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SEMINAR

Barn i natur –
naturlige barn

3. 9.21

Fyrverkeriet kulturhus, Raufoss

Et seminar om barn og unges 
deltakelse i friluftsliv



Line C. Wold er ansatt som forsker ved 
Norsk Institutt for naturforskning. Hun 
har jobbet med en rekke ulike problem-
stillinger knyttet til naturbruk, bruk/vern 
og friluftsliv – inkludert barns 
naturopplevelser. Line er for tiden 
engasjert i et større prosjekt som 
omhandler barn, unge og friluftsliv. 

Jorun Vang har bakgrunn som journalist 
og programleder i NRK. Hun er i dag 
kommunikasjonsrådgiver i Hamar 
bispedømme og i Gudbrandsdalsmusea. 
Vang har tidligere vært aktiv i Naturvern-
forbundet og Miljøpartiet de Grønne. 
Hun har også startet og drevet flere 
barnepasstilbud. Trives best ute.
Foto: Ingvild Vang

Tuva Beyer Broch er sosialantropolog 
ansatt ved Norsk institutt for 
Naturforskning. Hun ga sommeren 2020 
ut boken «Urbant ungdomsliv, natur og 
følelser» om krysskulturelle ungdommers 
erfaringer med og i natur. For tiden er 
hun med i forskningsprosjektet 
«Privaltlivets Grenser; Sosialitet og 
tilhørighet i digitale hverdagsliv» ved 
Universitetet i Oslo, hvor hun retter 
fokus mot unge kvinners digitale vaner.

Johanne Refseth står bak instagrammen 
og bloggen @psykolog.med.sovepose 
og er en uteelskende psykolog som 
brenner for psykologiformidling. 
Igjennom instagramkontoen sin legger 
hun ut bilder fra friluftslivet sitt 
kombinert med tekster og videoer om 
lett forståelig, lett anvendelig psykologi. 
Her kan du lese om alt fra parforhold, 
hvor viktige følelser er til hvordan du 
sover ute alene uten å dø av skrekk. Hun 
er utdannet psykolog med spesialisering 
i samfunns- og allmennpsykologi. I 2020 
fikk hun Åsa Gruda Skards pris for 
popularisering av psykologisk kunnskap.

Alf Mathias Lilleengen er rådgiver 
i kultur og fritidsenheten i Kongsvinger 
kommune. Ved siden av saksbehandling 
har han et ansvar for utviklingsarbeid og 
prosjektledelse på tvers av flere 
fagområder både i kommunen og i 
regionen. Befolkningens behov, også 
for nærnatur og nærfriluftsliv, krever 
en skarpt fungerende offentlig 
forvaltning og en bevisst arealpolitikk. 
Alf Mathias har gjennom sin rådgiver-
rolle interessante refleksjoner på 
nettopp dette, og videre hva som skal 
til for å legge til rette for et godt 
friluftsliv i en liten by på Østlandet. 

Kirsti Pedersen Gurholt er professor 
ved Institutt for lærerutdanning 
og friluftsliv forskning ved Norges 
idrettshøgskole og professor-II ved 
Institutt for friluftsliv, idrett og 
kroppsøving ved Unversitetet 
i Sørøst-Norge. Hun er utdannet 
allmennlærer og faglærer 
i kroppsøving og idrettsfag. Kirsti 
har 30 års erfaring med forskning 
i friluftsliv med vekt på pedagogiske 
og kulturanalystiske perspektiver 
I studier av natur, dannelse 
og livskvalitet blant kvinner, 
barn og ungdom.

Morten Aas er ansatt i Forum for natur 
og friluftsliv Innlandet og jobber i det 
daglige med arealpolitikk - bruken av 
landet. Morten har vært ivrig og allsidig 
naturbruker helt fra barnsbein av. Han er 
utdannet naturforvalter og har bred 
erfaring fra offentlig forvaltning - der 
politikk formes, der rammene for våre 
liv blir til.

Bjørn Tordsson har hatt friluftsliv som 
yrke på mangfoldige måter i alle 
naturtyper: som veileder, høgskolelærer, 
skribent, forsker, forfatter og formidler. 
Hovedfag om friluftslivets pedagogikk 
og doktorgrad om friluftsliv, kultur og 
samfunn. Nå pensjonist som bygger 
tradisjonelle bruksbåter i eget verksted.



0930 Velkommen
 Jorun Vang og kultursjef Elisabeth Lund 
 
 Kulturinnslag v/Evald Fredholm

0945 Deltakelse og trender - Hvor står vi? 
 Line Camilla Wold

1010 Psykolog og mamma, og med barn på tur
 Johanne Refseth

1045 Digitale ungdomsliv, natur og følelser
 Tuva Beyer Broch i samtale med Morten Aas

1115 LUNSJ

1200 Utdeling av Den norske friluftslivsprisen

1230 Tordssons refleksjoner om barn i natur
 Bjørn Tordsson 

1250 Hvilken betydning har familien, 
 nærmiljøet og skolen?
 Kirsti Pedersen Gurholt

1330  Nærnatur ryker, men sjukehusskogen består?
 Alf Mathias Lilleengen i samtale med Morten Aas 

program
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arrangører

vestre toten kommune

festivalen friluftsliv for alle

fnf INNLANDET

OVERNATTING:

Sillongen Toten Hotel
www.sillongen.no

Badeland Gjestegård
www.badeland.gjestegaard.no

Påmelding innen fredag 28.8.21 
til post@friluftslivforalle.no
99461851

gratis
deltakelse

IN
K

LUDERT LUNSJ

Seminaret gjennomføres etter gjeldende 
smittevernsrestriksjoner. Deltakere registreres med 
navn og mobilnummer, denne listen slettes etter 
10 dager.


