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Hovedspørsmål igjennom mange år

• Hva gjør naturen med oss? 

• Hvordan kan jeg som – lærer, 
pedagog, veileder, hjelper –
bidra til å utløse de 
potensialene som ligger i 
naturmøtet i arbeidet med 
mennesker?



Friluftsliv brukt i rehabilitering

• Psykiske utfordringer 
/lidelser

• Kroniske muskelsmerter

• Angst og depresjon

• Rus / kriminalitet 



Friluftsliv har vært brukt i behandling/terapi langt tilbake

• Catharina Hermine Kølle f. 1788. 
• I 1826 oppsøker hun en lege i København for en «brystsykdom» 

– han anbefaler henne å gå. Hun "gikk" sig rask rundt i Norge, 
fra Oslo til København og videre nedover i Europa til Italia

• Opphold ute i naturen ble brukt til helbredelse av  
f.eks. tuberkulose før antibiotikaenes tid
• På slutten av 1800-tallet bygdes sanatorier i fjellene både i 

Norge og Mellom-Europa så pasientene kunne sitte ute og få 
frisk luft

• Gjennom de siste årtier dukker flere eksempler opp, 

• f.eks. vandrerturer i naturen som middel til at dempe symptomer hos psykiatriske 
pasienter, til at lette depresjoner og til å dempe bipolare lidelser 

• – og i rehabiliteringssettinger som vi skal snakke om



Uterehabilitering – en avgrensning

Å skille uterehabilitering fra 
• annen rehabilitering
• andre fenomen (friluftsliv, fysisk aktivitet, 

trening, horitculture)

«Uterehabilitering er en særlig form for 
rehabilitering hvor siktemålet er å utløse de 
(re)habiliterende prosesser og muligheter i 
møtet med naturen gjennom bevegelse og 
nærvær i natur»

Bischoff og Kissow 2019 



Natur, kultur og kropp
– grunnleggende perspektiv

Kroppen som utgangspunkt

Vi er natur 

Kultur og natur er forbundet 

Den biologiske og kulturelle kropp

Kroppsfenomenologien  - Merleau Ponty



4 tilgange til turen og naturen

• Kroppslig / fysisk

• Kunnskapsbasert

• Estetisk – poetisk 

• Følelsesmessig - åndelig –
meditativ  

Bischoff (2012) – Stier, mennesker og 
naturopplevelse.



Innstilling til livet og innstilling til rehabilitering 

To kvalitativt ulike måter å forholde seg på

• Målspill handler om å nå et mål
• Fokus på resultatet 
• Klar målsetting – hva og hvor – kontroll 
• Effekt – treningseffekt, målbar effekt 

• Frispill handler om å være i aktiviteten 
• Fokus på å fordype seg
• Se hva som kommer rundt neste sving 
• Åpne muligheter – det uforutsigbare 

• Kan godt spille sammen!

James Carse (2011): “Finite and infinite games” Simon and Schuster



Møtet med naturen  - «Naturen bryr seg ikke!»

• Naturen spør ikke hvem du er eller 
hva du kan – den bare ER

• Relasjoner – mennesker og natur 

• Det rehabiliterende i naturmøtet

• En friluftslivspedagogisk tilnærming

• Aktivitetene – muligheter og 
begrensninger 



En friluftslivs og erfaringspedagogisk tilnærming

“utgangspunkt i deltakernes erfaringer”

• Situasjonsbestemt ledelse og læring 

• Problemorientering 
• undring og refleksjon

• Tiden som kvalitet i læring og 
erfaringsdannelse (rehabilitering)
• dette er en prosess som IKKE kan forhastes 

elle presses igjennom…

• Med-menneskelig oppmerksomhet og 
nærvær 



Helhet og kontekst 
• Konteksten er avgjørende 

for erfarings og utviklings 
potensialet i et opplegg

• Didaktisk refleksjon og 
samspill mellom de ulike 
faktorer:

• Deltakere – den enkelte

• Aktiviteter 

• Naturtype – steder 

• Tid 

• Arbeidsmåter 



Det er JEG som opplever
• Forventninger 

• Selvbilde

• Klangbunn 

• Mestringsstrategier 

• ”Å tune inn”
• Åpenhet
• Tilstedeværelse
• Nærvær



Naturen som et «ikke-sted» 

• ”Noe som bare er der ute et 
sted” – eksisterer ikke som en 
mulighet

• Natur – noe fremmed

• Har ikke erfaring med natur

• Forestillingen om at vi ikke kan 
være ute i «dårlig vær» kan 
være  fremherskende 



Naturnærværet  er uvant og problematisk

• Sensitiviteten er vekk

• Oppmerksomheten rettet mot 
andre ting



Aktivitetene

Gå, sykle, padle, springe, ride…. 

Fokus: 

Trening ?

Funksjonalitet? 

Å samtale?

Å oppleve natur?

Velge aktiviteter som bringer oss 
nærmere naturen og som bidrar til å 
styrke relasjonen og utløse potensialene 
i naturmøtet



Fokus på det langsomme friluftslivet, naturnærværet 

• å bruke det enkle og det nære

• å kombinere med andre områder 
(mentaltrening, nærværstrening, 
bevegelse, musikk, kreative aktiviteter)

• å lage koplinger til menneskers tidligere 
erfaringer - barndommen / 
ungdommen

• å gjøre det så enkelt og fokusere på noe 
mennesker kan gjøre hjemme uten 
tiltak

• Forglemmelsen…. Oppsluktheten 



De andre 

• Vi blir med-skapere i hverandres 
opplevelser 

• Pedagogen, veilederen, 
behandleren, hjelperen,       
med-mennesket ☺

• Tilnærming

• Energi 

• «Fingerspiss fornemmelse» 



Fellesskap 

• Være sammen

• Felles opplevelser

• Relasjonen blir nærere / 
annerledes på tur – mer 
umiddelbar og enkel 



Naturen som samtalested 

Samtalen blir lettere, mere åpen og 
dypere

Spontanitet, mindre styrt og mindre 
oppmerksomhet på hva det er jeg 
skal si fordi oppmerksomheten også 
er på å gå og være i natur

– det løsslupne, å gå ut av «kravene 
og forventningene» som stilles til oss 
og inn i et annet «rom» / modus



Tid
• Tid som kvalitet 

• Langsom tid – ro, balanse

• Å jobbe med uterehabilitering 
krever tid…. 



Stedene – naturmiljø – landskap 

Hva krever naturen av oss? 

Hvilke muligheter skaper ulike landskap?

Det åpne og det lukkede landskap 

Når blir der stille? 

Indre ro 

Bevegelse i og med naturen 



Potensialet i møtet med naturen…..?

• Den åpne tiltale – Positiv? Negativ?

• Naturen kan åpne oss og forankre oss 
– ståsted og spiritualitet 

• Klangbunn 

• Forankring  

• Refleksjon 

• Et møte med «selvet» 
• – perspektiv, kjærlighet og mulighet 



Uterehabilitering som et fri-rom

• En mulighet for å slippe vekk

• Å møte seg selv

• Å skape refleksjon og få perspektiv

• Positive naturopplevelser

• OG FÅ FYSISK-FUNKSJONELL 
TRENING…



Naturopplevelse - tilrettelegging

I det godes tjeneste risikerer vi å tilrettelegge 
oss bort fra nære opplevelser i natur ☺

• Fysisk tilrettelegging

• Pedagogisk tilrettelegging 



En nordisk tradisjon for å ferdes i naturen?

Har vi glemt noe? Kultur avhengig?

Den nordiske verden …

Økosofien – det økologiske selv 

Den nordiske friluftslivstradisjon (– fjernet den seg fra 
det vesentlige? )

Andre tradisjoner:

Mindfullness

Forrest-bathing (shinrin yoku) – skogsterapi 

Adventure theraphy

Nature theraphy

Active Body Listening


