeid. 
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Gjennomgående fortalte de at de nå er mer motiverte for skole: 
 

13: (…) Så jeg har jobba helt vanvittig hardt, etter at jeg begynte på den skolen her, 
eh, og det ville jeg aldri gjort på en annen skole tror jeg for jeg kjenner meg selv godt, 
jeg har mye, jeg vil veldig, veldig, men jeg hadde ikke fått det til fordi det er så, det er 
lissom bare skole på skolen, og da er det lissom, da hjelper det ikke noe, da er det 
lissom slitsomt. 

 

I: Men hvordan er motivasjonen nå da i forhold til tidligere? 
11: Mye bedre. 
10: Mye bedre..  
11: Jeg har faktisk lyst til å stå opp da å gå- 
 
I: Så hvordan, vil dere si at motivasjonen deres er nå da, for skole, sammenliknet med 
før.  
7: Jeg dro på skolen før også, men jeg dro som regel etter storefri. 
8: Jeg dro på skolen, men da la jeg meg og sov. Og så hata jeg, jeg grua meg til å gå 
på skolen. Det var lissom, lissom kjipe dager. Hver dag. (…) de to åra jeg har gått 
her, som, snart to år da, så har jeg gleda meg til å dra på skolen.  

 

Variasjon mellom teori og praktisk arbeid var et viktig motivasjonsmoment:  
 

7: Eh, jeg tenker lissom, når det er de dagene hvor vi bare har teori, da tenker jeg, 
fader ass, det er bare teori. Men når det er praksis, så er det sånn, ”jess snøscooter”, 
eller ”jess, vi får jobbe med ved”. Eller sånn ”jess vi skal på tur”. 
8: Jeg tenker, jeg kommer lissom gjennom skoledagen, for jeg veit at det er praksis 
dagen etterpå. Så for jeg gått igjennom den dagen, så kommer lissom den neste, det 
som man kan glede seg til da.  

 

Lærerne fortalte om eksempler på foreldre som gir klare tilbakemeldinger på hvordan det er 

at ungdommene deres har begynt på denne skolen: 

 
L2: Vi har fått tilbake ungene vår er det noen som sier. 
 
L4: (…) jeg har vært i mye foreldremøter, men jeg har aldri vært, i hehe…, 
foreldremøter hvor alle foreldrene griner. Altså sånn, skjønner du eller. Alle 
foreldremøtene jeg har vært i, har det vært grining, altså fra jeg begynte her da, så 
liksom alle griner, fordi at det går så bra. (…)  

 
 
5.3.2 Oppsummering av empiri 
I dette kapitlet har jeg redegjort for empirien innenfor rammeverket av grunnleggende 

psykologiske behov, tilhørende SDT. Av sentrale aspekter som har blitt trukket frem er 

betydningen av tilhørighet for elevene. Tilhørigheten blir fremmet på flere måter ved den 
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alternative skolen, og friluftsliv synes å være en god måte å fremme denne på. Videre har den 

praktiske tilnærmingen til læring, samt lærerstøtten stor betydning for elevenes motivasjon. 

De trakk også frem betydningen av å bli sett og anerkjent av lærerne. Fra utsagnene synes det 

som at relasjonen mellom lærere og elever er veldig god, og at dette er et viktig moment for 

elevene. Størrelsen på skolen har også betydning mener elevene og da særlig for å skape et 

godt klassemiljø. Elevene mener også at dette er en av grunnene til at de får så god hjelp, og 

at lærerne kjenner dem så godt. Samtidig er det sosiale også et sensitivt tema ved 

smågruppetiltak som også flere av elevene fortalte om. Samlet sett synes det som at elevene 

er langt mer motiverte for skole nå enn de har vært på sine gamle skoler.   

 

5.3.3 Drøftning 
”De stoler på oss, lærerne våre, og lar oss få lov til ting” 

Innenfor selvbestemmelsesteorien er autonomi det viktigste momentet for å utvikle indre 

motivasjon. Som et utgangspunkt kan man da ved den aktuelle alternative skolen ta for seg 

selve inntaket til skolen. Lærerne trakk frem det at elevene kan velge selv om de vil begynne 

på denne skolen, som et grunnleggende og viktig element, av to grunner. For det første gjør 

det at skolen kan holde på med det som de gjør i så stor grad. I følge lærerne måtte de nok ha 

forandret på en del av opplegget om skolen var en ren spesialskole der elevene ble sendt mot 

sin vilje. For det andre er frivilligheten et viktig moment for at det skal være høy trivsel, og at 

opplegget skal fungere. Når elevene selv kan velge at de skal begynne der gjør det at de er 

innstilt på det å være ute, og mange har også friluftslivserfaring. Lærerne sa at de dermed har 

vunnet det slaget ved skolestart. Økt brukermedvirkning legger også Stortingsmeldingen 

Læring i fellesskap vekt på som et viktig moment for elever som får andre skoletilbud 

(Kunnskapsdepartementet, 2011a). Allikevel var det utsagn fra én av elevene som tydet på at 

hjemskolen hadde vært i overkant behjelpelig med søknaden til skolen. Dette kan bety at det 

kan være flere elever som har stått, og vil stå i den samme situasjonen, og at det kan eksistere 

en usikkerhet hos andre skoler vedrørende det at elevene søker seg til skolen frivillig. I tråd 

med selvbestemmelsesteorien kan man anta at motivasjonen kan synke om eleven oppfatter 

den ytre kontrollen som sterk. En mastergrad har vist at friluftsliv kan være en gunstig arena 

for å utvikle autonom og dermed indre motivasjon, om elevene selv erfarer at de har en frihet 

innenfor denne rammen (Mikkelsen, 2013). 
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Flere av elevene trakk frem at de føler at deres synspunkter og ideer blir tatt på alvor. 

Gjennom dette blir deres medbestemmelsesrett ivaretatt, hvilket betyr at de kan ha noe 

påvirkning over sin egen hverdag. Flere av elevene mente at størrelsen på skolen var én av 

grunnene til dette. Det gjør at lærerne kjenner elevene bedre og kan dermed lettere påvirke 

relasjonen positivt. En bedret relasjon kan gjøre at det er større sjanse for at elevene lytter til 

læreren og tar imot hjelp. Det ble også trukket frem at det er viktig at man blir sett som 

person, og at læreren har lyst til å bli kjent med dem. Empirien tyder på at dette er et veldig 

viktig moment for elevene.  

Begge parter trakk frem tillit fra lærer som et grunnleggende og viktig fundament ved 

relasjonen. Ved å ikke kontrollere elevene med unødvendige regler og forbud kan tilliten 

virke autonomistøttende. Man kan si at lærerne med dette viste at de har et aktørperspektiv på 

elevene. Det vil si at elevenes handlinger er et resultat av individuelle forutsetninger i 

interaksjon med situasjonen og omgivelsene (Sunnevåg, 2012). Sunnevåg (2012) hevder 

videre at et slik perspektiv kan bidra positivt til personlig, sosial og faglig utvikling av 

elevene.  

 

Én av elevene i denne studien trakk frem aktiviteten jakt, og det at de tar jegerprøven som et 

bevis på dette. Det å få lov til å bruke et jaktvåpen i skolesammenheng, er en sterk 

tillitserklæring. Det er ikke alle elevene som får lov til å ta jegerprøven, men det har stor 

effekt på de som får muligheten. Tidligere ble våpen ofte tillagt magisk kraft (Birketveit, 

1999), og man så ikke nødvendigvis på det som en ”død” ting. Noe av denne effekten er det 

nok lærerne og eleven snakker om når de beskriver virkningen av det å bruke jakt. Det er 

klart at jakt og bruk av rifle vil være, og er et krevende felt som vil være forbundet med 

mange vurderinger i pedagogisk sammenheng, men det sier uansett noe om betydningen av 

tillit mellom lærer og elev.  

 

Lærerne trakk frem viktigheten av det å benytte de spesielle øyeblikkene og de mulighetene 

som skjer når man er i et miljø som man ikke har kontroll over. Da må man være fleksibel til 

å gripe disse anledningene, og gjennom dette sette ut i livet friluftslivets iboende pedagogikk 

(Tordsson, 2005). Gjennom det uforutsigbare som skjer eller kan skje på tur, kan friluftsliv 

tolkes som en slags metafor på livet, der man blir nødt til hanskes med en kontinuerlig strøm 

av erfaringer (Gurholt, 2010). På denne måten kan læringsprosessen bli demokratisert, ved at 

elevene får mer innflytelse. Det kan redusere asymmetrien i relasjonen mellom lærer og elev, 

og bidra positivt til elevenes følelse av autonomi. Som lærerne sier må de da gripe 
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anledningen, eller så kan denne muligheten forsvinne. En slik læringssituasjon kan virke som 

en frigjørende pedagogisk prosess der elevene i større grad blir subjekter i 

undervisningsprosessen (Freire, 2003).  

 

Følelse av autonomi er ikke en statisk størrelse, men vil bevege seg langs en akse. Intervjuene 

her viser at elevene opplever et autonomistøttende miljø, ved at de blir anerkjent og vist tillit. 

Ved å benytte seg av mulighetene som oppstår i et naturlig miljø, kan man dermed styre 

elevenes medvirkning. Samtidig tyder resultatene også på at er flere muligheter for slik støtte 

i naturen enn i et ordinært klasserom. 

 

”De mener det er bra at du har gjort noe” 

Følelse av kompetanse er et av de andre viktige begrepene innen selvbestemmelsesteorien. Vi 

lærer best når vi er sikre på at vi vil mestre noe (Reinertsen, 2014). Mange av elevene ved 

den alternative skolen har slitt med den teoribaserte undervisningen ved sine tidligere skoler. 

Bare det at de går på denne skolen kan være et tegn på at den ordinære skolen ikke har sett 

kritisk nok på egen praksis, og gjennomført undervisningen på en hensiktsmessig måte for 

elevene (Nordahl & Sunnevåg, 2008). Mange av elevene trakk frem at de føler at de lærer 

mye mer ved en praktisk tilnærming. Det at de ikke sitter stille hver dag i mange timer 

beskrev de som befriende og en bedre måte å lære på. De får også bruke ulike maskiner i reelt 

arbeid og trakk frem stor glede ved dette. Ved å lære gjennom å bruke kroppen utvikler de 

kunnskap som i større grad er frigjort fra kognitive anstrengelser. Samtidig kan man gjennom 

kroppslig arbeid også møte kompetansemål i kunnskapsløftet (Farestveit & Hallås, 2015).  

 

Elever med atferdsvansker trenger også å oppleve mestring, og for mye vektlegging av ting 

som de ikke får til kan ødelegge for en positiv utvikling og tro på egen kompetanse (Nordahl 

et al., 2012). Basert på tidligere forskning, og resultatene fra denne studien, er det mye som 

tyder på at disse elevene tidligere ikke har følt seg kompetente. Dette kan være en av 

grunnene til at de har hatt lav skolemotivasjon. Elevene ved den alternative skolen uttrykte i 

intervjuene at de nå lærer mer og at de har lyst til å gå på skolen. Gjennom deres uttalelser 

kan det virke som at de føler seg mer kompetente. Det er positivt med tanke på deres 

fremtidige yrkes- og utdanningsveier.   

 

Flere av elevene trakk fram at de synes at det er positivt at det ikke er så mange elever i 

klassen. Dette gjør at de lettere kan få den hjelpen de trenger fra lærerne. Dette er et positivt 
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aspekt ved mindre grupper. Samtidig er det ikke uproblematisk å organisere skole med 

alternative tiltak. Det kan innebære en form for distansering fra problematferd ved 

ekskludering (Nordahl et al., 2012). Man kan si at klassen som en sosial trygghet har mistet 

sin posisjon, og at den mer fleksible ordningen med mindre grupper har økt i bruk (Flaatten et 

al., 2006). Det som da kan skje er at skoler velger å benytte seg av alternative skoletiltak om 

det skulle oppstå problemer i en klasse. Det individfokuserte Kunnskapsløftet kan i sin tur ha 

noe av skylden for denne dreiningen (Bachmann & Haug, 2006). Dette kan ha vært med å 

påvirke skolegangen til noen av elevene som jeg intervjuet ved den alternative skolen. Som 

en av elevene trakk frem fra sin gamle skole, finnes det også eksempler på at lærere nærmest 

mobber elever, og motvirker dermed at de skal utvikle tro på egen kompetanse. Når slike ting 

skjer er det nærliggende å snakke om problemskoler heller enn problemelever (Ogden, 2015). 

Dette tyder på at det er potensial i å forbedre praksis i den ordinære skolen, for å påvirke 

hvorvidt elever må over i alternative skoletiltak.  

 

En utfordring ved å drive alternativ praksis er at det ikke blir nok faglig opplæring (Flaatten 

et al., 2006). Dette trakk én av elevene frem som et stressmoment før han skal begynne på 

videregående skole. Eleven var spent på denne overgangen, og fryktet at den skulle bli veldig 

stor. Samtidig sa han at om det ikke hadde vært for denne skolen så hadde han nok uansett 

ikke ha jobbet så mye med skole, og vært så motivert. Flere av de andre elevene trakk også 

frem en tiltro til at lærerne valgte ut det som er relevant og viktig for dem å lære. Dette 

tydeliggjør at disse elevene har tillit til at lærerne vet hva elevene trenger av kunnskap. Som 

Markussen (2010) viser, er det viktig at elevene ser verdien av det de skal lære for å forhindre 

frafall. Disse utsagnene tyder på at elevene ser denne verdien, som er et viktig element i å 

forhindre frafall. 

 

”Man blir jo liksom som en liten familie”  

Tilhørighet er det siste behovet som blir vektlagt innen selvbestemmelsesteorien. Ifølge Deci 

og Ryan (2000b) er ikke tilhørighet så avgjørende for indre motivasjon som autonomi og 

kompetanse. Analysen min fra denne studiens intervjuer, tyder derimot på at tilhørighet 

kanskje oppleves som det aller viktigste for disse elevene. Har dette vært et større behov hos 

de elevene som jeg intervjuet, eller kan man finne igjen dette hos flere elever som går i 

alternativ skole? Blant elevene som jeg intervjuet fremkom det at tilhørighet til skolen nok 

var den viktigste faktoren når det kom til deres motivasjon for skole. Miljøet og trivselen ble 

trukket frem av flere som det beste med skolen. En av elevene trakk frem at det er viktigere 
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med miljøet på skolen enn hva slags karakterer man får. Det ble også trukket frem at de følte 

seg sett som personer. I den gruppen som hver dag gjennomfører en felles frokost ble dette 

trukket frem som et veldig positivt tiltak der alle blir sett og anerkjent ved sin tilstedeværelse.  

 

Det er flere aspekter som ble nevnt i intervjuene som kan tyde på at det å bruke naturen og 

friluftsliv kan fremme en følelse av tilhørighet hos elevene. Turer i grupper kan gjøre at man 

får mulighet til å være mer sosial, ved at man får sjansen til å kunne hjelpe hverandre.  

 
1: (…) Det er litt sånn magisk holdt jeg på å si, å være på tur med andre. 

 

Elevene trakk frem at det for eksempel er hyggeligere å vente på andre enn å gå alene foran. 

Dersom noen stopper så stopper alle, og dermed kan det bygge opp under gruppefølelsen. 

Dette er muligheter og verdier i friluftslivet som Grimeland (2016) mener at man bør bli 

flinkere til å anerkjenne og benytte seg av. Det sosiale samspillet, og dialogen som skjer når 

vi er ute kan være annerledes. Når det kommer til elever med ulike atferdsvansker er disse 

spesielt avhengig av en god relasjon med lærer og de trenger å få høre at de er godt likt 

(Nordahl et al., 2012). I denne sammenheng er det interessant at en av lærerne trakk frem at 

han tror at i en ordinær skole med mer klasseromsundervisning, ville hatt en dårligere 

relasjon med flere av elevene. Og han hevder videre at flere av disse antakelig har opplevd at 

tidligere lærere ikke har likt dem. Dette er samtidig elever som han i dag har en veldig god 

relasjon med. Flere av lærerne trakk også frem hvordan det er enkelt å finne ting man kan 

rose elevene for når man er i aktivitet i naturen. Konkret ros er noe alle trenger og setter pris 

på, og spesielt elever som er vant til å få mye negative tilbakemeldinger (Nordahl et al., 

2012). Disse elementene kan være eksempler på noe av potensialet friluftslivet har i 

pedagogisk sammenheng. Vi vet at det å benytte seg av en mer relasjonsbasert pedagogisk 

praksis er hensiktsmessig for mange elever (Nordahl & Sunnevåg, 2008). Om man forstår 

relasjoner som kontekstavhengige og dynamiske, vil man alltid kunne forandre dem. Sett i lys 

av hva lærerne sa i denne studien, kan naturen være en hensiktsmessig arena for å forbedre 

relasjonen til elever som man i klasserommet har relasjonsmessige utfordringer med.  

 

Elevene trakk videre frem at de nå føler at de blir sett og forstått av lærerne sine, og at 

lærerne er positive til den innsatsen som elevene legger ned. De følte seg støttet i 

læringsprosessen blant annet ved ønsker om at de skal mestre. Og det gjør de i større grad 

enn det de har opplevd tidligere ved andre skoler. Gjennom dette opplevde elevene lærerne 
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både som instrumentelt og emosjonelt støttende. Dette kan man sammenfatte som sosial 

støtte, hvilket igjen kan fremme en følelse av tilhørighet (Federici & Skaalvik, 2013). 

Elevene trakk frem stor lærertetthet som en grunn til at de får så god hjelp. Det blir ofte brukt 

som et argument at høy lærertetthet i seg selv ikke betyr bedre elevprestasjoner (Borge, 

Falch, & Strøm, 2012). Elevene ved denne skolen mente selv at dette har betydning ved at de 

får bedre oppfølging, som gir bedre motivasjon og bedre resultater. Samtidig fører mindre 

klasser til at det er vanskeligere å bli utestengt. En elev trakk frem at han nå har et bedre 

forhold til sine medelever enn han hadde på sin gamle skole. Dette gjør at han kan åpne seg 

mer og være mer personlig. Det at det er et lite miljø på skolen gjør at han da ikke er redd for 

at det han sier skal spre seg videre. Som en av lærerne uttrykte og flere elever sa, så beskrev 

de klassen som en slags familie. Dette tyder på at flere psykologiske behov blir dekket og at 

tilhørigheten er god. Flere av elevene ble mobbet ved sine tidligere skoler, og føler nå at de 

endelig har et godt miljø å være i, der de ikke blir holdt utenfor.  

 

Til tross for at mange trakk frem positive sider ved miljøet på skolen var det også noen som 

trakk frem vanskelige sider ved det. For eksempel så savner de flere av vennene sine fra de 

gamle skolene sine. Én elev, som har gått ved flere forskjellige spesialskoler, trakk frem at 

det kan være vanskelig å få venner i disse smågruppene. Det eneste som binder elevene 

sammen på slike skoler kan ofte bare være det at de har vansker med skolen, og derfor kan 

det å få ordentlig gode venner være vanskelig. En slik mangel på vennskap kan gi en følelse 

av å ikke være sosialt attraktiv og derfor utestengt (Nordahl et al., 2012). På en større skole er 

det gjerne mer sannsynlig at man treffer noen som man har noe til felles med, og som kan bli 

en god venn. Lærerne nevnte også at de selv kan bli et slags substitutt for det som burde ha 

vært en jevnaldrende venn. Dette er helt klart problematisk, og noe av det mest utfordrende 

med slike smågruppetiltak som foregår utenfor den ordinære skolen. Denne eleven 

understrekte allikevel at det er flere positive sider ved denne alternative skolen enn negative. 

Det belyser samtidig at det ikke er uproblematisk å organisere undervisningen på denne 

måten. 

 

Moderne motivasjonsteori sier at motivasjon er situasjonsbestemt (Skaalvik & Skaalvik, 

2013). Sett i lys av selvbestemmelsesteorien kan friluftsliv være en hensiktsmessig arena for 

å fremme tilhørighet, og dermed den indre motivasjonen hos elever. Dette kan være spesielt 

nyttig for de elevene som har en utfordrende atferd i klasserommet, og dermed setter lærerens 

relasjonskompetanse på prøve. Samtidig tyder forskning på at friluftsliv også kan legge til 
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rette for å dekke de psykologiske behovene innenfor selvbestemmelsesteorien hos alle elever 

(Allison et al., 2013).  

 

”Jeg har jo lyst til å prøve å få gjort så mye som jeg vil da ut av livet” 

Elevene viste til ulike motivasjoner for å stå opp å gå på skolen. For eksempel beskrev noen 

verdien av å lære hvordan man jobber i arbeidslivet, og behovet for en utdannelse for å skape 

seg muligheter i sitt eget liv. Dette tyder på at disse elevene har internalisert den ytre 

motivasjonen (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Det å få elever til å internalisere den ytre 

motivasjonen er veldig viktig, da man ikke alltid kan regne med at elever skal ha en indre 

motivasjon for skolearbeid. En god internalisert ytre motivasjon kjennetegnes også ved at den 

er autonom (Deci, Lens, & Vansteenkiste, 2010).  

 

Ønske om å være en del av et fellesskap er medfødt hos mennesket, og for å bli en del av et 

fellesskap må man internalisere normene som eksisterer i det. Gjennom dette vil man tilpasse 

sin atferd til hva som er akseptert. For at dette skal kunne skje er det derfor viktig at ens 

psykologiske behov er dekket, gjennom autonomi, kompetanse og tilhørighet (Deci et al., 

2010). Disse utsagnene til elevene kan bekrefte at de opplever dette. Når elevene forteller at 

de må stå opp tidlig om morgenen for å reise langt for å komme seg til skolen, er dette et 

tydelig tegn på at de ser verdien av å gjøre nettopp dette. Dette kan man også kalle for en 

integrert regulering av atferd, der man helhjertet aksepterer verdien og viktigheten av ens 

egen atferd (Deci & Ryan, 2016). Dette er den mest modne formen for ytre motivasjon og er 

høyst autonom (Deci & Ryan, 2016). Foreldrenes tilbakemelding til lærerne tyder også på at 

elevene nå har en annen motivasjon for læring, og dermed et annet syn på skolen etter at de 

begynte på den alternative skolen.  

 

Innenfor rammeverket som har blitt presentert i denne oppgaven kan det sannsynliggjøres at 

denne internaliseringen har skjedd ved at de grunnleggende psykologiske behovene har blitt 

dekket. SDT vil også hevde at disse behovene er grunnleggende hos alle mennesker (Deci & 

Ryan, 2000b). Det kan dermed synes interessant å møte utfordrende atferd hos elever ved å 

undersøke hvorvidt disse behovene er møtt. Uavhengig av eventuelle diagnoser eller vansker, 

kan en slik tilnærming være én måte å jobbe pedagogisk med disse utfordringene på. Man 

kan tenke seg at i møte med elever med atferdsvansker, vil en reaksjon fra en pedagog være 

en større grad av kontroll ovenfor eleven. Sett fra ståstedet til SDT vil dette da kunne svekke 

elevens følelse av autonomi og dermed motivasjon. Gjennom et ytre kontrollert regime vil 
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man gjennom dette kunne kneble muligheten for å få dekket de grunnleggende psykologiske 

behovene, hvilket igjen vil kunne forverre atferden. Det å legge tilrette for et mer 

autonomistøttende læringsmiljø, kan være et bidrag til å bedre elevers skolehverdag i den 

ordinære skolen. Dette må tilpasses situasjonen, men med kjennskap til elevgruppen man har 

og en grunnleggende tanke om at dette kan fungere, vil det her kunne ligge gode muligheter 

for et spennende pedagogisk utviklingsarbeid.  
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6 Oppsummering 
Formålet med denne studien har vært å få et større innblikk i hvilke opplevelser byungdom 

har hatt i naturen, og hvordan friluftsliv som metode kan påvirke motivasjonen for skole. I 

det følgende vil jeg tematisk oppsummere hovedresultatene fra studien. Gjennom dette 

ønsker jeg å vise hvordan resultatene belyser hoved- og underproblemstillingene.  

 

6.1 Naturen som stressreduserende arena   
Ved å bruke rammeverket fra ART sine krav til et restorativt miljø har jeg ønsket å få frem 

hvilke opplevelser som elevene har hatt i det naturlige miljøet (R. Kaplan & Kaplan, 1995). 

Noe av empirien har også blitt analysert sett i perspektiv av Ulrich sin SRT (Fiorito et al., 

1991). Gjennom en fenomenologisk tilnærming har jeg da hatt som mål å få frem hva elevene 

har trukket frem som viktige opplevelser og erfaringer fra friluftsliv, og hvilke erfaringer 

lærerne har av å bruke friluftsliv som pedagogisk metode. Min første problemstilling var da 

som følger:  

 

1: Hva slags naturopplevelser har elevene hatt, og hvordan opplever de seg selv 

og andre når de er i naturen?  

  

Analysen har vist at elevene opplever naturen som et sted der de kan senke skuldrene og 

dermed opplever å være mindre stresset. Dette er i tråd med min første antakelse, som jeg 

bygget denne problemstillingen på. Elevene beskrev i studien flere sider ved bylivet som de 

opplever som stressende. Herunder trakk de frem både miljømessige stressfaktorer som støy 

og forurensning i byen, som er typiske kilder til miljømessig stress (Cohen & Evans, 1987). 

Videre kom de inn på sosiale stressfaktorer som trengsel og frykt for å havne i bråk. Dette 

kan være gode argumenter for å la urban ungdom oppleve samvær i friluftsliv. Det kan man 

ytterligere argumentere for ved at de opplever andre mennesker som lettere å kommunisere 

med når de er i naturen. Opplevelsesmessig var det også en del som trakk frem ulike 

erfaringer med frihet når det kom til opphold i naturen. Dette beskrev de for eksempel ved 

muligheten til å gjøre ting, og at de selv kunne bestemme hva de ville gjøre. Spesielt trakk 

noen frem det å være alene i naturen, som gav muligheter til å erfare og mestre ting på 

egenhånd og i eget tempo, som viktig dimensjoner av friluftslivet.  
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6.2 Grunnleggende psykologiske behov og motivasjon 
Elevene trakk frem flere ting som motiverende ved å gå på denne skolen. Min andre 

problemstilling skulle søke å finne ut av dette og lød som følger: 

 
2: På hvilke måter påvirker det å gå på en slik alternativ skole elevenes 

skolemotivasjon? 

 
Flere av elevene nevnte alt ved hele skolen som grunnlaget for motivasjonen. Samtidig var 

det også noen svar som gikk igjen, og som trengte litt dypere forståelse. Gjennom min 

analyse fant jeg det hensiktsmessig å presentere disse resultatene med hjelp av grunnleggende 

psykologiske behov, som er en del av selvbestemmelsesteorien (SDT) til Deci og Ryan om 

indre motivasjon (Deci & Ryan, 2000b).  

 

Ut i fra empirien virker det som at tilhørighet var den viktigste faktoren for motivasjon. 

Sammen med autonomi og kompetanse gir dette en bakgrunn for å forstå at elevene nå var 

mer motivert for læring og skole. Tilhørigheten ble fremmet av flere faktorer, men studien 

tyder på at friluftsliv kan være en god arena for å fremme nettopp denne. Resultatene fra 

studien tyder på at det å være aktiv og erfare ting sammen i naturen kan være en god måte å 

bli kjent på. I slike anledninger kan man få mulighet til å vise godhet ovenfor hverandre, og 

dermed utvikle andre sider av seg selv  (Tordsson, 2007), enn det som er mulig i en ordinær 

klasseromssituasjon.  

 

Videre trakk elevene frem at de lærer mye av det praktiske og reelle arbeidet. Dette kan tyde 

på at en skole som er nærmere virkeligheten kan være mer motiverende for denne 

elevgruppen. De som tidligere har slitt med skolefag, og ikke har opplevd så mye skolefaglig 

mestring, følte nå at de får til flere ting og de får bedre karakterer. Resultatene tyder på at de 

nå føler en større grad av kompetanse.  

 

Autonomi er et veldig viktig begrep innenfor selvbestemmelsesteorien, og flere utsagn tyder 

på at læringsmiljøet fungerer autonomistøttende. Videre følte elevene seg sett av lærerne på 

to måter. For det første ble de tatt på alvor og anerkjent, ved at forslag og ideer som de kom 

med ble tatt til etterretning av lærerne. For det andre ved at lærerne brydde seg om dem som 

mennesker. Et annet sentralt element er at elevene må ønske seg til skolen selv, og med 

autonomi som kilde til indre motivasjon vil dette være et viktig element å holde på. 
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Resultatene tyder på at friluftsliv som metode kan virke autonomistøttende, ved at den kan 

virke demokratiserende på læringsprosessen. Slik kan elevene kan få større medvirkning på 

læringssituasjonen, og maktforholdet mellom lærer og elev kan mer likeverdig. Hvordan 

friluftsliv kan anvendes for å fremme motivasjon skal jeg redegjøre for under 6.4 

Spesialpedagogiske implikasjoner. 

 

6.3 Friluftsliv og indre motivasjon 
Tyder så resultatene på at det kan være muligheter i å bruke naturen som pedagogisk arena? 

Dette spørsmålet kommer under min hovedproblemstilling for studien; 

 
Hvordan kan det å benytte seg av friluftslivets muligheter være med på å påvirke 

skolemotivasjonen for byungdom ved en alternativ skole? 

 
Svaret på dette spørsmålet er at det absolutt er et potensial i dette. Friluftslivet har en iboende 

pedagogikk der det finnes mange muligheter (Tordsson, 2005). I denne studien har jeg 

intervjuet elever i en alternativ skole, som har flere negative skoleerfaringer bak seg. De 

fortalte nå om gode erfaringer og opplevelser som de har fått ved å gå på den alternative 

skolen. Samtidig trakk de og lærerne frem momenter fra friluftslivet, som gjennom 

selvbestemmelsteorien som analytisk rammeverk, gir gode argumenter for å anvende 

friluftsliv som metode. Det betyr ikke at dette er den eneste arenaen elever kan få dekket de 

grunnleggende psykologiske behovene, men tyder på at det er en egnet arena. Det er ikke 

utenkelig at erfaringene til deltakerne i denne studien også vil kunne være relevante for 

elever i ordinær skole også, som Allison et al. (2013) har dokumentert. 

 

Denne studien tyder på at elevene ved denne skolen opplever en større grad av motivasjon for 

skole nå enn tidligere. Dette bekrefter da min andre antakelse som jeg presenterte 

innledningsvis i oppgaven. De er mer fornøyde, får bedre karakterer og opplever en større 

grad av trivsel. Mye av dette skyldes, i følge oppgavens analyse, mulighetene som 

friluftslivet gir og som denne alternative skolen benytter seg av. Samtidig er denne formen 

for pedagogisk organisering ikke et ideal om man legger tanken om enhetsskolen og 

formålsparagrafen til grunn. Ved å lytte til, og reflektere over noen av opplevelsene til 

forskningsdeltakerne i denne studien, så er mitt håp at flere elever vil få oppleve trivsel, glede 

og motivasjon for læring i skolen.  
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Som en oppsummering vil jeg da trekke frem de følgende tre punktene som studiens viktigste 

resultater: 

 
1. Elevene opplever et fravær av stressfaktorer når de er i naturen. 

2. Naturopplevelser kan gi ulike sterke følelser av frihet. 

3. Friluftslivets kvaliteter kan bidra til å tilfredstille grunnleggende psykologiske 

behov, og dermed øke den indre motivasjonen. 

 

6.4 Spesialpedagogiske implikasjoner 
Som utdannet allmennlærer og kommende spesialpedagog har jeg reflektert en del over 

hvordan denne studien kan brukes slik at det kan ha en praktisk nytte i et virkelig pedagogisk 

arbeid. Målet mitt med dette arbeidet har vært i tråd med Manen (1990) at forskningen skal 

ha en nytte for det feltet som den studerer. Jeg har i den sammenheng vurdert at resultatene 

her kan gi noen perspektiver, utvide metodene og kanskje gi bedre begrunnelser for å benytte 

friluftsliv som pedagogisk metode. Spesielt har jeg reflektert mye over to av utsagnene. Det 

første av disse er:  

 
8: Ikke sånn der, hundre prosent lærer.  
I: Mm. Ja, hva er en (…) hundre prosent lærer da? 
8: (…) som bare skal snakke om lære, lære, lære, lære, hele tida. Som lissom ikke, hva 
du gjør på fritida, eller sånt, bare lære, lære, lære.  

 

Dette utsagnet tydeliggjør at elevene trenger å bli anerkjent som personer. Alle mennesker 

trenger bekreftelser, men den elevgruppen som jeg har intervjuet kan ha et enda sterkere 

behov for å høre at de blir likt (Nordahl et al., 2012). Gjennom prestasjonspresset som preger 

den norske skolen i dag (Federici & Skaalvik, 2015), er faren tilstede for at man i skolen kan 

glemme det menneskelige. Elevene er mennesker i utvikling med følelser og behov, og 

trenger gode rammer der de føler seg autonome. I møte med atferd som avviker fra det 

forventede er det derfor avgjørende å møte dette med åpenhet, og ha verktøy til å jobbe på en 

hensiktsmessig måte for elevens beste. Om man underviser elever som man mistenker 

opplever mye stress på skolen, i hjemmet eller på fritida, kan naturen være en arena der 

eleven alene og i samvær med andre, kan få et pusterom og mulighet til å senke skuldrene. 

Dette kan være et av flere tiltak som over tid kanskje kan ha en positiv effekt på elever og 

klasse. Dersom man opplever i sitt pedagogiske yrke at man sliter med relasjonen til en elev, 

kan det å gå ut i naturen være et nyttig tiltak for å jobbe strukturert for å bedre denne. Denne 
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studien har vist noen måter som friluftsliv kan styrke følelsen av autonomi, og dermed øke 

den indre motivasjonen hos elevene. Ved å lytte til elevene og lærernes erfaringer kan man få 

noen ideer til hvordan man kan bruke friluftslivets iboende pedagogikk til å jobbe med 

relasjonen. Enkelt sagt uttrykker elevene at de trenger å bli anerkjent som personer og tid og 

rom for å utvikle seg. Med denne studien til grunn kan man si at friluftsliv og skole, slik det 

blir praktisert på den aktuelle alternative skolen, kan være én god måte å legge til rette for 

dette. 

 

Sist men ikke minst vil jeg trekke frem utsagnet, som også er tittelen på oppgaven, som sier 

noe om hvorfor vi alle bør bruke mer tid i naturen: 

 

3: (…) I skogen så er det nesten bare ett humør, det er å være glad.  
 

6.5 Begrensninger 
Jeg har i denne studien forsøkt å finne ut hvordan naturmiljøet kan være med å påvirke 

motivasjonen til skoleelever. En av grunnene til at jeg har ønsket dette har vært at jeg har en 

sterk egeninteresse av feltet. Av den grunn kan man mistenke at jeg har søkt etter svarene 

som jeg har ønsket å finne, og slik sett påvirke studiens validitet. Jeg håper derfor at 

oppgaven er lagt frem på en slik måte at elevenes stemme er tydelig, og at deres egne utsagn 

har en verdi i seg selv også utenfor oppgavens kontekst. Gjennom min beskrivelse av 

hvordan studien har blitt gjennomført, håper jeg også at dette styrker oppgavens validitet.  

 

Jeg har intervjuet mange elever i studien, hvilket vil si at det har vært et omfattende 

analysearbeid der jeg har måttet gjøre noen valg underveis. Dermed har jeg ikke kunnet gå i 

dybden på den enkeltes opplevelse, men heller forsøkt å skildre elevgruppens erfaringer. 

Faren med dette er at jeg gjennom dette da har valgt ut utsagn som passer til det som jeg har 

ønsket å få frem. Jeg har allikevel da forsøkt å vise mangfoldet i svarene, og dermed 

problemstillingenes kompleksitet.  

Bruken av de teoretiske rammeverkene har også gitt noen begrensninger. Mitt valg har vært å 

bruke disse for å analysere empirien på en best mulig måte, slik at de kan være med på 

besvare problemstillingene. Dermed kan man spørre seg om oppgavens autentisitet og 

pålitelighet når det kommer til overføring til andre pedagogiske kontekster. Andenæs (2001) 

hevder at kjennskap til den faglige diskursen vil kunne si noe om eventuell generalisering. 
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Selv om jeg ikke har omfattende kjennskap til den pedagogiske diskursen, har jeg gjennom 

arbeidserfaring fra skolen og pedagogisk utdanning en viss forståelse av dens sider. Sett i lys 

av dette vil jeg hevde at noen av resultatene, presentert i oppgaven, kan supplere til 

pedagogisk praksis. Det kan gi noen argumenter for å benytte seg av friluftsliv som 

pedagogisk metode, om fokuset er på læring i et utvidet og et relasjonelt perspektiv. I denne 

studien har jeg tatt utgangspunkt i elever i den alternative skolen, men jeg vil anta at elever i 

den ordinære skolen også vil kunne dra nytte av disse effektene. 

 

6.6 Videre forskning 
Denne studien har frembrakt en del aspekter som det kan være interessant å forske mer på. 

 

1. Undersøke effekten av friluftsliv på skolemotivasjon. Er det forskjell på 

skoleklasser som benytter seg av mulighetene som friluftsliv kan gi, og andre som 

ikke gjør det? 

2. Hvordan kan friluftsliv påvirke elever med atferdsvansker som ikke har noe 

forhold til natur fra før? 

3. Ulike ved sider av jakt som friluftslivsaktivitet. Psykologiske og pedagogiske 

muligheter. 

4. Undersøke hvordan frafallet fra videregående er hos elever i alternative skoler i 

forhold til elever som går på en ordinær skole. 

5. Kartlegge nærmere hvordan lærere benytter seg av friluftsliv i pedagogisk 

sammenheng.  
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Vedlegg 1 - Samtykkeskjema elever 

 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

Ungdommer sine opplevelser av naturen som pedagogisk 
arena. 

 

Bakgrunn og formål 
 
Dette studiet er en masteroppgave ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo. 
 
Jeg ønsker å undersøke hvordan ungdommer ved en skole som bruker naturen som 
pedagogisk arena, beskriver sine opplevelser av undervisning i naturen, og hvordan dette 
påvirker motivasjonen for skolearbeid.  
 
Skolen er valgt fordi man her jobber på den måten at elevene er i mindre grupper, som bruker 
mye av skoledagen ute. Til studien ønsker jeg å intervjue elever i gruppe og enkeltvis, og 
deres lærere. 
 
Spørsmålene vil for det første handle om opplevelsene som elever har av å være i naturen, og 
hva de opplever gjennom denne formen for skole. For det andre vil jeg undersøke hvordan 
elever beskriver at dette påvirker deres tanker om læring og motivasjon for skolearbeid. 
 
Lærere vil bli intervjuet for å utfylle med deres erfaringer av å undervise elevene på denne 
måten. 
 
Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan beskriver elevene hverdagen sin på en skole som 
benytter seg av natur som pedagogisk arena?  
 
Det er også to underproblemstillinger som er: 
 
Underproblemstillinger: 
1: Hvilke opplevelser får ungdommene gjennom naturen som læringsarena? 
 
2: Hvordan mener ungdommene at et slikt naturbasert praktisk undervisningstilnærmelse 
påvirker deres motivasjon for skolearbeid? 
  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse i studien innebærer at man går med på å delta i et gruppeintervju og individuelt 
intervju ved forespørsel. Svarene fra intervjuene skal brukes i en masteroppgave som skal 
leveres ved Institutt for Spesialpedagogikk ved UiO. Alle svar vil bli anonymisert. 
 
Intervjuene vil bli tatt opp på diktafon, og vil lagres og oppbevares og bearbeides videre i 
henhold til krav fra Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD). 
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På forespørsel vil det være mulig å få oversendt intervjuguiden for studien. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og det er kun jeg som student som 
har tilgang til disse. Alle som deltar med informasjon i oppgaven vil i oppgaven bli gjort 
anonyme. Skolen og prosjektene vil bli beskrevet på en måte som gjør at det ikke vil være 
mulig å kjenne igjen elever eller lærere. 
Prosjektet skal etter planen avsluttes og oppgaven leveres 1. Juni 2016. Alt materiale som er 
tatt opp og transkriberinger vil bli slettet. Sitater brukt i oppgaven vil være anonymisert.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi noen grunn. 
Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert og slettet. 
 
Dersom du har spørsmål til studien ta kontakt med:  
 
Masterstudent: Christian Bjølseth. 92 86 16 79.  
Daglig ansvarlig: Førsteamanuensis på ISP ved UiO, Anne-Lise Rygvold. 22858078 
Veileder: Forsker 1 ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Elisabeth Backe-Hansen. 92 44 
64 21.  
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta.  
 

 
Jeg samtykker til å delta i intervju 
 
 
Opplysninger om meg kan brukes i oppgaven 
 

 
 
 
______________________________ 
(Elevens navn) 
 
 
 
_____________________________                ______________________________ 
(Sted, dato, signatur elev)                                 (Sted, dato, signatur foresatte) 
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Vedlegg 2 - Samtykkeskjema lærere 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

Ungdommer sine opplevelser av naturen som pedagogisk 
arena. 

 

Bakgrunn og formål 
 
Dette studiet er en masteroppgave ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo. 
 
Jeg ønsker å undersøke hvordan ungdommer ved en skole som bruker naturen som 
pedagogisk arena, beskriver sine opplevelser av undervisning i naturen, og hvordan dette 
påvirker motivasjonen for skolearbeid.  
 
Skolen er valgt fordi man her jobber på den måten at elevene er i mindre grupper, som bruker 
mye av skoledagen ute. Til studien ønsker jeg å intervjue elever i gruppe og enkeltvis, og 
deres lærere. 
 
Spørsmålene vil for det første handle om opplevelsene som elever har av å være i naturen, og 
hva de opplever gjennom denne formen for skole. For det andre vil jeg undersøke hvordan 
elever beskriver at dette påvirker deres tanker om læring og motivasjon for skolearbeid. 
 
Lærere vil bli intervjuet for å utfylle med deres erfaringer av å undervise elevene på denne 
måten. 
 
Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan beskriver elevene hverdagen sin på en skole som 
benytter seg av natur som pedagogisk arena?  
 
Det er også to underproblemstillinger som er: 
 
Underproblemstillinger: 
1: Hvilke opplevelser får ungdommene gjennom naturen som læringsarena? 
 
2: Hvordan mener ungdommene at et slikt naturbasert praktisk undervisningstilnærmelse 
påvirker deres motivasjon for skolearbeid? 
 

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse i studien innebærer at man går med på å delta i et gruppeintervju og individuelt 
intervju ved forespørsel. Svarene fra intervjuene skal brukes i en masteroppgave som skal 
leveres ved Institutt for Spesialpedagogikk ved UiO. Alle svar vil bli anonymisert. 
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Intervjuene vil bli tatt opp på diktafon, og vil lagres og oppbevares og bearbeides videre i 
henhold til krav fra Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD). 
 
På forespørsel vil det være mulig å få oversendt intervjuguiden for studien. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og det er kun jeg som student som 
har tilgang til disse. Alle informanter vil i oppgaven bli anonymisert. Det vil kunne være 
mulig å identifisere informanter indirekte.  
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes og oppgaven leveres 1. Juni 2016. Alt materiale som er 
tatt opp og transkriberinger vil bli slettet. Sitater brukt i oppgaven vil være anonymisert.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert og slettet. 
 
Dersom du har spørsmål til studien ta kontakt med:  
 
Masterstudent: Christian Bjølseth. 92 86 16 79.  
Daglig ansvarlig: Førsteamanuensis på ISP ved UiO, Anne-Lise Rygvold. 22858078 
Veileder: Forsker 1 ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Elisabeth Backe-Hansen. 92 44 
64 21.  
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta.  
 

 
Jeg samtykker til å stille til intervju 
 
Opplysninger om meg kan brukes i oppgaven 

 
 
 
 
______________________________ 
(Dato, sted, signatur) 
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Vedlegg 3 - Intervjuguide elever 

 

Introduksjon 
1. Hvem jeg er 
2. Hva jeg holder på med  
3. Hvorfor jeg gjør det 
4. Hva jeg vil bruke resultatet til 
5. Hvordan jeg har valgt ut informanter 
6. Fordeler og ulemper med å delta i prosjektet 
7. Deltakelse er frivillig 
8. Anonymitet er sikret 
 
Jeg ønsker ikke å bedømme eller vurdere, men å forstå. 
Det finnes ikke riktige eller gale svar på spørsmålene, men forskningsdeltakerne er 
eksperten. 
Hvor lang tid samtalen forventes å ta.  
Jeg har tillatelse til å ta lydopptak. Dette vil slettes etter transkripsjon. 

 
Intervjuguide elever 

 
Naturopplevelser 

 
1. Hva er det første du tenker på når jeg sier ”natur”? 

- Du sa fjell/sjø/skog, hva tenker du på da? 
- Hva slags type minner er det? (gode/dårlige) 

2. Har du opplevd noe spesielt i naturen som du kan fortelle om? 
-     En tøff, flott eller litt skummel opplevelse for eksempel? 
- Har denne opplevelsen hatt noen betydning for deg? 

3. Har du hatt noen følelser/stemninger, eller kjent noe i kroppen ute i naturen, som du 
ikke har opplevd andre steder?  

4. Hva oppfatter du som den største forskjellen mellom byen og naturen?  
- Hva liker du best og hva skyldes det?  

5. Hva er det beste med å være ute i naturen? 
 

Skolemotivasjon 
 

1. Hva er det første du tenker når jeg sier (navn på skolegruppa…)? 
- Hva legger du i det? (Positivt/negativt?)  

2. Hva er viktig for at du skal ha lyst til å stå opp og gå på skolen? 
3. Hva er det som gjør at du får lyst til å lære/ jobbe med skolearbeid? 

Metoder/Lærere/Karakterer? 
4. Hvordan er motivasjonen din for å gå på skole nå sammenliknet med da du gikk ved 

din tidligere skole? 
5. Er det noe spesielle kjennetegn ved denne skolen sammenlignet med andre skoler du 

har gått på? 
- Hvordan påvirker dette motivasjonen din? 

6. Har det at dere er mye ute noe å si for din motivasjon for å gå på skolen/skolearbeid? 
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Vedlegg 4 - Intervjuguide lærere 

 

Introduksjon 

1. Hvem jeg er 
2. Hva jeg holder på med  
3. Hvorfor jeg gjør det 
4. Hva jeg vil bruke resultatet til 
5. Hvordan jeg har valgt ut informanter 
6. Fordeler og ulemper med å delta i prosjektet 
7. Deltakelse er frivillig 
8. Anonymitet er sikret. Skolen vil være anonym i oppgaven av hensyn til elevene. 

Naturopplevelser som del av skoleopplegg og påvirkning på skolemotivasjon er det 
som skal stå i sentrum. 

 
Jeg ønsker ikke å bedømme eller vurdere, men å forstå. 
Det finnes ikke riktige eller gale svar på spørsmålene, men forskningsdeltakerne er 
eksperten. 
Hvor lang tid samtalen forventes å ta.  
Jeg har tillatelse til å ta lydopptak. Dette vil slettes etter transkripsjon. 

 
 
 

Intervjuguide lærere 
 

Naturopplevelser 
 

1. Hvilke kvaliteter ved naturen tror dere at elevene profiterer mest på i pedagogisk 
sammenheng? 

2. Er det noen baksider for elevene ved at man er mye ute? 
3. Hvordan vil dere beskrive en elevs utvikling fra første dag til han/hun er ferdig her?  
4. Hva er det elevene liker best med å være ute?   
5. Hva er det mest krevende/utfordrende ved å bruke naturen i skolesammenheng? 

 
 

Skole/motivasjon 
 

1. Hvilke kvaliteter ved denne skolen mener dere er det som motiverer elevene mest? 
2. Har naturen i seg selv, og det å være ute noe si for elevenes motivasjon tror dere? 
3. Hvilke momenter mener dere er de viktigste for at elever skal være motivert for 

skole? 
4. Er det noe ved denne skolen som kan stå i veien for motivasjonen? 
5. Hvilke fordeler har man ved å være mer inne, som man ikke får brukt når man er ute? 
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Vedlegg 5 - Tilråding fra NSD 

 

 

 
Anne-Lise Rygvold
Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo
Postboks 1140 Blindern
0318 OSLO
 
Vår dato: 27.01.2016                         Vår ref: 46305 / 3 / HIT                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 23.12.2015. Meldingen gjelder
prosjektet:

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet
gjennomføres.
 
Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 03.04.2016, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen

Kontaktperson: Hildur Thorarensen tlf: 55 58 26 54
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