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Sammendrag 
 
Bjerke, Tore (m.fl.) 2006. Fritid og friluftsliv – aktiviteter og holdninger blant barn i Groruddalen. 
– NINA Rapport 190. 44 s. + vedlegg. 
 
 
I denne rapporten presenteres resultater fra et delprosjekt av prosjektet ”Down by the river-
side”: Bybefolkningens holdninger og aktiviteter knyttet til natur og kulturminner som et kunn-
skapsgrunnlag for restaurering og forvaltning av elvelandskap. 
 
Prosjektet er i utgangspunktet et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Norsk institutt for kulturminneforskning 
(NIKU). Også Oslo kommune (Friluftsetaten), Høgskolen i Olso (Førskolelærerutdanningen), 
og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har seinere blitt med i prosjektet. Norges 
Forskningsråd (Landskap i endring), Oslo kommune (Friluftsetaten), og NVE har støttet pro-
sjektet økonomisk. 
 
Hovedmålet med undersøkelsene er å identifisere bybefolkningens interesser for kulturminner, 
holdninger til og bruk av natur- og kulturlandskap, og hindringer for slik bruk langs Alnaelva i 
Oslo kommune. Resultatene vil bli relatert til folks livskvalitet og stedsidentitet, og skal være 
innspill til den fysiske og økologiske restaurering og forvaltning av området langs elva. 
 
Det er klart uttrykt i sentrale politiske dokumenter at barn og unge bør være viktige målgrupper 
for rekruttering til friluftsliv. Grunnlaget for de offentlige målene om bedre tilrettelegging for fri-
luftsliv blant barn og unge er å finne i forskning som viser store helseproblemer som følger av 
fysisk inaktivitet.  
 
Delmål 1 var derfor å registrere natur- og kulturminnerelaterte holdninger og aktiviteter blant 
barn og unge i området, identifisere bruk, preferanser, barrierer for bruk, samt kulturelle og so-
siale faktorer som påvirker dette. Det ble valgt å utføre en spørreskjemaundersøkelse i utvalgte 
skoler (6. og 9. trinn), og en undersøkelse blant førskolelærere i utvalgte barnehager i området 
om uteaktiviteter for førskolebarn. I denne rapporten gjengir vi resultater fra undersøkelsen fra 
6. og 9. trinn. Skolene er: Bjøråsen, Tveita, Vestli, Jeriko, Ammerud, Bryn, Groruddalen, Våle-
renga, Apalløkka, Lindeberg, og Tokerud i Oslo kommune. 
 
Elevene ble bedt om å fylle ut et spørreskjema inneholdende spørsmål om hva de driver med 
når de ikke er på skolen. Nedenfor følger et kort referat fra undersøkelsen. Det refereres til 
nummereringen i spørreskjemaet som elevene fikk utlevert og som finnes som appendiks i 
denne rapporten.  
 
Elevene ble spurt om hvor ofte de pleier å gjøre ting som er vanlige aktiviteter ute (17 aktivite-
ter). Aktiviteter som ble oftest utført (en eller flere ganger i uka) var ’å gå omkring med venner 
og prate’ (76 %), ’spille ball med venner’ (68 %), og ’sykle tur med venner’ (42 %). Flere gutter 
enn jenter går på ski, kjører alpint, fisker og drar på telttur. Flere jenter enn gutter plukker sopp 
eller bær, bruker grønne områder eller parker, og går med venner og prater. Elever i 6. trinn 
var mer aktive enn elever i 9. trinn i de fleste aktivitetene. 
Elever med innvandrerbakgrunn (dvs. to foreldre som er født utenfor Norges grenser) deltar 
sjeldnere enn andre i tradisjonelle friluftsaktiviteter som skitur og fottur i skog og mark. 
 
Det ble spurt om var om hvor trygt det oppfattes å være ute der elevene bor. Færre enn en tre-
del mente at det er ’skumle typer som ofte holder til i skogen der de bor’, noen flere jenter enn 
gutter var enige i dette utsagnet. Tre firedeler av elevene var enige i at det er trygt å vokse opp 
der de bor. 90 % var enige i at det er trygt å være ute om dagen der de bor. En noe større an-
del av barn med to norskfødte foreldre oppga at de syns det er trygt å gå ut om dagen i nabo-
laget der de bor (Begge født i Norge: 93 %; En født i Norge 89 %; Ingen født i Norge; 88%).  
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Elevene ble spurt om de har en favorittplass der de liker veldig godt å være. Den kategorien 
sted som flest barn (170) nevnte var ’idrettsplass, fotballbane’. Deretter fulgte ’rommet mitt’ 
(123), ’inne, sofaen, stua’ (72), og ’et sted i skogen’ (30). 
 
Elevene ble spurt om hvor de helst vil være sammen med venner. Butikksenter, hjemme, og 
parken fikk flest kryss.  
 
Følgende tendenser kan leses ut av svarene: 
Jenter: Mest opptatt av grønt, venner, dyr og shopping 
Gutter: Mest opptatt av idrett, tilrettelagt aktivitet, tilgjengelighet 
 
Barn med norskfødte foreldre: Mest opptatt av parker, kultiverte grøntområder og idrett 
Barn med utenlandsfødte foreldre: Mest opptatt av bygde omgivelser, ryddighet, kultiverte om-
råder 
 
 
Tore Bjerke, NINA, Fakkelgården, 2624 Lillehammer (tore.bjerke@nina.no) 
Oddgeir Andersen, NINA, Fakkelgården, 2624 Lillehammer (oddgeir.andersen@nina.no) 
Thomas Haaland, NIBR, Gaustadaléen 21, 0313, Oslo (thomas.haaland@nibr.no) 
Sveinung Krokann Berg, NIKU, Boks 736 Sentrum, 0105 Oslo (sveinung.berg@niku.no) 
Olve Krange, NINA, Gaustadaléen 21, 0349 Oslo (olve.krange@nina.no) 
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Abstract 
 
Bjerke, Tore (m.fl.) 2006. Leisure and out-door recreation – activities and attitudes among chil-
dren I Groruddalen. – NINA Rapport 190. 44 pp. 
 
 
In 2005 three research institutes launched a project in Oslo, Norway, entitled: 
“Down by the riverside: Urban public nature-related attitudes and activities as a knowledge 
base for river restoration and management. The interplay between demographic, cultural, and 
psychosocial variables; and ecological and physical restoration management along the Alna 
River” 
 
The principle objective is to identify attitudes, cultural interests, use, and inhibitors for use in 
demographic groups (emphasising youths and ethnic minority groups), and relate data to qual-
ity of life, place identity, and physical/ecological management of an urban river corridor. 
 
In the present report we present some data from Work package 1: Nature-and cultural heri-
tage-related attitudes and activities, and the growth and socialization of these among urban 
children and adolescents in the study area. The aim was to measure animal- and landscape-
related attitudes, preferences, and activities among demographic groups of children and ado-
lescents, and to identify the use, barriers, and influencing cultural/socialising variables. Some 
of the research questions were:  
1) Identify the current level and type of visitation to the river landscape? 
2) Identify participation in leisure-time activities, especially of the outdoor type. 
3) Which are the landscape preferences of these groups of children and adolescents (as to 
availability, developed vs. natural, roads/paths, vegetation type and density, etc.). 
4) Analyse relationships between factors like age, gender, ethnicity, and residential location 
and the attitudes and activities listed above. 
5) Which are the values and attitudes of this group related to the cultural environment and heri-
tage? 
  
A questionnaire survey was administered in grades 6 and 9 in 11 schools situated in the East-
ern part of Oslo. The following is a brief summary of some results.  
 
The students were asked about their participation in 17 common leisure-time activities. Activi-
ties most frequently practised (once or many times per weeks added) were ‘walk with friends 
and talk’ (76 %), ‘ball games with friends’ (68 %), and ‘bicycling with friends’ (42 %). More boys 
than girls went skiing, practised slalom, fishing, and camping. More girls than boys picked 
mushrooms or berries, used green areas or parks, and walked with friends and talked. Stu-
dents in 6th grade participated more in the listed activities than did students in 9th grade. Pupils 
with immigrant background (that is pupils whose parents are born outside Norway) take part in 
outdoor activities like skiing and hiking more rarely than other children.  
 
On question was about students’ opinions about the safety in their living area. Less than 1/3 
agreed that ‘suspicious persons often are in the forest where they live’, more girls than boys 
agreed to this. 76 % agreed that it is safe to grow up where they live. 90 % agreed that it is 
safe to be outdoors during daytime where they live, but more pupils with two parents born in 
Norway agree in this.  
 
The students were asked if they have any favourite place, where they like to stay, indoors or 
outdoors. The category most often mentioned was ‘stadium for sports, football field’, followed 
by ‘my room’, ‘indoors, sofa, living room’, and ‘a place in the forest’. 
 
The students were asked about where they want to stay when they meet friends. Shopping 
centre, at home, and the park were most often mentioned.  
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Certain overall tendencies can be read out of the answers in the survey: 
Girls: Most intersted in green values, friends, animals and shopping 
Boys: Most interested in sports, adjusted or prepared activity, accessibility 
  
Kids of norwegianborn parents: Most interested in parks, cultivated green space and sports 
Kids of foreignborn parents: Most interested in built environment, cleanliness and tidyness, cul-
tivated areas 
 
 
Tore Bjerke, NINA, Fakkelgården, 2624 Lillehammer (tore.bjerke@nina.no) 
Oddgeir Andersen, NINA, Fakkelgården, 2624 Lillehammer (oddgeir.andersen@nina.no) 
Thomas Haaland, NIBR, Gaustadaléen 21, 0313, Oslo (thomas.haaland@nibr.no) 
Sveinung Krokann Berg, NIKU, Boks 736 Sentrum, 0105 Oslo (sveinung.berg@niku.no) 
Olve Krange, NINA, Gaustadaléen 21, 0349 Oslo (olve.krange@nina.no) 
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Forord 
 
Rapporten er første publikasjon fra prosjektet ”Down by the riverside” og er skrevet som et 
samarbeid mellom tre forskningsinstitusjoner, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk 
institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 
som en del av det strategieske instituttprogrammet Friluftsliv i endring (FRIEND). En av de 
sentrale målsetningene innenfor prosjektet har vært å kartlegge barn og unges bruk av og 
holdninger til naturmiljøet og kulturminner i deres egne nærområder. Hoveddelen, eller resul-
tatdelen, av denne første rapporten er en gjennomgang av funnene som ble gjort i en survey-
undersøkelse foretatt blant elever i Groruddalen. Funnene sees også i sammenheng med 
standard bakgrunnsvariable som kjønn, alder, sosial klasse og etnisk bakgrunn. I tillegg innle-
des teksten med en relativt omfattende litteraturgjennomgang. Av erfaring vet vi at mange som 
arbeider med problemstillinger knytta til barn, unge, fritid og friluftsliv etterspør forskningsbasert 
kunnskap. Innledningen tegner et bredt bilde av de problemstillingene forskerne har interessert 
seg for, og skal fungere som et sted hvor folk som vil sette seg inn i kunnskapsstatus på områ-
det kan begynne å lete etter litteratur.  
 
Innenfor rammene av denne rapporten er det ikke rom for å forfølge alle de teoretiske perspek-
tivene med empirien fra vår egen undersøkelse.  Innledningen og resultatdelen kan for så vidt 
leses uavhengig av hverandre. Håpet er likevel at det teoretiske bakteppe som presenteres 
skal gjøre de empiriske funnene mer interessante.  
 
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, som skal ha takk. Ketil Skogen har lest og 
kommentert, han skal også ha takk. 
 
Oslo, oktober 2006  
Olve Krange 
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1 Innledning 
 
Forvaltning og restaurering av Alna-elva og områdene rundt må baseres både på faglige be-
grunnelser og på beboeres og brukeres holdninger og preferanser til bruk av området. Alna-
elvas rolle som identitetskaper og ressurs for Groruddalen og for Oslo handler om å ivareta de 
kvalitetene vassdraget har i dag samt å øke bevisstheten om denne ressursen og tilrettelegge 
for og stimulere til økt bruk av elva og områdene rundt. Hvilke verdier som forvaltningsmessig 
vektlegges i restaureringen av et elvelandskap innenfor en bystruktur bør ha en forankring i 
flere fagdisipliner og evne å kombinere den faglige forankringen med brukerperspektivet.     
 
Alna-vassdraget er viktig både som naturressurs, med et rikt plante- og dyreliv, og som kultur-
historie i form av å være et strukturerende element i kulturlandskapet og for lokalisering av in-
dustri, boliger og infrastruktur. Verdsettingen av disse kvalitetene vil være styrende for hvordan 
elvelandskapet utnyttes videre som byutviklingselement og tilrettelegges for aktivitet og frilufts-
liv. Elvelandskapet som arena for friluftsliv må oppfattes både som det naturgitte og det bygde 
og omfatter vann, skog, parker, dyreliv, bebyggelse og infrastruktur (jf Berge et al 2000).  
 
Verdsetting som faglig forankret metode innebærer både å gi en faglig begrunnelse for hva 
slags data og informasjon som er nødvendig for at beslutninger skal være tilfredsstillende be-
lyst, og å ha en begrunnet oppfatning av hvilke metoder som må brukes for at verdiene skal 
komme til uttrykk (Kleven et al 2005). For eksempel har verdier knyttet til opplevelse samt so-
siale verdier, sunnhet eller velferd ikke nødvendigvis noen klar sammenheng med mer rene 
naturverdier som biologisk mangfold og ulike naturtyper. Spesielt når det gjelder offentlige are-
aler har bruken og opplevelsen av områder blitt tillagt stadig større vekt i forvaltningen og er 
gitt en økt fokus i planlegging av områder som tilrettelegges for friluftsliv. Kombinert med fortet-
ting som overordnet planstrategi i de fleste byområder er det knyttet sentrale utfordringer til 
hvordan samspillet mellom natur, landskap og bygde omgivelser skal danne ønskede rammer 
for et aktivt og urbant friluftsliv. 
   
Det er klart uttrykt i sentrale politiske dokumenter at barn og unge bør være viktige målgrupper 
for rekruttering til friluftsliv. Vi viser til Stortingsmeldingene nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i end-
ring, nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet, nr. 25 (2002-2003) Regje-
ringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Nor-
ge, og nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge. Fjørtoft & Reiten 
(2003) gir en oversikt over hvordan denne målsettingen er fulgt opp, hvilke tiltak som er gjen-
nomført, og hvordan den er nedfelt i rammeplaner og læreplaner i barnehager og skoler. 
 
Gjenåpning og opprusting av Alna-vassdraget står sentralt i Oslo kommunes og statens plan-
arbeid for miljøopprusting og byutvikling i Groruddalen og som del av miljøsone Groruddalen i 
oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder. Vann- og 
avløpsetaten har utarbeidet idéskissen Alna – en vandring med vann (VAV 2002) som viser 
mulighetsskisser for gjenåpning av Alnaelva fra Alnsjøen til fjorden, og i Friluftsetatens strate-
giske grøntstrukturplan (2003) er områdene langs Alnaelva en sentral grønn streng gjennom 
Groruddalen som foreslås tilrettelagt for å ivareta et bredt spekter av friluftslivsinteresser. Ad-
komsten til Alnaelva og bruken av det som vurderes som Alnaelvas influensområde inngår 
også i de mer geografisk spesifikke planene som omfatter Alnabruområdet, Alnaparken, Gro-
rud stasjon og Grorud senter. Det første elveåpningsprosjektet som ble gjennomført i forbin-
delse med dette planarbeidet var elveparken på Hølaløkka som offisielt ble åpnet i august 
2004. Dette er fulgt opp med en spørreundersøkelse blant 500 beboere for å kartlegge bruken 
og forholdet til Alnaelva før og etter Hølaløkkaprosjektet. Resultater fra spørreundersøkelsen 
har blant annet vist at sammenhengen mellom forventning, formidling og type tiltak er uklar og 
at dette forholdet er viktig å vektlegge og tydeliggjøre i det videre arbeidet med tilrettelegging 
for en økt bruk av områdene rundt Alna-elva.  
 
Grunnlaget for de offentlige målene om bedre tilrettelegging for friluftsliv blant barn og unge er 
å finne i forskning som viser store helseproblemer som følger av fysisk inaktivitet. Stortings-
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melding nr. 39 (200-2001) ”Friluftsliv, Ein veg til høgare livskvalitet” legger dessuten vekt på at 
friluftslivet generelt bidrar til økt livskvalitet og økt trivsel. Samtidig slåes det fast at utøvelsen 
av friluftsliv bidrar til økt miljøbevissthet.  
 
Overvektige barn og unge er et økende problem i mange land. I USA økte utbredelsen av 
overvekt blant 6-11-åringer fra 4 % til 11 % i perioden 1960 til 1994. Fra da og til 2000 økte 
den til over 15 %. Særlig stor er økningen blant svarte, og blant meksikansk-amerikanske barn 
(Ogden et al. 2002), og Felton et al. (2002) fant mer overvekt, mindre fysisk aktivitet og mer 
TV-titting blant svarte enn blant hvite jenter. Lignende trender finnes i andre land (WHO 1998). 
Forskning viser at det som klarest henger sammen med økt fysisk aktivitet blant de unge er 
tiden de bruker til opphold utendørs (Sallis et al. 2003, Moore et al. 2003). En australsk under-
søkelse viser at blant 10-12-åringer er det en positiv korrelasjon mellom overvekt hos barna, 
og foreldrenes bekymring for trafikk og trafikksikkerhet der de bor (Timperio et al. 2005). 
 
Mange steder ser barn og unges uteaktiviteter til å ha blitt klart redusert de siste få tiåra. Når 
de er ute, er de nærmere boligen enn hva som har vært tilfelle tidligere (Valentine & 
McKendrick 1997). Årsakene ser ut til å være foreldrenes frykt for farer, økt trafikk, færre eg-
nede lekeplasser, og mer attraktive aktiviteter inne, som TV og PC. Flere undersøkelser har 
vist at et stillesittende liv i vestlige land forekommer oftere blant grupper karakterisert ved lave-
re sosioøkonomisk status, og ved å være av ikke-vestlig etnisk opprinnelse (Brodersen et al. 
2005). 
 
Det reiser seg en rekke metodiske og teoretiske utfordringer dersom vi ønsker å undersøke om 
friluftsaktiviteter tidlig i livet påvirker aktiviteter, og kanskje holdninger til miljøspørsmål, i vok-
sen alder. Ved hvilken alder i barne- og ungdomsåra skulle den viktigste påvirkningen skje? 
Hvilke aktivitetstyper skulle man vente påvirker seinere holdninger mest effektivt? Hvilken be-
tydning har påvirkning fra foreldre, venner, skolen, eller media? Betyr erfaringer i naturen ge-
nerelt mye, eller er det erfaringer i nærmiljøet, kanskje i høyt verdsatte områder som er avgjø-
rende? Virker deltakelse i organiserte aktiviteter mer eller mindre enn de uorganiserte? Og ikke 
minst: Hva virker erfaringene på? Virker de på bestemte aktivitetspreferanser, på generelle 
holdninger, på holdninger til avgrensede temaer, eller på atferd som er viktig ut fra miljøhen-
syn? I den undersøkelsen som vi gjengir noen resultater fra i denne rapporten kommer vi ikke 
inn på effekter av friluftsliv i oppveksten. Studier som har hatt som mål å belyse noen av disse 
mulighetene er referert i Bjerke (1994, kap. 6) og i Ewert et al. (2005). 
 
 
1.1 Bruk av grønne områder i byen 
 
Undersøkelser av tilgang på og bruk av uteområder i boligområder i Norge er oppsummert i 
Thorén et al. (1997). Når det gjelder tilgangen på naturområder, fant Nyhuus & Thorén (1996) 
at antallet slike områder ble redusert i løpet av de siste 30-40 åra, og at områdene i tillegg ble 
fragmentert og gjennomskåret av bebyggelse og veier. I de fire byene som ble undersøkt, var 
det særlig naturinnhold (inkludert innslag av vann) som ble redusert. Seinere har Engelien et 
al. (2005) funnet at i Norge (2004) har 85 % av barnehagene, 88 % av skolene og 80 % av bo-
satte trygg tilgang til rekreasjonsareal (et areal på minst fem dekar i en avstand på 200 meter). 
Tilgangen varierer selvsagt mye i de ulike områdene. Områder med boligblokker har dårligst 
tilgang. Av fylkene er det Oslo og til dels Rogaland og Vestfold som har lavere verdier for til-
gang. I tillegg fant de at ca. 80 % av barnehager, skoler og bosatte hadde tilgang til nærturter-
reng (et område større enn 200 dekar i en avstand på 500 meter). 
 
Grahn & Sorte (1985) fant at over 90 % av foreninger og institusjoner (barnehager, idrettslag, 
skoler, eldreinstitusjoner og lignende) i Sverige brukte parkområder i byen jevnlig. I en dansk 
undersøkelse fant Holm (2000) at ca. 70 % av danske foreninger og institusjoner besøkte by-
parker jevnlig. Barnehager og lignende institusjoner rapporterte om 86-107 besøk årlig; i Sveri-
ge var tallet 130. ”Byparker” omfattet både parker, lekeplasser, idrettsplasser og skogsområ-
der. Seinere har Grahn & Stigsdottir (2003) vist at i ni svenske byer var den årlige besøksfrek-
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vensen 150 for voksne i grønne områder i byen. Det var ingen klare forskjeller mellom alders-
grupper eller kjønn.  
 
Når det gjelder barns aksjonsradius i forhold til hjemmet, finnes en oppsummering av undersø-
kelsene fram til ca. 1975 i Kolbenstvedt & Strand (1975). De fant selv at i gjennomsnitt opphol-
der 75 % av barna seg innenfor en avstand av 200 meter fra boligen (Kolbenstvedt & Strand 
1976). 
 
Mange undersøkelser viser at barn og unges bruk av naturområder påvirkes sterkt av foreldre-
nes frykt (Matthews 1997). Det finnes som oftest klare kjønnsforskjeller i hvor langt fra boligen 
barn får lov til å bevege seg. Forskjellen er liten fram til ungene er syv år gamle, men deretter 
får gutter oftere enn jenter lov til å bevege seg lenger vekk fra boligen. Det er også noe som 
tyder på at avstanden fra hjemmet har blitt noe mindre fra 1971 og fram til de seinere åra, kan-
skje også p.g.a. økt trafikk (Hillman 1993). Nyere studier i London viser at for 10-11-åringer har 
det vært en nedgang i bruken av det offentlige uterom de siste 30 åra. Dette vises bl.a. ved at 
54 % av barna gikk til skolen på slutten av 1990-tallet, sammenlignet med 70 % på 1970-tallet. 
Og mens 94 % av barna kom seg alene til skolen i 1970, var andelen 54 % i 1990, og 47 % ti 
år seinere (O’Brien et al. 2000). Også andre undersøkelser har vist at lekemulighetene uten-
dørs har blitt dårligere i løpet av de siste tiåra, og at færre barn leker ute nå enn tidligere (Cro-
we & Bowen 1997, Valentine & McKendrick 1997). Også i Norge er det vist at foreldrenes frykt 
for trafikkulykker begrenser barnas uteaktiviteter (Hjorthol et al. 1989). Slike funn har ledet til at 
det har blitt anbefalt å ”legge inn” naturområder enda nærmere boligen enn de 500 meter som 
ble antydet over (Harrison et al. 1995). 
 
Økt biltrafikk ser i tillegg ut til å virke inn på unges livskvalitet, og på deres oppfatning av hjem-
stedet som et egnet sted å bo. Noen undersøkelser tyder på at jo mer trafikk det er i nabolaget, 
jo lavere er den sosiale interaksjonen, og jo mindre vennlighet forbinder innbyggerne med ste-
det. Data fra Welsh Youth Health Survey (Mullan 2003) viste at unge som bor i områder med 
lite trafikk oppfatter stedet som hyggeligere, penere, og mer støttende sosialt sett. Respekt for 
hjemstedet, og at man synes en hører til der, kan være viktig for at folk skal være sosialt inklu-
dert. Dersom trafikk reduserer tilhørighet og sosialt nettverk, kan livskvaliteten bli svekket. 
 
Når barn og unge skal velge oppholdssteder utendørs, er de selvsagt bundet av den arealbruk 
som voksne allerede har vedtatt og tilrettelagt for. Utformingen av bylandskapet reflekterer 
maktstrukturen i samfunnet; det er de voksne som har bestemt hva arealer skal brukes til, og 
da blir de svakere og tausere grupper henvist til små steder som blir avsatt til dem. Det fram-
heves kanskje at barn skal være fornøyd med en liten lekeplass med noen apparater – mens 
de voksne beslaglegger store arealer til parkeringsplasser og veier. Lekeplasser kan være en 
god ordning for voksne, fordi barn da kan henvises dit, og fordi en da slipper å tenke på at mil-
jøet ellers skal passe for barn og unge. Barn og unge protesterer ikke særlig mye imot dette. 
Mange tar selvsagt de voksnes verdier opp i sine egne verdisett, og tilpasser seg situasjonen. 
Det er derfor klart at barn og unge må oppholde seg mye i områder som i utgangspunktet var 
avsatt til for eksempel biler eller kjøpesentre. Dette fører ofte til motsetninger mellom de som 
ser på stedet som for voksne, og barn og unge som oppholder seg der.   
 
I en engelsk undersøkelse fant Matthews (1995) at nesten 90 % av 9-11-åringer de intervjuet 
leker mye på gater og veier, og at over 70 % leker mye i butikksentre. Noe over 64 % oppgav 
at de ofte leker på grønne områder, som plener. Bare 24 % leker på lekeplass. Dette viser at 
barn oppholder seg mye på steder voksne har bygget for helt andre formål enn barns utvikling. 
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1.2 Kulturminnenes betydning for friluftsliv i byen  
 
Kulturminner og aktiviteter knyttet til disse kan være vesentlige orienteringspunkter og identi-
tetsskapere for beboere og brukere av et område, og følelsen av trygghet og forankring er for 
de fleste knyttet til en form for kontinuitet og lesbarhet også i et omskiftelig og dynamisk by-
perspektiv. Byens kulturelementer er knyttet både til hvordan naturlandskapet er kultivert og 
formet og til bebyggelse og infrastruktur. Kulturmiljøet som helhet må forstås ut fra hvordan 
både naturlandskapet og det mer urbane landskapet danner konteksten for denne forståelsen.  
 
Naturelementer og kulturminner kan til en viss grad ivareta det samme behovet for kontinuitet i 
bybildet gjennom å la dette gi føringer for hva som kan videreutvikles og bygges nytt eller la 
dette være elementer som ikke skal endres/utbygges. Forholdet til natur og kulturminner vil 
imidlertid være ulikt i forhold til hvilken aktivitet som knyttes til disse elementene og hva som vil 
være styrende for aktivitetsnivå og aktivitetstyper. 
  
Verdsetting av kulturverdier og naturverdier dreier seg om å sette verdi på områder og objekter 
som er viktige for menneskers utnyttelse, bruk og opplevelse (Kleven et al 2005). Bygde omgi-
velser vil imidlertid alltid knyttes til menneskelig aktivitet og være en sosial konstruksjon, mens 
naturområder vil ha både ”naturlige” og kultiverte elementer. Naturkvaliteter kan dermed ha en 
økologisk/biologisk egenverdi utover om det verdsettes i forhold til utnyttelse, bruk og opple-
velse. Denne forskjellen på kulturelt og naturbegrunnede verdier kan være utslagsgivende for 
hvilke verdikriterier som legges til grunn for vurdering. Verdsettingsspørsmålet vil også måtte ta 
opp i seg hvorvidt det er lokale eller nasjonale kriterier som legges til grunn og det potensielle 
konfliktpunktet i forholdet mellom kollektive og individuelle verdier. 
 
Betydningen av kulturminner i friluftslivssammenheng er forholdsvis lite dokumentert, og det er 
en utfordring å opparbeide kunnskap og metoder på dette feltet. Naturmiljø og områders fysis-
ke egenskaper har tradisjonelt en bredere plass i friluftslivsforskningen enn kulturmiljø og opp-
levelser (jf Kleven et al 2005). Brukerundersøkelser er en vesentlig del av kompetanseoppbyg-
gingen på dette feltet og bidrar samtidig til en bevisstgjøring hos brukergruppene omkring 
kulturminnenes tilstedeværelse og rolle i omgivelsene. Kulturminnenes fysiske egenskaper vil 
gjerne være koblet til faglige vurderinger ut fra en arkitektur- eller kunsthistorisk forståelse, og 
dette vil være ett vesentlig aspekt i verdsetting av et kulturmiljø. Dette kan imidlertid ha liten 
relevans for enkelte brukerperspektiv, som for eksempel barns forhold til kulturminner som et-
terspørres i denne undersøkelsen. Opplevelsen av omgivelser kan vurderes innenfor flere pa-
radigmer i spennet mellom den profesjonelle vurderingen (ekspertparadigmet) og den faktiske 
interaksjonen mellom menneskene og omgivelsene (erfaringsparadigmet) (Zube et al 1982).  
 
Forholdet til kulturminner kan til en viss grad gjenspeiles i en økt bruk av byen og bylandskapet 
som turterreng og utfartsmål. Interessen for byvandringer, som gjerne har et kulturhistorisk ut-
gangspunkt, og bruken av for eksempel Middelalderparken og Akerselva i Oslo som arenaer 
for friluftsliv er i stor grad knyttet til at dette er kulturmiljøer eller deler av et kulturmiljø der by-
historien og de bygde omgivelsene er en vesentlig del av opplevelsen. Mer enn 30 000 har del-
tatt på elvevandringen langs Akerselva de siste to årene (www,osloelveforum.no 17.10.06), og 
deltakelsen på vandringen langs Alnaelva har økt fra 2000 personer i 2003 til over 10000 i 
2006 (www.bydel-alna.oslo.kommune.no 17.10.06). I etableringen av Middelalderparken som 
bypark har kulturhistorisk lesbarhet og innhold vært en sentral faktor for hvordan området er 
tilrettelagt for bruk og som kulturarena, selv om den reelle effekten av dette er vanskelig å på-
vise i forhold til bruken av parken. Det urbane friluftslivet har fått en parallell til den tradisjonelle 
søndagsturen i Marka, som betoner kultur i like stor grad enn natur eller at begge disse kvalite-
tene kan ivaretas samtidig. Kanskje har denne formen for urbant og bynært friluftsliv et  annet 
motivasjonsgrunnlag enn det tradisjonelle friluftslivet. Kafeer og butikker er aldri langt unna og 
muligheten for å treffe mennesker er større enn den er ute i naturen. Vurderingen av dette som 
et vesentlig tilskudd til friluftslivet bunner imidlertid i at aktiviteten også er koblet mot fritidsin-
teresser og ønsket om aktiv læring og interesse for egne omgivelser.  
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Andre eksempler på friluftslivets kulturelle forankring er bla kulturorienteringen som ble etablert 
i Birkenes kommune i Aust-Agder i 1998. Denne typen tiltak/aktivitet er i stor grad vokseniniti-
ert, men er i stor grad familieprosjekter der både voksne og barn er delaktige. Dette vil kunne 
bidra til en økt generell kulturkunnskap i befolkningen og gir direkte læring for de som deltar og 
bidrar på sikt til en bredere kulturell referanseramme for barna. Gjennom Den kulturelle skole-
sekken, som ble etablert i 2001, er det en målsetting at kulturtilbud og kulturopplevelser skal bli 
en integrert del av skolens opplæringstilbud og bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av 
kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål (St.meld. 38 (2002-
2003) Den kulturelle skulesekken). Dette er først og fremst rettet mot den aktive kulturen og 
utøvende kunst- og kulturuttrykk, men den estetiske og kulturfaglige opplæring dette medfører 
øker også bevisstheten omkring kulturhistorien og forholdet til omgivelsene. Flere skoler har 
innenfor rammen av den kulturelle skolesekken satt i gang nærmiljøprosjekter der kjennskap til 
den lokale kulturhistorien og bruk av nærmiljøet har vært vektlagt. Dette har gitt elevene større 
kjennskap og eiendomsforhold til lokale kulturminner og bidratt til en økt bruk av kulturarven 
som ressurs. Kunstfyret på Fyrsteilene i Oslofjorden er et eksempel på denne typen prosjekter 
der barn og unge kan komme ut å oppleve og lære om historie, kunst og natur i inspirerende 
omgivelser (www.oslofjordens.friluftsrad.no 18.10.06). Hovedøyas kombinasjon av kultur- og 
naturrikdom brukes også aktivt i skolesammenheng. Andre eksempler på aktiv bruk av kultur-
minner i skolens utendørsaktiviteter er Fortidsminneforeningens LA 21-prosjekt ”Dus med hus” 
der det er utviklet flere lokale varianter av prosjektet blant annet med tanke på skolebruk. Bjøl-
sen skole i Sagene bydel i Oslo er en av skolene som har anvendt dette for å engasjere eleve-
ne i nærmiljøets bygde omgivelser (www.fortidsminneforeningen.no 17.10.06). 
 
 
1.3 Mulige virkninger av barns bruk av naturmiljøet 
 
Alle barn har et behov for å undersøke og å forstå omgivelsene sine. Barns aksjonsradius øker 
med alderen, men i tillegg til mulighetene som finnes innenfor denne aksjonsradiusen er foreld-
renes preferanser også styrende for barns aktivitet og preferanser både når det gjelder aktivi-
tetsnivå og valg av type aktivitet. For å vurdere relevansen av barns preferanser i en spørreun-
dersøkelse vil det derfor være av stor betydning hva som er eksisterende nærmiljø og hvilke 
holdninger foreldre har til de kvalitetene som skal vurderes.  
 Oppfatningen av hva som er gode nærmiljøer og oppvekstvilkår er i stor grad et verdi-
spørsmål, men enkelte aspekter koblet til friluftsliv, som helse og sunnhet, vil være overveien-
de positivt ladet. Dette kommer følgelig også til uttrykk gjennom politiske dokumenter og mål-
settinger for hva som er gode oppvekstvilkår for barn. Dette vil imidlertid ikke nødvendigvis 
gjenspeiles i barns preferanser av nærmiljøtilbud, men i større grad være et ansvar for foreld-
re/voksne å følge opp og tilrettelegge for. Forholdet mellom preferanser og faktisk gjøre-
mål/bruk vil dessuten påvirkes av andre faktorer som tid, økonomi og samordning med andre 
personers preferanser og dagsorden.  
 Endringer i folks friluftslivsvaner er delvis et resultat av hva som blir gitt mulighet for, men 
den endringen som gjenspeiles i spesielt urban sammenheng skyldes også at preferanser har 
endret seg og at en mer urbant orientert livsstil har etablert seg. Dette resulterer ikke nødven-
digvis i et lavere aktivitetsnivå, men at aktiviteten endres og at rammene for aktiviteten endres. 
Enkelte typer idrettsaktivitet som er nærliggende å knytte til friluftsliv, som for eksempel at det 
fantes hoppbakker i en hver kleiv i randsonen av Oslos byggesone, er vesentlig endret ved at 
kommersielle innendørs treningstilbud som SATS overtar en betydelig del av det idrettstilbudet. 
Deler av idrettslivet har slik sett blitt mindre friluftsliv, mens helseeffekten ventelig ikke går tapt. 
En slik dreining påvirker hva som formidles/overføres til barn, og det påvirker hvilke aktivite-
ter det tilrettelegges for gjennom arealbruk og typer anlegg.      
 Grønne områder, som skog og kratt, har vist seg å bli foretrukket for lek blant mange barn. 
Dette fant bl.a. Hart (1979), som så slike preferanser som uttrykk for at barna finner mer å un-
dersøke der enn på mer ensformige, kanskje asfalterte steder. Når lekeplasser blir lite brukt av 
andre enn småbarn med voksne til stede, kan det komme av at apparatene der som regel bare 
tillater en funksjon. Dette tilfredsstiller ikke barns krav til områder der de kan være kreative.  



NINA Rapport 190 

14 

 Mange har vært spesielt oppmerksomme på barn og unges utviklingsmuligheter i urbane 
boligstrøk. I Sverige ville Grahn et al. (1997) finne ut om det er noen sammenheng mellom 
barns utemiljøer, og deres lek og kreativitet, motorisk utvikling, og konsentrasjon og helse. De 
sammenlignet barna i en barnehage der barna var mye ute i naturen med en barnehage i en 
større by, uten særlige naturelementer på lekeområdet. Resultatene viste at leken i naturbar-
nehagen var mer variert, at barna der utviklet seg bedre motorisk, at de hadde bedre presta-
sjoner på konsentrasjonstester, og at de var mindre syke. 
 I Norge fant Fjørtoft (2000) at allsidig lek i naturen virker positivt på barnas motoriske utvik-
ling. Et naturlandskap inviterer til flere former for lek enn hva en asfaltert plass gjør.  Fjørtoft 
sammenlignet barn som lekte ute i skogen hver dag med barn som lekte på en tradisjonell le-
keplass. De som lekte i skogen viste etter hvert en klar forbedring i motoriske ferdigheter; det 
fant man ikke i den andre gruppa. Naturlandskap synes å være fordelaktig for barns motoriske 
utvikling. 
 Vegetasjon kan også være fordelaktig for barn som lider av ADHD. Denne gruppen av dys-
funksjon utgjør et relativt alvorlig helseproblem blant barn og unge. Svekkelser i oppmerksom-
hetsfunksjonene, manglende konsentrasjon, og svak impulskontroll/hyperaktivitet resulterer 
ofte i svake skoleprestasjoner, avvisning fra jevnaldrende, og konflikter i familien. Seinere kan 
resultatet bli økt aggresjonsnivå og kriminalitet. Ut fra teorien om naturen som arena for varier-
te aktiviteter, og som restaurerende for oppmerksomhetsfunksjonene, antok Taylor et al. 
(2001) at barn og unge med ADHD-diagnose burde kunne fungere bedre i et naturmiljø enn 
innendørs. Deres undersøkelse tydet på at jo grønnere ADHD-barnas lekeområder er, jo bedre 
fungerte de.  
 Wells (2000) testet barn som fikk ny leilighet i et område der det var mer natur omkring enn 
der de bodde før. Resultatene tydet på at oppmerksomhetsfunksjonene, som evnen til å kon-
sentrere seg, ble styrket etter flyttingen. Wells gransket alternative forklaringer på disse resul-
tatene, men kom til at den mest sannsynlige forklaringen var at omgivelsene ble ”grønnere”. 
Videre fant Kaplan & Austin (2004) at den naturvariabelen som i størst grad påvirket graden av 
tilfredshet med hele bomiljøet var tilstedeværelsen av skog. 
 I en undersøkelse i Chicago fant Taylor et al. (2002) at jo mer natur jenter kunne se på 
hjemmefra, jo bedre presterte de på tester som måler konsentrasjonsevnen. Også impulskont-
rollen og evnen til å tåle utsettelse på behovstilfredsstillelse ble styrket av utsikt til natur. Men 
for gutter fant man ingen slike sammenhenger. Forskerne forsøkte å forklare denne kjønnsfor-
skjellen med at guttene i gjennomsnitt oppholder seg lenger unna boligen enn hva jentene gjør, 
og at natur rett ved boligen derfor er av mindre betydning for gutter enn for jenter. 
 Taylor et al. (1998) stilte spørsmålet om vegetasjon på lekeplassen har noen betydning for 
barns lek og kontakt med voksne. De kartla dette i 64 utendørs lekeplasser i Chicago. Resulta-
tene viste at på plasser som stort sett var uten vegetasjon, var lekenivået og kontakt med 
voksne ca. halvparten av hva som var tilfellet på plasser med trær og gras. Et mål for kreativi-
tet i leken viste resultater i samme retning.  
 Flere barneforskere har interessert seg for fenomenet ”barns favorittsteder”. Barn nevner 
ofte steder i naturen, eller steder i hjemmet, som sine favorittsteder, og ofte er det stedene i 
naturen som forbindes med positive mentale tilstander (Korpela et al. 2001). Mens barn fra 
bygdemiljøer gjerne framhever naturperler i bygda, nevner bybarna mye oftere byer i utlandet, 
strender i syden eller hus i byen som favorittsted (Mjaavatn 1999). Stedene kan fungere posi-
tivt når barn trenger et sted å være for seg selv, uten foreldrenes kontroll, eller for å snakke 
med venner. Resultatene tyder på at barn verdsetter plasser av forskjellige grunner. Det kan 
være sosiale steder (være sammen med venner), sted for aktiviteter (som idrettsplass), per-
sonlige steder (der barn hører til, føler eierforhold til), eller sted for ensomhet. Men uteområde-
ne i tett befolkede byer er ofte åpne, med få naturelementer, og med ferdig snekrede appara-
ter. Det kan derfor være vanskelig for barn å lage seg private favorittsteder utendørs. Det ser 
ut som om når de unge kommer i puberteten, blir naturområdene i noe mindre grad favorittste-
der. I 14-15-årsalderen ser det ut til at steder for aktiviteter (som fotballbaner), kjøpesentre, og 
rom i hjemmet der man kan være sammen med venner i økende grad blir populære (Owens 
1994).  
 Andre undersøkelser viser at barn og unge verdsetter natur i sine næromgivelser høyt. I et 
flerkulturelt område i California var det enighet på tvers av etniske skiller om at 9-12-åringer 
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ønsket seg natur både på skolen og på fri/fellesområder (Loukaito-Sideris 2003). Men ikke alle 
naturområder er like godt likt av de unge. Det er tidligere vist at et relativt åpent, savanne-
liknende landskap, verdsettes høyt også blant unge (Balling & Falk 1982). Simmons (1994) 
viste 8-9-åringer i Chicago bilder av forskjellige typer landskap. Hun fant ut at landskap med 
bygninger, og med plener, noen trær, samt plass for ballspill ble best likt, fulgt av ”urban natur”: 
trær, plen, litt kratt, sjø, samt bygninger. Tett skog ble også godt likt, men klart dårligere enn de 
mer åpne landskapstypene.  Cunningham & Jones (1996) ga kameraer til 5. og 6. klassinger i 
en australsk by (Lismore), og ba dem ta bilder av steder og aktiviteter eter skoletid. Den vik-
tigste konklusjonen var at barna var mest opptatt av naturområder.  
 Barns syn på elver har vært gransket i noen skoler i London (Tapsell et al. 2001). Blant 9-
11-åringene var elva et område som sjelden ble oppsøkt: 60 % av barna visste om elva, men 
bare 22 % pleide å leke nær elva. Atten prosent hadde aldri vært ved elva. Barna uttrykte ofte 
at elver er skitne, forurensene og farlige. Nesten halvparten av barna i undersøkelsen sa at 
frykten for å falle i vannet var årsaken til at de ikke liker elver. Barna ble etter hvert tatt med på 
tur for å leke langs elva. Deres syn på elvelandskapet endret seg mye etterpå; de aller fleste 
likte elva bedre etter besøket der, og de ville gjerne tilbake dit for å leke. I en annen engelsk 
undersøkelse fant Matthews (1995) at 83 % av 9-11-åringene syntes at det er farlig å leke ved 
en elv. 91 % syntes det er farlig å leke på en bilvei. 
 Barn og unges relativt sterke interesse for dyreliv taler også for at naturmiljøet i boligstrøk er 
viktig. Verdsetting av dyreliv uttrykkes tidlig i livet. Faktisk ser det ut til at barn og unge setter 
enda mer pris på dyr enn hva voksne gjør. I en undersøkelse spurte vi 9-15-åringer i fire nors-
ke kommuner (Trondheim, Grue, Alvdal, Nordre Land) om hvor godt de likte hver av 20 dyr 
(Bjerke et al. 1998). Resultatene viste for eksempel at kjæledyra (hund og katt), ekorn og hest 
var best likt, fulgt av svane og linerle. Også ørnen liktes litt godt, mens kråke liktes litt dårlig. 
Barna likte humle, maur og edderkopp dårligst av de artene som var med.  
 Resultatene viste også at de yngste barna likte linerle og kråke bedre enn de eldre barna 
gjorde. Det var også noen kjønnsforskjeller: Flere gutter enn jenter likte ørn, men flere jenter 
enn gutter likte svane og linerle. Når det gjelder bostedsmessige forskjeller fant vi en tendens 
til at bybarn likte flertallet av dyra som ble nevnt, inkludert fuglene, bedre enn hva bygdebarna 
gjorde. 
 Barna i undersøkelsen ble også spurt om hvilke dyr de ønsket å se når de var ute på tur. De 
tre dyra som flest ønsket å se var hare (90 %), ekorn (89 %) og rådyr (86 %). Tre grupper av 
fugler var med i skjemaet: 80 % av barna ville se småfugler, 75 % ville se ugle, og 70 % ville se 
ørn.  
 Hesten har en særstilling blant svært mange barn, særlig jenter. I 1995 gjorde vi i samar-
beide med avisa Gudbrandsdølen Dagningen en oppsummering av hva medlemmene i avisas 
Barneklubb (opp til 13 år) sa om sine ønsker, og om hva de var redde for. Resultatene viste at 
dyr kom i en særstilling. På spørsmål om hva barna liker, var kategorien dyr den største, og 
hesten ble oftest nevnt (mest av jenter). På spørsmål om hva de ønsket seg, svarte 23 % dyr. 
Halvparten av disse svarte hest. Det var faktisk 33 % av jentene som ønsket seg en hest. 
 Også om hesteridning som element i behandlingen av ulike lidelser kan det sies at det fin-
nes en lang rekke positive erfaringer, men at det enda mangler omfattende og godt kontrollerte 
undersøkelser (Skomakerstuen & Wallgren 1998). Den daglige kontakten mellom hest og men-
neske kan sammenlignes med hva som finnes mellom folk og vanlige kjæledyr som hund og 
katt. Selve ridningen er mye brukt i tilfeller av nevrologiske og ortopediske symptomer, særlig 
blant funksjonshemmede. Fitzpatrick & Tebay (1998) har gitt en oversikt over slike erfaringer, 
og deres konklusjon er: Erfaringene er svært lovende, la oss undersøke dette grundig.  
 Å lære om dyr på skolen og å se dyreprogrammer på TV er de to dyrerelaterte aktivitetene 
flest barn sier at de deltar i ofte eller noen ganger (Figur 3) (Bjerke et al.. 2001). 83 % av barna 
lærer om dyr på skolen, og 80 % ser dyreprogrammer på TV. Andre aktiviteter barn deltar i 
ofte/noen ganger er å legge ut mat på fuglebrettet (74 %), fiske (72 %), lese bøker om dyr (66 
%), se hare, rev, rådyr eller elg (63 %), og å mate ender og svaner (53 %). Aktivitetene færrest 
barn deltar i ofte eller noen ganger er å fange biller/sommerfugler (15 %), og å være med på 
jakt (19 %). Det er også et mindretall som sier at de ofte eller noen ganger begraver døde fug-
ler (45 %), overnatter ute i skog og mark (45 %), er ute i skogen for å se på fugler (41 %), rir 
(37 %), eller legger ut mat til rådyr eller elg (32 %).  
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 For aktiviteter knyttet til fugler ser vi at noen flere jenter (77 %) enn gutter (70 %) legger ut 
mat til fuglene, og at jentene er i flertall også når det gjelder ”se på fugler”, ”begrave fugler” og 
”mate ender eller svaner”. Resultatene viste ellers at deltakelse avtar fra 3. til 8. klasse når det 
gjelder f.eks. å se på fugler, mate ender eller svaner, lese bøker om dyr, fange smådyr, begra-
ve fugler, og legge ut mat til fugler. Interessen for dyreliv vistes også ved at 71 % av barna som 
deltok i undersøkelsen hadde dyr hjemme hos seg.  
 I de nevnte norske undersøkelsene avtok interessen for å se dyr klart fra ni til 15 års alder. 
Lignende resultater finner vi i flere tidligere undersøkelser (se Kaplan & Kaplan 2002). Ungdom 
uttrykker ofte lavere preferanse for naturområder, og høyere preferanse for mer ”utviklede” om-
råder, enn hva barn (og ofte også voksne) gjør. Balling & Falk (1982) var en av de første som 
viste dette, De fant at folk i gjennomsnitt viste en preferanse for åpne, savannelignende land-
skaper, fulgt av ulike skogslandskaper. Men den laveste preferansen ble funnet blant 15-
åringene. Lignende resultater finner vi også i en skotsk undersøkelse (Bell et al. 2003) blant 
12-18-åringer. Fra ca. 15 års alder mistet mange gutter og jenter interesse for aktiviteter i na-
turområder. Men dersom de hadde en sterk interesse for fisking eller ornitologi, vedvarte inter-
essen. Den alder som passer best for aktiviteter i naturen synes å være fram til puberteten – 
deretter overtar andre interesser mer og mer. 

Også ungdom setter imidlertid pris på naturområder, men altså i noe mindre grad enn 
de yngre, og enn voksne. De unge setter mer og mer pris på områder der de kan være sam-
men med venner, og drive med aktiviteter som ballspill, se TV, og lignende (Larson 2000). Det-
te er sannsynligvis en del av overgangen til voksne roller, der sosial støtte, sosial akseptering 
og sosial kompetanse er viktig. I tillegg kommer at puberteten ser ut til å markere overgang fra 
mer aktive til mer passive fysiske vaner (Brodersen et al. 2005). 
 
 
1.4 Fysisk aktivitet ute blant unge: etnisitet, kjønn, alder og sosial 
klasse 
 
Forskjeller mellom etniske/kulturelle grupper 
 Det viser seg klare forskjeller i fysisk aktivitet når man sammenligner studenter i flere land. 
Ifølge European Health and Behaviour Survey (1989-1992) varierte utbredelsen av fysisk tre-
ning utført de to ukene før registreringen fra over 80 % til under 60 % på tvers av de 21 lande-
ne (Steptoe et al. 1997). Haase et al. (2004) samlet data fra 21 land i Europa, Asia, Sør-
Amerika og Sør-Afrika. Utbredelsen av fysisk inaktivitet, målt som andel av fritida, varierte fra 
23 % i Nordvest-Europa og USA til 44 % i utviklingsland. 
 Man kan også sammenligne grupper innen ett land. Basert på representative data fra større 
helseundersøkelser i USA er det flere ganger funnet at etniske minoritetsgrupper driver mindre 
med fysiske aktiviteter enn hva hvite unge gjør (Heath et al. 1994; Andersen et al. 1998; Gor-
don-Larsen et al. 1999). I England har det vært en del bekymring for at asiatiske skolebarns 
deltakelse i sport og andre fysiske aktiviteter er lav. I en undersøkelse av McGuire & Collins 
(1998) går det fram at det i første rekke er foreldrenes påvirkning som hindrer barna fra å delta. 
Sport og trening synes å ha en lav status i disse innvandrergruppene. Flere undersøkelser i 
skolene i London har vist at bortsett fra interesse for cricket, er asiatisk ungdom lite interessert 
i fysisk trening og sport (Siann et al. 1996; Bramham 2003). Det samme viser seg i andre eng-
elske byer (Woodfield et al. 2002). 
 I sørstater i USA ba Philipp (1998) elever i 11. og 12. klasse om å vurdere populariteten for 
20 fritidsaktiviteter. For 10 av dem var det klare forskjeller mellom svarte og hvite elever. Afro-
amerikanske elever syntes best om basketball, dansing og å gå til kjøpesenteret, mens hvite 
elever syntes best om amerikansk fotball, ridning, fisking og golf. Også i Canada viser det seg 
at immigrantbarn fra mange land er mindre fysisk aktive enn andre i fritida (Taylor & Doherty 
2005). Og i Sør-Afrika viste det seg at hvite 9-åringer var mer fysisk aktive enn jevngamle svar-
te barn, og de så mindre på TV. 
 Kjønn, alder og sosial klasse 
 I mange undersøkelser, spesielt i Nord-Europa og i USA, viser det seg at jenter i gjennom-
snitt er mindre fysisk aktive enn guttene er (Heath et al. 1994; Sallis et al. 1996; Hagger et al. 
1998; Andersen et al. 1998; Kristjansdottir & Vilhjalmson 2001; Woodfield et al. 2002; Klasson-
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Heggebø & Anderssen  2003; Cardon et al. 2005; Raudsepp 2006). Denne kjønnsforskjellen 
viser seg tidlig i livet (6-year-olds: Manios et al. 1999; 3-to 5-year-olds: Hussey et al. 2001; 
Pate et al. 2004), og kan ha en sammenheng med kjønnsforskjeller i aktivitet som en ser an-
tydninger til allerede i spedbarnsalderen (Campbell & Eaton, 1999; Garstein & Rothbart 2003). 
 Det er også et vanlig funn at deltakelse i ulike former for fysisk aktivitet avtar ettersom de 
unge blir noe eldre (Wolf et al. 1993; Heath et al. 1994; Culp 1998; Kimm et al. 2000; Sallis 
2000; Sallis et al. 2000; Kristjansdottir & Vilhjalmsson 2001; Kimm et al. 2002; Barnett et al. 
2002; Klasson-Heggebø & Anderssen 2003; Norman et al. 2005). Siden mange populære for-
mer for fysisk aktivitet foregår utendørs er det interessant å se at også ungdommens interesser 
for natur-baserte aktiviteter, som for eksempel interesse for dyreliv, avtar med økende alder. 
Endringer ser ut til å være klarest ved inntreden til puberteten (Bjerke et al. 2001; Kaplan & 
Kaplan 2002; Bell et al. 2003; Brodersen et al. 2005). 
 Når det gjelder forskjeller i fysisk aktivitet mellom barn fra ulike sosiale klasser har resulta-
tene vært noe mer sprikende enn hva gjelder for virkninger av kjønn og alder (Stamps & 
Stamps 1985; Hutchison 1988). Sallis et al. (1996) fant ingen forskjeller mellom sosiale klasser 
når det gjaldt fysisk trening i fritida; dette gjaldt ’high school students’ i California. Men de fra 
høyeres sosio-økonomiske lag deltok mer enn andre i fysisk trening på skolen. I andre land har 
man funnet mindre stillesitting og mer fysisk aktivitet blant unge fra høyere sosio-økonomiske 
lag enn blant de fra lavere lag: Island (Kristjansdottir & Vilhjalmson 2001), England (Woodfield 
et al. 2002), Sør-Afrika (McVeigh et al. 2004), og Estland (Raudsepp 2006). 
 
 
1.5 Metode 
 
Delmål 1 var å registrere natur- og kulturminnerelaterte holdninger og aktiviteter blant barn og 
unge i området, identifisere bruk, preferanser, barrierer for bruk, samt kulturelle og sosiale fak-
torer som påvirker dette. En spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført i noen utvalgte skoler 
(6. og 9. trinn), og en undersøkelse blant førskolelærere i utvalgte barnehager i området om 
uteaktiviteter for førskolebarn. I denne rapporten gjengir vi resultater fra undersøkelsen fra 6. 
og 9. trinn. 
 
Vi henvendte oss til Utdanningsetaten i Oslo kommune, med presentasjon av prosjektet og 
med forespørsel om etaten kunne anmode skolene i de aktuelle områdene å delta i undersø-
kelsen. Etter flere henvendelser uten at etaten svarte, valgte vi å kontakte 21 skoler direkte. 
Skolene ble purret en gang. 11 skoler sa seg villige til å bli med i undersøkelsen (noen med 
bare 6. trinn, noen med bare 9. trinn, noen med begge trinn). Skolene er: Bjøråsen, Tveita, 
Vestli, Jeriko, Ammerud, Bryn, Groruddalen, Vålerenga, Apalløkka, Lindeberg og Tokerud.  
Elleve barn (av totalt 694) hadde oppgitt lite troverdig alder, og ble utelatt fra aldersgruppering-
en; det ble derfor 293 elever fra 6. trinn og 390 elever fra 9. trinn. 
 
Det ble laget et spørreskjema etter innspill fra deltakerne i forskergruppen. Dette skjemaet føl-
ger som vedlegg til denne rapporten. Elevene besvarte skjemaet under veiledning av en av 
skolens lærere, og det var satt av en skoletime til dette. Dette skjedde i perioden 20. septem-
ber – 10. oktober 2005. 
 
Skjemaet innholder en god del spørsmål som forutsetter spesifikke kunnskaper. Det spørres 
for eksempel etter vurderinger av konkrete steder. Sett ut fra barns aksjonsradius dekker un-
dersøkelsen en stort område. Geografien, bygningsstrukturene og navnene varierer. Det er 
ikke usannsynlig at vi flere steder har spurt etter ting som ligger utenfor manges erfaringsver-
den. Det gjelder selvsagt når vi spør med henvisning til offisielle navn på konkrete områder. 
Spørsmål om bruk og vurdering av helt konkrete steder er i hovedsak utelatt fra denne rappor-
ten.  
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2 Resultater 
 
2.1 Bakgrunnsvariabler 
 
I fortsettelsen kommer vi til å gå i gjennom resultatene fra undersøkelsen. Hovedvekten skal 
ligge på spørsmål som handler om hvordan barna og ungdommene bruker utearealer, hvilke 
kvaliteter de setter mest pris på og hvilke ønsker de har for utviklingen av områdene. Hvilken 
praksis og hvilke preferanser barn og ungdom har varier. For å forstå noe av denne variasjo-
nen har vi stilt en serie spørsmål om forhold ved de unges bakgrunn. I det følgende kommer vi 
til å gå gjennom fordelingene på bakgrunnsvariablene som finnes i datamaterialet. Tabellene 
som presenteres er nummerert i samsvar med spørreskjemaet.   
 
Kjønn og alder 
Vi stilte spørsmålet: Er du gutt eller jente? 53 prosent oppga at de var gutter, mens 47 prosent 
skrev at de var jenter. Det ligger nærme det som er den faktiske fordelingene mellom kjønnene 
i disse aldersgruppene, men det er en viss overrepresentasjon av gutter. Undersøkelsen ble 
foretatt seint på høsten. Etter normen skal elevene fylle 11 og 14 den høsten de går henholds-
vis i sjette og niende klasse. Slik er det også i utvalget her. Noen få er 10 og 13, men alders-
gruppene 11 og 14 dominerer.  
 
Bomiljø 
Vi spurte elevene om hvor lenge den enkelte hadde bodd der han eller hun bor nå.  
 
Spørsmål nummer 3.  
Hvor lenge har du 
bodd der du bor 
nå? 

N % Kumulativ % 

Så lenge jeg har levd 234 34,2 34,2
Mer enn 10 år 95 13,9 48,1
Mellom 5 og 10 år 158 23,1 71,2
Mellom 1 og 5 år 152 22,2 93,4
Mindre enn ett år 45 6,6 100,0
Total 684 100,0
Ikke besvart 10  
Total 694 
 
Fordelingen viser at mange har bodd lenge på stedet de bor. 34 prosent har aldri bodd andre 
steder, og nær halvparten har bodd mer enn 10 år på samme sted. En liten andel, 7 prosent, 
rapporterte at de var flyttet inn i- løpet av siste år.  Det vil si at Groruddalen, har en ganske sta-
bil barne- og ungdomsbefolkning.   
 
Vi stilte to spørsmål som på litt ulike måter skal måle hvor godt de unge liker stedet der selv 
bor. Svarene ga et litt varierende bilde av hva deltakerne i undersøkelsen mente om dette. 
Først stilte vi spørsmålet: Hvor godt trives du i strøket du bor?      
 
Spørsmål nummer 4.  
Hvor godt trives du i 
strøket der du bor? 

N % K-% 

Svært godt 396 57,9 57,9 
Godt 234 34,2 92,1 
Mindre godt 33 4,8 96,9 
Trives ikke 21 3,1 100,0 
Total 684 100,0  
Ikke besvart 10   
Total 694   
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Et overveldende flertall (92 prosent) oppga at de trives godt eller svært godt i strøket de bor. 
Fem prosent trivdes mindre godt og bare 3 prosent sa at de ikke trives. Når vi spør på denne 
måten ser det ut til at barn og unge i Groruddalen trives meget godt i strøket de bor.  Da er det 
ganske paradoksalt at bare 53 prosent svarte ”ja, gjerne” eller ”ja, svært gjerne” på spørsmål 
om de kunne tenke seg å la egne barn vokse opp i strøket de selv bor.   
 
Spørsmål nummer 5 (N= 683). 
Prøv å forestille deg at du en gang får egne 
barn. Kunne du tenke deg å la dine barn 
vokse opp i det strøket du selv bor 

Total 
% 

Gutt 
% 

Jente 
% 

Ja, svært gjerne 21 22 20 
Ja, gjerne 32 33 32 
Verken ja eller nei 27 22 31 
Nei, helst ikke 13 14 12 
Nei, ikke i det hele tatt 7 9 5 
Total 100 100 100 
 
  
Hele 20 prosent vil heller at egne barn skal vokse opp andre steder. I tillegg er en betydelig 
andel (27 prosent) indifferente. Å svare ”verken ja eller nei” på et slikt spørsmål tyder heller 
ikke på stor begeistring. Til sammen er det altså 47 prosent, eller nær halvparten, som ikke er 
særlig begeistret for, eller endog direkte negative til tanken om å la egne barn vokse opp i 
strøket der de selv bor.   
 
De unge ble også spurt om hvem de bor sammen med.  
 
Spørsmål nummer 10. 
Hvem bor du sammen 
med? 

N % 

Mor og far 446 65,4 
Bare mor 96 14,1 
Bare far 18 2,6 
Mor og hennes samboer 
eller ektefelle 

48 7,0 

Far og hans samboer eller 
ektefelle 

1 ,1 

Omtrent like mye hos mor 
og far 

59 8,7 

Fosterforeldre 1 ,1 
Andre 13 1,9 
Total 682 100,0 
 
Vi ser at det absolutt mest alminnelige er å bo sammen med både mor og far. 65 prosent gjøre 
det. Blant de som ikke har foreldre som bor sammen, bor de aller fleste sammen med mor – 
enten bare med mor eller sammen med henne og hennes partner. 21 prosent bor på denne 
måten. Bare tre prosent oppga å bo sammen med far. Delt omsorg er heller ikke særlig vanlig i 
dette materialet. 9 prosent bor ”omtrent like mye hos mor og far”.  

 
Etnisk bakgrunn 
Groruddalen er et av områdene innenfor Oslo som har det største innsalget av innvandrere i 
befolkningen. Vi stilte en serie spørsmål for å tappe ulike sider ved dette fenomenet. For det 
første:  
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Spørsmål nummer 6.  
 
Er du født i Nor-
ge? 

N %

Ja 591 86,5
Nei  92 13,5
Total 683 100,0
Ikke besvart 11  
Total 694 
 
Ikke overraskende er det fleste født her i landet. Bare 14 prosent av de unge var født utenfor 
landets grenser. 44 prosent (n=56) av disse opplyste at de var kommet til landet etter at de fyl-
te 6 år. Det vil si at rundt regna 8 prosent av utvalget kom til Norge etter at de var nådd skole-
alder. Dermed hadde de aller fleste gjennomlevd en barndom i Norge da vi fanget dem opp i 6. 
og 9. klasse. Ganske få hadde emigrert hit i en alder som innebærer at de har gått på skole i 
andre land. Det ville ikke være urimelig å klassifisere dem som norske.   
 
Men måten det spørres på fører til at mange som ofte regnes som tilhørende innvandrerbe-
folkningen faller utenfor. Statistisk sentralbyrå (SSB) operer for eksempel med en definisjon 
som sier at de som har begge foreldrene sine født utenfor Norge regnes som innvandrere 
(Vassenden 1997). Når vi legger SSB’s definisjon til grunn får vi et helt annet inntrykk av hvor 
variert Groruddalen er med hensyns til befolkningens etniske sammensetning.  Vi spurte om 
mor er født i Norge, om far er født i Norge og eventuelt hvilke land de er født i.   
 
Spørsmål nummer 8.  
Er mor født i 
Norge? 

N % Er far født i 
Norge? 

N % 

Ja 337 50,3 Ja 298 44,0 
Nei  341 49,7 Nei  380 56,0 
Total 678 100,0 Total 678 100,0 
Ikke besvart 16  Ikke besvart 16  
Grand Total 694 Grand Total 694  
 
Omtrent halvparten av de spurte skoleelevene opplyste at mor ikke var født i Norge. 56 prosent 
rapporterte at far var født i et annet land.  Når vi spør på denne måten ser vi at svært mange 
av Groruddalens barn og unge har relasjoner til utlandet gjennom familiære bånd. For å kunne 
benytte SSB’s definisjon la vi svarene på disse to spørsmålene sammen. Da framkommer tre 
kategorier: Barn med to foreldre født i et annet land enn Norge, barn med en forelder født i 
Norge og en utenfor og tilslutt barn med to norskfødte foreldre. 

 
Spørsmål nummer 8 (Gruppert etter ssb’s definisjon av innvandrer). 
Er en eller begge 
født i Norge? 

N %

Ingen født i Norge 307 45,3
En født i Norge 107 15,8
Begge født i Norge 264 38,9
Total 678 100,0
Ikke besvart 16  
Grand Total 694  
 
Fordelingen her viser at det er ganske stor overlapp mellom det å ha en mor og det å ha en far 
født utenfor Norge. 45 prosent har denne bakgrunnen og er dermed ”innvandrer” etter SSB’s 
definisjon. Resten, både de med to foreldre (39 prosent) og de med en forelder (16 prosent) 
som er født i Norge, regnes da som ”norske”.  Gruppa med en norskfødt og en utenlandskfødt 
mor eller far er trolig i en bestemt forstand ekstra uensartet. Det ser vi når vi vurderer hvor bes-
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teforeldrene kan komme fra. Det vi først og fremst forbinder med kategorien er unge med to 
norskfødt besteforeldre og to besteforeldre som er født i samme landet som den utenlandsk-
fødte mora eller faren.  Men det er også mulig å ha fire utenlandskfødte besteforeldre. Man kan 
ha en far (eller mor) som er født i Norge av utenlandskfødte foreldre og en mor (eller far) som 
selv har immigrert til landet. Dette innebærer mest sannsynlig at en del av barna og ungdom-
mene som faller inn under denne kategorien, sosialt og kulturelt, like godt kunne vært klassifi-
sert som innvandrere. Hvorvidt man føler seg som norsk-pakistaner og er del av et norsk-
pakistansk miljø er for eksempel neppe avhengig av at begge foreldrene er født utenfor Norge.  
 Vi spurte videre om hvilket land mor og far var født i. I utvalget finnes elever med mødre fra 
52 forskjellige land og fedre fra 56 forskjellige land, Norge inkludert. Tallene forteller det vi viste 
fra før av, Groruddalen er i stor grad et multietnisk samfunn. 76 elever oppga at de hadde far 
og 81 oppga at de hadde mor fra Pakistan. Unge med bakgrunn fra Pakistan er den desidert 
største gruppa med innvandrede foreldre. Elever med mor fra Pakistan utgjør 12 prosent av 
hele utvalget og 26 prosent av underutvalget med utenlandskfødte mødre. Neste største grup-
pe er elever med aner fra Sri Lanka. 43 elever hadde mødre herfra. 6 prosent av hele utvalget 
og 14 prosent av underutvalget. Deretter følger Somalia (23 elever, 3 prosent av utvalget og 7 
prosent av underutvalget) og Vietnam (17 elever, 2 prosent av utvalget og 5 prosent av under-
utvalget). Tyrkia og Marokko følger tett på og deler femteplassen (15 elever, 2 prosent av ut-
valget og 5 prosent av underutvalget).  Dette blir for små kategorier til at det er meningsfullt å 
bearbeide dem statistisk. I de følgende analyser kommer vi hovedsakelig til å operere med ka-
tegoriene innvandrer og norsk (SSB’s definisjon), men av og til vil vi også bruke tredelingen fra 
tabellen over.  
 
Sosial klasse 
Informasjon om sosial klasse er vanskelig å skaffe til veie når man har med barn å gjøre.  Man 
kan ikke forutsette at de vet hvilket yrke foreldrene har. I denne undersøkelsen fikk responden-
tene likevel spørsmål om mors og fars yrke. I tillegg ble de bedt om kort å fortelle hva foreldre-
ne gjør på jobben. Opplysningene som framkom ble kodet etter en klassemodell som Skogen 
(1996) har utarbeidet på grunnlag av det internasjonale yrkesklassifiseringssystemet ISCO-88 
(ILO 1990). Her er informasjonen om fars yrke brukt for å bestemme familiens klasseposisjon. 
Fremdeles er det nok sånn at fars arbeid har mest å si for den klassemessige konteksten som 
rammer inn barns oppvekst. I de tilfellene hvor opplysninger om fars yrke mangler, har vi brukt 
mors yrke. 
 
Skogen operer med følgende kategorier: Høyere administrative lag (Høy adm.) består av lede-
re på høyt nivå i offentlig og privat sektor. De humanistisk sosiale mellomlagene (Hum. sos.) 
består av yrker som vanligvis krever to til tre års høgskoleutdanning eller mer, sånn som lære-
re, sosionomer og diverse helsearbeidere. Ingeniører, datafolk, teknikere og økonomer med 
utdanning fra høgskoler og universiteter er plassert i kategorien De teknisk økonomiske mel-
lomlagene (Tekn. øk.). Folk som jobber på lavere nivå innen post, bank forsikring eller som 
arbeider med tjenesteyting av forskjellige slag plasseres som Lavere funksjonærer (Lav funk.). 
Dette er stillinger som normalt krever mindre enn to års høgskoleutdanning. Arbeidere er 
lønnsarbeidere i manuelle yrker, sånn som prosessarbeidere, håndverkere og sjåfører. Kate-
gorien Uten arbeid brukes i tilfeller der både mor og far står uten arbeid. Dette blir en brokete 
kategori som samler arbeidsledige, uføretrygdede og studenter. Når vi mangler informasjon 
både om mor og far brukes betegnelsen Ikke besvart.  
 
Spørsmål nummer 9 (gruppert etter Skogens klassemodell). 
Sosial klasse N % 
Tekn. øk. 98 14,1 
Hum. sos.  69 9,9 
Lav funk. 164 23,6 
Arbeider 251 36,2 
Uten arbeid 15 2,2 
Ikke besvart 97 14,0 
Total 694 100,0 
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Svært få, bare tre elever oppga at fedrene hadde jobber som kunne karakteriseres som tilhø-
rende de høyre administrative lagene. De det gjaldt ble omkodet og plassert sammen med de 
teknisk økonomiske mellomlagene. Da får vi fram fordelingen i tabellen over. Det mest slående 
trekket ved utvalget er at hele 35 prosent kommer fra arbeiderklassen. Selv om vi slår sammen 
de to middelklassekategoriene er arbeiderklassen definitivt større. Gruppen av elever fra sjiktet 
lavere funksjonærer er nest størst og utgjør 24 prosent av utvalget. Skillet mellom arbeidere og 
lavere funksjonærer kan være litt unødvendig i vår sammenheng. Dersom vi slår de to gruppe-
ne sammen samtidig som vi også holder de to middelklassekategoriene samlet får vi en enda 
enklere klassemodell. Den viser at 24 prosent av respondentene oppgir yrker som innebærer 
at de har middelklassebakgrunn mot 60 prosent med arbeiderklassebakgrunn.  Til sammen er 
det 16 prosent som med foreldre som ikke har arbeid eller som ikke har besvart spørsmålet om 
foreldrenes yrke. For å forenkle språket kommer vi til å kalle denne gruppa for ”missing-
gruppa”.   
 
Der er ikke alltid like enkelt å kode de unges svar på spørsmålet om yrke. Et problem som gikk 
igjen var alle de som skrev slikt som ”data” og ”it-greier”.  Dersom de har edb-utdannelse fra 
høgskoler eller universitet hører de naturligvis hjemme i de teknisk/økonomiske mellomlagene. 
Sannsynligvis innebærer disse svarene ganske ulikartede yrker. Innenfor de tek-
nisk/økonomiske mellomlagene oppga nesten hver femte (19 prosent) elev å ha en far som 
jobber med data. Som andel av hele utvalget utgjør den samme gruppa tre prosent. En annen 
enkeltgruppe som også er stor og som kan ha en spesiell interesse er de med fedre som kjører 
taxi. Etter ISCO-88 hører sjåfører til i arbeiderklassen, men enkelte er nok drosjeeiere og der-
med selvstendig næringsdrivene. I utvalget her utgjør elever med fedre som kjører drosje 11 
prosent av arbeiderklassen og fire prosent av hele utvalget. Av og til kommer vi i de videre 
analysene til å holde et ekstra øye med disse to gruppene, for å sjekke om det gjør noen for-
skjell om vi holder dem utenfor eller innenfor de kategoriene hvor de i utgangspunktet ble plas-
sert. 
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2.2 Generelle fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet 
 
Før vi går løs på resultatene som konkret handler om unges praksis når det gjelder kulturmin-
ner og naturkvaliteter skal vi gi en oversikt over aktiviteten når det gjelder annen bruk av fritida, 
herunder former for fysisk aktivitet som normalt ikke betegnes som friluftsliv.  
 
Spørsmål nummer 11 (N= 639-666). 
Gjorde du noen av disse aktivitetene sist uke? Ja 

% 
Nei 
% 

Besøkt familie eller nabo 61 39 
Var med mor eller far på innkjøp 55 45 

Gikk tur sammen med mor/far 29 71 

Trente i idrettslaget jeg er med i 49 51 

Var på tur eller lekte sammen med venner i skogen 
nær der jeg bor 

27 73 

Var sammen med venner på kjøpesenteret 49 51 

Så på TV/DVD/video sammen med venner 65 35 

Trimmet på egen hånd (løp en tur, var i svømmehallen 
etc.) 

42 58 

Var i fritidsklubb 20 80 
Gjorde  lekser 74 26 
Gjorde noe sammen med mor og far (drev med hobby, 
trening eller lignende) 

39 61 

Brukte størstedelen av kvelden ute sammen med ven-
ner/kamerater 

53 47 

Hadde besøk av venner på rommet mitt 54 46 

Hjalp til hjemme (vasket, ryddet o.s.v.) 69 31 

Var på besøk hjemme hos en venn 72 28 

Leste ei bok som jeg liker 47 53 
Sto sammen med venner på et gatehjørne/veikryss, 
utenfor en kiosk eller en bensinstasjon 

22 78 

Dro inn til sentrum 52 48 
Var på tur til en gammel bondegård 8 92 
Var på tur til en gammel hage nær der jeg bor 7 93 
Var på tur til en gammel bygning nær der jeg bor 7 93 

Var hjemme sammen med mor, far eller søsken hele 
kvelden 

66 34 

Var på møte i lag eller forening, for eksempel speide-
ren 

15 85 

Tegnet, malte eller skrev hjemme på egen hånd 42 58 

Spilte dataspill, chattet 83 17 
Spilte på spilleautomat (med pengepremie) 9 91 

 
Vi ser av tabellen at de aktivitetene flest har gjort i løpet av siste uke er slikt som verken inne-
bærer bruk av friluftsarealer eller kulturminner. Spilte dataspill eller chattet (83 prosent), gjorde 
lekser (75 prosent) og var på besøk hos en venn (72 prosent) er de aktivitetene som flest rap-
porterte å ha gjort uka før datainnsamlingen. Til sammenligning rapporterte 27 prosent at de 
hadde vært på tur eller lekt i skogen med venner, 29 prosent at de hadde gått på tur med mor 
eller far, 42 prosent at de hadde trimmet på egenhånd og 49 prosent at de hadde trent i et id-
rettslag. Forholdet til kulturminner og kulturmiljøer styrer ut fra undersøkelsen i liten grad aktivi-
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teten til brukergruppen. 7-8% svarer at de har besøkt en gammel hage, bygning eller bonde-
gård siste uke. Dette er den klart laveste verdien knyttet til aktivitetstyper som er angitt i spør-
reskjemaet, men kanskje også det smaleste ved at ”gammel” her utgjør en kvalitativ faktor 
knyttet til en type besøksmål. Svarprosenten indikerer at en aktiv bruk av kulturminner og kul-
turmiljøer ikke er utbredt i kraft av å omhandle kulturminner, men fanger ikke nødvendigvis opp 
den faktiske aktiviteten som foregår i tilknytning til kulturminner uten viten om at dette er et 
kulturminne.  
 
Enkelte aktiviteter er preget av at det er klare kjønnsforskjeller, mens andre ser ut til å være 
mer ”ukjønnet”.  Omtrent like mange gutter og jenter oppga at de hadde gjort lekser (72 pro-
sent versus 76 prosent), at de hadde spilt dataspill eller chattet (84 prosent versus 81 prosent), 
at de hadde vært på tur med mor og far (27 prosent versus 31 prosent) og at de hadde vært på 
tur eller lekt med venner i skogen (27 prosent av både guttene og jentene rapporterte dette). 
Guttene er betydelig mer aktive enn jentene når det gjelder å ha trent i idrettslag (56 prosent 
versus 42 prosent), trimmet på egenhånd (46 prosent versus 37 prosent) og vært i fritidsklubb 
(25 prosent mot 16 prosent). Jentene er på sin side mer aktive enn guttene når det handler om 
å hjelpe til hjemme (74 prosent versus 64 prosent), være sammen med venner på kjøpesenter 
(56 prosent versus 42 prosent), lese i ei bok de liker (52 prosent versus 43 prosent) og å teg-
ne, male eller skrive hjemme på egenhånd (54 prosent versus 31 prosent). Det er små kjønns-
forskjeller for kulturminnemålene. Unntaket er ”var på tur til en gammel hage nær der jeg bor”. 
10 prosent av guttene mot 4 prosent av jentene oppga at de hadde gjort det siste uke.  
 
Det var få signifikante klasseforskjeller. Det er en tendens til at barn og unge med bakgrunn fra 
de humanistisk/sosiale mellomlagene oftere har gått på tur med foreldrene sine, mens de unge 
med foreldre fra den teknisk/økonomiske middelklassen oftere enn andre har trent i regi av et 
idrettslag. Barn og unge fra arbeiderklassen oppgir sjeldnere enn de andre at de har stått 
sammen med venner på et gatehjørne/veikryss, utenfor en kiosk eller en bensinstasjon.  
 
Strandbu (2000) fant i en undersøkelse av Osloungdoms fritidsvaner at om lag hver andre med 
etnisk-norsk bakgrunn går på tur, mens dette gjelder for mindre enn hver tredje ungdom med 
utenlandsk bakgrunn. Unge med oppvekst i middelklassen gikk mest på tur. 
 
Spørsmål nummer 11: Andel som oppgir å ha deltatt i ulike aktiviteter siste uke etter om foreldre er 
født i Norge eller ikke. Prosent 
 Begge født 

Norge 
(n=250) 

Ingen født 
Norge 
(n=293) 

Prosent- 
differanse 

Besøkte familie eller nabo 57 66 9 
Var med mor eller far på innkjøp 51 57 6 
Gikk tur sammen med mor/far   24 33 9 
Trente i idrettslaget jeg er med i   60 39 -21 
Var på tur eller lekte sammen med venner i sko-
gen der jeg bor 

25 29 4 

Var sammen med venner på kjøpesenter 45 53 8 
Så på TV/DVD/video s.m. venner 66 62 -4 
Trimmet på egen hånd (løp tur, var i svømmehall 
etc.) 

47 37 -10 

Var i fritidsklubb 16 23 7 
Gjorde lekser 76 74 -2 
Gjorde noe s.m. mor/far (hobby o.l) 44 38 -6 
Brukte størstedel av kvelden ute sammen med 
venner/kamerater   

56 47 -9 

Hadde besøk av venner på rommet mitt 57 51 -6 
Hjalp til hjemme (vasket, ryddet etc)  62 77 15 
Var på besøk hjemme hos en venn 74 70 -4 
Leste ei bok jeg liker 43 51 8 
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Sto sammen med venner på et gatehjør-
ne/veikryss, utenfor kiosk eller en bensinstasjon 

23 21 -2 

Dro inn til sentrum   40 59 19 
 Begge født 

Norge 
(n=250) 

Ingen født 
Norge 
(n=293) 

Prosent- 
differanse 

Var på tur til en gammel bondegård 7 8 1 
Var på tur til en gammel hage nær der jeg bor 6 8 2 
Var på tur til en gammel bygning nær der jeg bor 6 9 3 
Var hjemme s.m. mor far el. Søsken hele kvelden 65 70 5 
Var på møte i lag eller forening (eks. speideren) 16 14 -2 
Tegnet, malte eller skrev hjemme på egen hånd  38 47 9 
Spilte dataspill, chattet 84 81 -3 
Spilte på spilleautomat 8 10 2 
 
Gjennomgående er det små forskjeller i deltakelse i ulike aktiviteter mellom barn med norsk 
bakgrunn, og barn som har foreldre som er født utenfor Norge. Vi ser likevel at barn med inn-
vandrerbakgrunn utviser et mer familieorientert fritidsmønster (Øya 2003) enn det som gjelder 
etnisk norske. Det er gjennomgående en høyere andel blant innvandrerbarn som ”har gjort 
ting” sammen med mor eller far, slik som gjøre innkjøp, gå på tur sammen med, hjelpe til 
hjemme. Vi ser også at barn med innvandrerbakgrunn oftere enn norske har besøkt slektninger 
og naboer. Sport og idrett har betydelig mindre plass i innvandrerbarns aktivitetsregister. Ande-
len som har drevet trening i idrettslag eller som har trimmet på egen hånd er svært mye lavere 
enn blant etnisk-norske.  
 
Blant barn med innvandrerbakgrunn ser vi at det å ”dra inn til sentrum” har langt større utbre-
delse enn blant norske. Dette kan være uttrykk for ”fritidspendling” og utelivsorientering (Øia 
2003), og slik sett sees som ledd i et ustrukturert fritidsmønster (Aaboen Sletten 2003), men 
det kan også tenkes at hyppigere reiser til sentrum henger sammen med en sterkere familie-
orientert fritidsbruk. Vi så at innvandrerbarn ofte besøker slektninger. En betydelig andel av 
innvandrerbefolkningen er bosatt i sentrumsnære områder. Det å besøke slektninger vil derfor 
for mange kunne forutsette besøk i sentrum. Viktige religiøse institusjoner er dessuten lokali-
sert i sentrum. For mange kan sentrumsreiser være begrunnet med besøk til moské eller del-
taking i koranskole. 
 
Noen av de ulikhetene vi finner i fritidsbruk mellom etnisk norske- og innvandrerbarn har sam-
menheng med at jenter og gutter har ulike vaner og preferanser. Dette gjelder for eksempel 
deltaking i idrettsaktiviteter. Hele forskjellen mellom innvandrere og etnisk-norske ligger i at 
jenter med innvandrerbakgrunn i svært liten grad er aktive. Bare i overkant av hver femte inn-
vandrerjente har trent i idrettslag, mens dette gjelder mer enn hver andre gutt med innvandrer-
bakgrunn – samme omfang som gutter med norsk-etnisk bakgrunn. Det samme gjelder for det 
å trimme på egen hånd: 30 prosent av jenter og 44 prosent av gutter med innvandrerbakgrunn 
har gjort dette siste uke. Gutter med innvandrerbakgrunn er like aktive egentrimmere som 
norske gutter og jenter, mens jenter med innvandrerbakgrunn altså er vesentlig mindre aktive. 
Det mer familieorienterte fritidsmønstret blant innvandrerbarn gjelder både gutter og jenter. Det 
å hjelpe til med vasking og rydding hjemme er for eksempel betydelig mer utbredt for gutter og 
jenter med innvandrerbakgrunn enn det er for etnisk norske. 
 
I spørsmålene 13 og 14 blir barna bedt om beskrive hvor de oppholder seg ”når du er ute i friti-
da” om vinteren og om sommeren. Til hver type opplistet sted er svaralternativene ”ofte”, ”av 
og til” og ”aldri”. Nedenstående tabeller viser andelene som oppgir at de ofte, av og til og aldri 
tilbringer tid på de nevnte typene steder. 
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Spørsmål 13 (N=638-657) 
Når du er ute i fritida om vinteren, hvor er du da? Ofte 

% 
Av og 
til % 

Aldri 
% 

På veien eller i gata 16 55 29 
I parken 8 38 54 
På lekeplassen 13 43 44 
I hagen 15 31 54 
I skogen 16 42 42 
På kjøpesenter eller butikk 40 50 10 
På kafe eller snackbar 13 42 45 
På idrettsplass 29 38 33 
I idrettshallen 31 35 34 
 
 
Spørsmål 14 (N=638-657) 
Når du er ute i fritida om sommeren, hvor er du da? Ofte Av og 

til 
Aldri 

På veien eller i gata 35 40 25 
I parken 22 41 37 
På lekeplassen 22 39 39 
I hagen 24 33 43 
I skogen 24 44 32 
På kjøpesenter eller butikk 48 44 8 
På kafe eller snackbar 20 39 41 
På idrettsplass 45 31 24 
I idrettshallen 33 36 31 
 
Helt generelt kan vi si at det ser ut til at alle aktivitetene er noe de unge oftere gjør om somme-
ren enn om vinteren. Forskjellen mellom årstidene er størst for idrettsplasser og minst for id-
rettshaller. Uansett årstid er det flest som krysset av for kjøpesenter eller butikk som noe de 
ofte gjør når de er ute i fritida. Idrettsplassen kommer som en god nummer to.  Når det gjelder 
uteaktivitet i skog og hager er det hva vi kan kalle moderat oppslutning. 32 prosent oppgir at de 
aldri er i skogen om sommeren, 42 prosent oppgir det samme for vinteren.   
 
Vi finner et klart kjønnsmønster her. Mønsteret er det samme både for vinter og sommer. Jen-
tene er oftere enn guttene på kjøpesenter eller i butikk (Sommer: 55 prosent av jentene og 41 
prosent av guttene svarte ”ofte”; Vinter: 48 prosent av jentene og 33 prosent av guttene svarte 
”ofte”). Guttene er på sin side oftere på idrettsplassen (Sommer: 37 prosent av jentene og 53 
prosent av guttene svarte ”ofte”; Vinter: 20 prosent av jentene og 38 prosent av guttene svarte 
”ofte”) og i idrettshallen (Sommer: 28 prosent av jentene og 37 prosent av guttene svarte ”ofte”; 
Vinter: 33 prosent av jentene og 48 prosent av guttene svarte ”ofte”) 
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Spørsmål 13 og 14: Andel av barna som oppgir at de ofte eller av og til oppholder seg følgende 
steder når de er ute vinter og sommer, fordelt etter foreldres fødeland 
 Begge 

født 
Norge 
(n=250) 

Ingen født 
Norge 
(n=293) 

Differanse 
i prosent 

Vinter    
På veien eller gata  79 64 -15 
I parken 44 50 6 
På lekeplassen 53 61 8 
I hagen  53    40 -13 
I skogen 77  43 -34 
På kjøpesenter eller butikk  91 91  0 
På kafe eller snackbar 60 49 -11 
På idrettsplass 74 60 -14 
I idrettshallen 73 59 -14 
Sommer 
På veien eller gata     78 72 -6 
I parken 55 69 14 
På lekeplassen 55 68 13 
I hagen  63    55 -8 
I skogen 78 58 -20 
På kjøpesenter eller butikk  95 93 -2 
På kafe eller snackbar 67 52 -15 
På idrettsplass 83 72 -11 
I idrettshallen 75 61 -14 
 
Det er til dels store forskjeller mellom barn med utenlandske og etnisk norske foreldre med 
hensyn til bruk av oppholdssteder i det offentlige rommet. Forskjellene er gjennomgående og 
mer eller mindre uavhengig av årstid. Med unntak av det å oppholde seg i park og på lekeplass 
er det flere barn av norsk-etnisk opprinnelse som bruker de forskjellige arenaene enn det som 
er tilfelle for innvandrerbarn. Det å være i skogen er for eksempel vesentlig mindre utbredt 
blant innvandrere enn blant etnisk-norske, særlig vinterstid. Disse forskjellene er kjønnsuav-
hengige. Det vil si at både gutter og jenter med innvandrerbakgrunn opptrer forskjellig fra et-
nisk-norske på disse arenaene. 
 
 
Spørsmål 15 for 6 klassinger (N=260-284). 
Om skolevegen, 6. klasse Ofte 

% 
Av og til 

% 
Aldri 

% 
Går du til skolen 89 9 2 
Sykler du til skolen 6 18 76 
Kjører du bil med mor/far til skolen 3 33 64 
Tar du buss eller t-bane til skolen 2 3 95 
 
 
Spørsmål 15 for 9 klassinger (N= 353-376) 
Om skolevegen, 9. klasse Ofte 

% 
Av og til 

% 
Aldri 

% 
Går du til skolen 88 9 3 
Sykler du til skolen 14 32 54 
Kjører du bil med mor/far til skolen 3 25 72 
Tar du buss eller t-bane til skolen 4 9 87 
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Nær 90 prosent av elevene, uansett klassetrinn, går ofte til skolen. Tilsvarende er det få som 
ofte kjører bil, tar buss eller t-bane. Sykling ser ut til å være noe som øker med alderen. Det er 
færre blant 9.-klassingene som aldri sykler til skolen. Det er små og få kjønnsforskjeller, men 
sykling er et unntak hvor 12 prosent av guttene og 8 prosent av jentene oppga at de ofte sykler 
til skolen. Sykling var også den eneste variabelen som ga utslag når det gjelder etnisk bak-
grunn. Vi fant at blant de med to foreldre født i Norge var det 17 prosent som oppga at de ofte 
sykler til skolen. Blant elvene med to foreldre som var født utenfor Norge var det bare 6 pro-
sent som oppga det samme.  Det var ingen klasseforskjeller. 

 
Nedenfor presenterer vi dataene fra et større batteri som tapper forskjellig typer fysisk aktivitet. 
Hva fenger barna mest? 
 
Spørsmål16. 6 klasse. Prosent 
Hvor ofte pleier du å gjøre følgende ting? Flere ganger i 

uka 

O
m

trent 
en 

gang i uka 

En eller et par 
ganger i m

å-
neden 

Sjeldnere enn 
en 

gang 
i 

m
åneden 

A
ldri 

eller 
nesten aldri 

 % % % % % 
Går skitur i skog og mark 7 16 16 14 46 
Går på fottur i skog og mark 9 15 25 13 37 
Går på bær- eller sopptur 6 9 14 15 56 
Kjører snøbrett eller står slalom 31 14 16 10 29 
Drar på fisketur 6 6 11 21 57 
Overnatter ute i telt i skog og mark 3 2 8 19 69 
Bruker grønne friområder/parker til ulike ak-
tiviteter 

16 13 21 15 35 

Sykler en tur sammen med mor/far 12 11 18 15 44 
Sykler en tur sammen med venner 32 22 16 13 18 
Sykler en tur alene 25 22 12 17 25 
Jogger sammen med mor/far 7 7 13 16 58 
Jogger sammen med venner 13 14 13 18 44 
Jogger en tur alene 12 11 9 14 54 
Spiller ball med venner 57 18 7 7 12 
Hopper strikk eller tau 20 13 9 9 49 
Går omkring med venner og prater 58 18 6 8 9 
Står skateboard 8 7 9 6 9 
 
Vi legger sammen svarkategoriene ’flere ganger i uka’ og ’omtrent en gang i uka’, og ser at ’går 
omkring med venner og prater’ er den av de 17 aktivitetene som flest gjør (76 %). Deretter føl-
ger ’spiller ball med venner’ (68 %), ’sykler en tur sammen med venner’ (42 %), ’kjører snøbrett 
eller står slalåm’ (37 %), og ’sykler en tur alene’ (35 %). Aktiviteter som flest svarer ’aldri eller 
nesten aldri’ på er ’står skateboard’ (71 %), ’jogger sammen med mor eller far’ (67 %), og 
overnatter ute i telt…’ (66 %). 
 
Resultatene viser at flere gutter enn jenter driver med følgende aktiviteter: Gå på ski (gutter 20 
%, jenter 13 %), kjøre snøbrett/slalåm (gutter 42 %, jenter 31 %), dra på fisketur (gutter 15 %, 
jenter 6 %), dra på telttur (gutter 8 %, jenter 2 %), sykle en tur sammen med venn (gutter 47 %, 
jenter 36 %), sykle en tur alene (gutter 44 %, jenter 16 %), spille ball med venner (gutter 76  %, 
jenter 59 %), og stå skateboard (gutter 20 %, jenter 6 %). Flere jenter enn gutter drar på 
bær/sopptur (71 % av guttene og 56 % av jentene svarte aldri) og en kjønnsforskjell i lignende 
størrelse finnes for å bruke grønne friområder til ulike aktiviteter. Dessuten driver flere jenter 
enn gutter med å hopp strikk/tau (25 % flere jenter enn gutter), og å gå omkring med venner og 
prate (11 % flere jenter enn gutter). For tre av aktivitetene var det ingen kjønnsforskjeller. 
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Det er ingen forskjeller mellom elever på 6. og 9. trinn i deltakelse i fisketurer, teltturer, bruk av 
grønne friområder, jogge sammen med venn, eller gå omkring sammen med venner og prate. 
For alle de andre aktivitetene svarte flere i 6. trinn enn i 9. trinn at de driver med dem flere 
ganger i uka eller omtrent en gang i uka. For de fleste aktivitetene er det 5-15 % flere 
6.trinnselever enn 9.trinnselever som rapporterer at de driver med dem. Størst forskjeller er det 
for å sykle sammen med venn (54 % for 6. trinn, 33 % for 9. trinn), og for å sykle en tur alene 
(47 % for 6. trinn, 26 % for 9. trinn). 
 
Deltakelse i de aktivitetene som finnes i vår liste er nesten ikke påvirket av om elevene er født i 
Norge eller ikke. Det var bare to unntak her: Elever som ikke er født i Norge går noe mindre 
skiturer, men står noe oftere på skateboard. Derimot hadde foreldres fødeland større påvirk-
ning. Dersom ingen av foreldrene er født i Norge, går eleven sjeldnere på skiturer, går sjeldne-
re fotturer i skog og mark, kjører sjeldnere alpint, drar sjeldnere på fisketurer og sjeldnere på 
teltturer, sammenlignet med elvene som har to foreldre som er født i Norge. De som har en 
forelder født i Norge og en født i et annet land danner en mellomkategori.  
 
Hvordan varier aktivitetene med sosiale klassebakgrunn? Når vi legger den enkle klassemodel-
len til grunn finner vi noen klare forskjeller. Sammenlignet med arbeiderklasseelevene går flere 
fra middelklassen på skitur en gang i uka eller oftere (20 % mot 15 %). Missing-gruppa skårer 
på nivå med arbeiderklassen. 16 prosent oppga at det går på skitur en eller flere ganger i uka. 
De største forskjellene finner vi i den andre enden av skalaen. Blant middelklasseelevene svar-
te 42 prosent at de aldri eller nesten aldri går på skitur. Til sammenligning svarte 52 prosent fra 
arbeiderklassen og 63 prosent fra missing-gruppa det samme. Vi fant et litt annet mønster når 
det gjelder fottur i skog og mark. Middelklasse- og arbeiderklassebarna ligner hverandre når 
det handler om andelen som er veldig aktive. 20 prosent i begge kategorier opplyste at de går 
på fottur en gang i uka eller oftere. Bare ni prosent i missing-gruppa rapporterte aktivitet på 
samme nivå. Også her er variasjonen større i den andre enden av skalaen. 30 prosent fra mid-
delklassen, 43 prosent fra arbeiderklassen og 61 prosent fra missing-gruppa opplyste at de 
aldri eller nesten aldri går på fottur i skog og mark.  Arbeiderklasseelevene kjører oftest 
snøbrett eller slalåm. 41 prosent av dem rapporterte at de gjorde det ”omtrent en gang i uka” 
eller oftere. Det same gjelder 34 prosent blant middelklasseelevene og 27 prosent i missing-
gruppa. Middelklasseelevene (26%) er sjeldnest helt inaktive.  Blant arbeiderklasseelevene 
svarte 30 prosent at de ”aldri eller neste aldri kjører snøbrett eller slalåm. Det samme gjelder 
43 prosent av dem som havnet i missing-gruppa. 13 prosent av middelklasseelevene, 10 pro-
sent av arbeiderklasseelevene og 7 prosent i missing-gruppa drar på fisketur en eller flere 
ganger i uka. I motsatt ende av skalaen er det 53 av middelklasseelevene, 61 prosent av ar-
beiderklasse elevene og 72 prosent missing-gruppa som svarer at de sjelden eller aldri drar på 
fisketur. Når det gjelder de andre aktivitetene er det ingen systematiske sammenhenger. 
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2.3 Medlemskap i klubber og foreninger 
 
Vi stilte spørsmål om de unges deltakelse i foreninger, klubber og lag. Nedenfor er resultatene 
presentert.  
 
Spørsmål 12 (N=497-563) 
Er du med i noen av de følgende foreninger, klubber eller lag? Ja 

% 
Nei 
% 

Fritidsklubb 39 61 
Idrettslag 72 28 
Forening for dyrehold (hunder, kaniner, akvarier, ridning eller lignende) 6 94 
Speideren 7 93 
Røde kors, Norsk folkehjelp eller lignende 10 90 
Kristen forening 8 92 
Muslimsk eller annen ikke-kristen  religiøs forening 16 84 
Musikkorps, kor, orkester 26 74 
Jakt- og fiskeforening 8 92 
Hobby (frimerker, modell, syforening eller lignende) 23 77 
Dataklubb 7 93 
4 H 5 95 
 
Idrettslagene har desidert best rekruttering. Nesten tre av fire oppgir å være medlemmer. Fri-
tidsklubbene og musikkorps, kor og orkestre har også relativt god oppslutning. Foreninger som 
har virksomheten konsentrert om dyr og natur, sånn som foreninger for dyrehold, 4H, Speide-
ren og jakt og fiskeforeninger, ser ikke ut til å være særlig populære blant barn og unge i Gro-
ruddalen.  
 
Vi finner noen kjønnsforskjeller her. Generelt er jentene i flertall når det gjelder organiserte fri-
tidssysler. Unntaket er idrettslagene (gutter 77% mot jenter 66%) og dataklubbene (gutter 9% 
mot jenter 4%). 11 prosent av jentene mot bare tre prosent av guttene er med i foreninger for 
dyrehold. 40 prosent av jentene mot 16 prosent av guttene er med i korps, kor eller orkester. 
Også når det gjelder hobbyklubber rapporterte flere jenter deltakelse (29% mot 18). 
Det er en tendens til at unge med bakgrunn fra de teknisk/økonomiske mellomlagene oftere er 
med i idrettslag, mens unge fra de humanistisk sosiale mellomlagene oftere er med i korps, kor 
eller orkester.  Når det gjelder medlemskap i muslimsk eller annen ikke-kristen religiøs forening 
er det barn og unge fra arbeiderklassen som skårer høyest.  
 
Vi fant til dels betydelig variasjon når vi sammenlignet fordelingene på variabelen som måler 
om mor og far er født i Norge eller ikke. I tabellen nedenfor er resultatene presentert. 
 
Spørsmål nummer 12: Andel som oppgir å være medlem i organisasjon/forening etter foreldres fø-
deland. Prosent 
 Begge 

født 
Norge 
(n=250) 

Ingen født 
Norge 
(n=293) 

Prosent- 
differanse 

Er med i fritidsklubb      37 37 0 
Er medlem i idrettslag   80 64 -16 
Er med i forening for dyrehold  9  3  -6  
Er med i speideren                           10 6   -4 
Er med i Røde kors, Norsk folkehjelp eller lignen-
de  

5     15 10 

Er med i kristen forening            6    9  3  
Er med i muslimsk el annen ikke-kristen religiøs 
forening  

2  31 29 

Er med i musikkorps, kor, orkester  35 16 -19 
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Er med i jakt- og fiskeforening 8  8  0 
Er med i hobbyklubb (frimerke, modell, syforening 
eller lignende) 

24 23 1 

Er med i dataklubb    2  11 9  
Er med i 4 H 5 4  -1  
 
Oppslutningen om frivillige organisasjoner er til dels svært forskjellig for barn med norsk bak-
grunn, og for barn av innvandrerforeldre. Gjennomgående viser barn med innvandrerbakgrunn 
større oppslutning om religiøse foreninger og ideelle organisasjoner som Røde Kors, og mind-
re oppslutning om idrettslag samt musikkorps, kor og orkester. Blant innvandrerbarn finner vi 
dessuten en klart høyere andel som er med i dataklubb. 
 
Også disse forskjellene henger delvis sammen med at gutter og jenter opptrer forskjellig. Blant 
gutter oppgir tre av fire at de er medlem i idrettslag. Andelen er den samme blant innvandrer-
gutter som blant norske. Jenter med norsk bakgrunn har enda høyere oppslutning (fire av fem), 
mens det blant jenter med innvandrerbakgrunn bare er hver andre som har slikt medlemskap. 
Også når det gjelder medlemskap i dataklubb finner vi store forskjeller mellom gutter og jenter. 
Jenter med innvandrerbakgrunn er med i omtrent samme utstrekning som norske gutter og jen-
ter, mens det blant gutter med innvandrerbakgrunn er langt større andel (14 prosent) som er 
medlem av slik klubb. Når det gjelder medlemskap i religiøse og ideelle foreninger finner vi 
større oppslutning for innvandrerbarn uansett kjønn enn det som gjelder for norske. 
 
 
2.4 Barnas vurderinger av eget nærmiljø 
 
Vi stilte spørsmålet: Her kommer noen påstander om nærmiljøet eller området der du bor.  
Er du enig eller uenig i disse påstandene? 
 
Spørsmål 17 
Om nærmiljøet eller området der du bor 6. klasse 9. klasse 
 Enig Uenig Enig Uenig 
 % % % % 
Vi skulle hatt flere parker i området der jeg bor 56 44 60 40 
Vi skulle hatt mer vann, slik som bekk, elv eller dam i områ-
det vårt 

43 57 44 56 

Mer av undervisningen på skolen burde skje ute i naturen 64 36 58 42 
Jeg er interessert i historien, og hvordan det var tidligere på 
det stedet der jeg bor 

48 52 34 66 

Vi skulle hatt flere trær i det området der vi bor 23 77 19 81 
Det skulle vært mer skog og kratt der vi bor 58 42 34 66 
Jeg skulle ønske at det var flere badeplasser der jeg bor 80 20 73 27 
Vi skulle hatt flere veier og stier å sykle på 54 46 46 54 
Det skulle vært mer informasjon om historien fra området 
jeg bor i 

40 60 32 68 

Det skulle vært letter å komme til en gård eller hageanlegg 33 67 24 76 
Det skulle vært mer parkanlegg der jeg bor 46 54 48 52 
Vi skulle hatt flere steder der vi kunne bruke skateboard 37 63 34 66 
Vi skulle hatt flere fotballbaner 62 38 57 43 
Om vinteren burde vi hatt flere akebakker 77 23 57 43 
 
Størst positiv oppslutning (80% enig) blant sjetteklassingene får utsagnene om flere badeplas-
ser (80%), flere akebakker (77%), mer undervisning ute i naturen (64%) og flere fotballbaner 
(62%). Blant niendeklassingene er rekkefølgen flere badeplasser (73%), flere parker (60%), 
mer undervisning ute i naturen (58%), flere akebakker (57%) og flere fotballbaner (57%). La-
vest oppslutning blant sjetteklassingene får flere trær (23%), lettere adkomst til gård eller ha-
geanlegg (33%), flere steder for skateboard (37%) og informasjon om historien (40%). Dette 



NINA Rapport 190 

32 

forandrer seg lite når vi ser på niendeklassingene. Lavest oppslutning får flere trær (19%), let-
tere atkomst til gård eller hageanlegg (24%), mer informasjon om historien (32%) og flere ste-
der for skateboard (34%). 
 
Det er noen klare kjønnsforskjeller når det gjelder vurderingene av utsagnene i tabellen over.  
Flere jenter enn gutter er enige i utsagnet om ”flere parker” (jenter: 65%, gutter; 53 %), ”lokal-
historie” (jenter: 45%, gutter; 36 %), ”mer ville bær” (jenter: 50%, gutter; 40%) og ”bedre at-
komst til gård eller hage” (jenter: 33%, gutter; 24 %), Guttene er på sin side oftere enig i at  
”mer av undervisningen burde foregå ute i naturen” (jenter: 55%, gutter; 65 %), ”det skulle vært 
mer skog og kratt” (jenter: 15%, gutter; 22 %), ”flere steder hvor man kunne bruke skateboard” 
(jenter: 31%, gutter; 39%), ”flere fotballbaner” (jenter: 46%, gutter; 71%), ”flere fiskevann” (jen-
ter: 29%, gutter; 40%) og ”stiene gangveiene skulle vært asfaltert (jenter: 36%, gutter; 45%).  
 
Barn og unge med to foreldre født utenfor Norges grenser er oftere enige i utsagnene om ”flere 
parker”, ”flere gang- og sykkelveier”, ”mer informasjon om lokalhistorien”, ”fotballbaner”, ”flere 
akebakker” og ”stiene og gangveiene burde vært asfaltert”. De med to norskfødte foreldre er 
oftere enig i at vi skulle ha mer vann, slik som bekk, elv eller dam”.  
 
Spørsmål 18 (N=657-669) 
Er du enig eller uenig i disse påstandene? Enig Uenig 
Det er noen skumle typer som ofte holder til i skogen der jeg bor 31 69 
Det er bra for barn å vokse opp i det området jeg bor 76 24 
Det er trygt å være ute om dagen i området jeg bor 90 10 
I området jeg bor er det litt skummelt å være ute etter at det har blitt 
mørkt 

47 53 

 
Mindre enn en tredel av elevene er enige i at det er skumle typer som ofte holder til i skogen 
der elevene bor. Noen flere jenter (37 %) enn gutter (26 %) var enige i utsagnet. 76 % av ele-
vene er enige i at det er bra for barn å vokse opp der de bor. Denne oppfatningen er noe ster-
kere blant elever i 6. trinn (82 %) enn blant de i 9. trinn (71 %). Ni av ti elever synes at det er 
trygt å være ute om dagen i området der de bor. Litt flere fra 6. trinn (93 %) enn fra 9. trinn (87 
%) synes dette. Og litt flere jenter (95 %) enn gutter (85 %) er enige i utsagnet. Dessuten er 
barn som er født i Norge (91 %) enige i dette, sammenlignet med 79 % av de som ikke er født i 
Norge. Det er en svak tendens til at flere blant unge med to norskfødte foreldre er enige (Beg-
ge født i Norge: 93 %; En født i Norge 89 %; Ingen født i Norge; 88%). Når det gjelder påstan-
den om at det er litt skummelt å være ute etter at det har blitt mørkt: 60 % av jentene er enige i 
dette, sammenlignet med 35 % av guttene. Vi finner ingen klasseforskjeller når det gjelder 
noen av disse målene.  
 
 
2.5 Natur og kultur, holdninger og ønsker 
 
”Har du en favorittplass der du liker veldig godt å være? Det kan være inne, sånn som på 
rommet ditt, eller stua. Eller det kan være ute, sånn som på lekeplassen, idrettsplassen, i sko-
gen og lignende” (Spørsmål nummer 19). 
 
Her kunne eleven skrive hvilken favorittplass de har. Den klart største andelen svar (170 ele-
ver) finner vi i kategorien ’idrettsplass, fotballbane’. Deretter følger ’rommet mitt’ (123 elever), 
’inne, stua, i sofaen’ (72 elever), ’et sted i skogen’ (30 elever), ’utenfor bolig/blokka’ (21 elever), 
’fritidsklubben’ (20 elever), og ’kjøpesenteret’ (19 elever). En rekke andre steder ble nevnt av 
færre elever (for eksempel idrettshallen, lekeplassen, badestranda, eller ridesenteret.  
 
”Når vi er ute blir vi glade for å se noen ting. Andre ting blir vi ikke særlig glade for å se. Selv 
blir jeg litt glad når jeg ser (sett så mange kryss du vil)”. 
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Spørsmål 20  
Jeg blir litt glad når 
jeg ser… 

N Prosentandel

Sola 549 82,8%
En venn 621 93,7%
Et hus 119 17,9%
En bil 119 17,9%
Et tre 144 21,7%
Blomster 306 46,2%
Bondegård 141 21,3%
Et vann, elv eller 
bekk 

290 43,7%

Et dyr 399 60,2%
Annet 293 44,2%
Total 2981 
 
Vi ser av tabellen at 94 % svarer en venn, 83 % krysser av for sola, og 60 % for et dyr. Færrest 
kryss finner vi for et hus og en bil (begge 18 %). Det er relativt klare kjønnsforskjeller. 63 % av 
jentene krysset av for blomst, sammenlignet med 30 % av guttene. For sola, bondegård, 
vann/bekk/elv og dyr var det 15-20 % flere jenter enn gutter som krysset av. For bil var kjønns-
forskjellen motsatt: 24 % gutter og 11 % jenter. Aldersforskjeller finnes også. Elever i 6. trinn 
krysset oftere av for hus, tre, blomster, bondegård, vann/bekk/elv og dyr enn hva elever i 9. 
trinn gjorde. Det hadde ingen betydning om eleven er født i Norge eller i et annet land. Blant 
barn med to foreldre født i Norge var det bare to prosent som ikke krysset av for at de ble gla-
de for å se en venn. Tilsvarende tall for de som hadde en og begge foreldrene født utenfor 
Norge var henholdsvis 13 % og 7 %. Også når det gjelder ’en bil’ var det forskjeller. 22 % av 
innvandrerelevene krysset av her, mot bare 2 % av de som hadde en eller to norskfødte foreld-
re. Halvparten (50%) av de som har to foreldre fra Norge krysset av for vann, elv eller bekk. I 
de to andre gruppene var det 39 % (ingen født i Norge) og 41 % (en født i Norge) som la vekt 
på det samme. 72 % prosent av de med to foreldre født i Norge, 61 % av de med en født i 
Norge og 50 % av de som ikke hadde noen norskfødte foreldre krysset av for at de blir glade 
for å se dyr. Med den enkleste klassemodellen finner vi ingen forskjeller her. Når vi splitter 
middelklassen lang dimensjonen teknisk/økonomisk og humanistisk/sosial finner vi at færre av 
elvene fra de humanistisk/sosiale lar seg begeistre av å se en venn, et hus, en bil og blomster. 
Tilsvarende skårer også gruppen av elever med bakgrunn fra klassen av lavere funksjonærer 
lavere enn arbeiderklassen.   
 
”Når ungdom er ute sammen med venner, er de ofte ute på veier, butikker, idrettsplasser og 
sånne plasser. Men hvor ville du aller helst være sammen med venner, hvis du kunne velge 
selv? Jo, jeg ville være sammen med venner: (sett så mange kryss du vil)”. 
 
Spørsmål 21 
 N Prosentandel
på/ved butikksentre 444 67,6
på rommet hjemme 436 66,4
i en park 359 54,6
langs veien 239 36,4
Ved vann, elv eller 
bekk 

210 32,0

på lekeplassen 184 28,0
i skogen 166 25,3
Total 2038 310,2
 

Vi ser at butikksentre og rommet hjemme får flest kryss, fulgt av parken. Færrest krysset av 
for lekeplass og skogen. 10 – 22 % flere jenter enn gutter krysset av for butikk, rommet hjem-
me, vann/elv/bekk og park. Ti prosent flere gutter enn jenter krysset av for langs veien. Og fle-
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re elever fra 6. trinn enn fra 9. trinn krysset av for lekeplassen og skogen. Fødeland hadde ing-
en betydning. 
 
Spørsmål 22  (Skala fra 1-10. N=605-613) 
Hva slags områder og landskap synes du det er fi-
nest der man bor? 

Gjennomsnitts-
score 

Der det er mange jorder, skog og bondegårder 3,8 
Der det er gamle bygninger og spor etter historien             3,7 
Der det er gamle store trær                                                4,6 
Der det er mange hus, blokker, veier og butikker 6,1 

Der det er mye natur og med vann, sånn som elv, bekk 
eller sjø 

6,1 

Der det er et åpent landskap, med grassletter, blomster 
og noen trær 

5,5 

Der det er tett vegetasjon, med mye trær, kratt og  
busker 

4,7 

Der det er vakre bygninger og omgivelser 5,9 

 
Informantene ble bedt om å gi karakter mellom 1 og 10 der 1 til 5 angir grader av å ikke like og 
6-10 grader av å like. Ut fra gjennomsnittsscore skaper vakre bygninger og åpne omgivelser 
med vann en positiv assosiasjon, mens tett vegetasjon, store gamle trær og gamle bygninger 
oppfattes mindre attraktivt. Områder med mange hus, blokker, veier og butikker oppfattes 
sammen med vann (elv, bekk, sjø) som mest positivt (6,1). Ca 20% har gitt karakter 10 til 
mange hus, blokker, veier og butikker som attraktivt nærmiljø. Prosenten er noe høyere (24%) 
for barn med foreldre som ikke er født i Norge enn for barn med én eller to norskfødte foreldre 
(18-20%). For natur med vann har ca 25% gitt karakterene 5 og 6 mens 46% fordeler seg på 
resten av den positive siden av skalaen fra 7 til 10. Når det gjelder forholdet til vakre bygninger 
og omgivelser gir nærmere 25% av barna med ikke norskfødte foreldre karakter 10 mot 16% 
for barn med begge foreldrene født i Norge. 
 
Jorder, skog og eldre bebyggelse framstår som minst attraktivt (3,7/3,8). I snitt har 26% gitt 
karakter 1 på disse spørsmålene. For forholdet til jorder, skog og bondegårder har 30% av 
barna med utenlandskfødte foreldre gitt karakteren 1, mens 23% av barna med norskfødte for-
eldre har gitt det samme. Foreldres fødeland gir ikke signifikant utslag på spørsmålet om for-
holdet til gamle bygninger og spor etter historien. 
 
Barnas kjønn har begrenset utslag på hva som oppfattes som mest attraktivt i nærmiljøet, men 
jentene har jevnt over svart mer positivt på alle spørsmål og er mer positive enn guttene til 
spesielt jorder, skog og bondegårder samt åpne landskap med blomster og trær.  
Det er nærliggende å oppfatte svarene dit hen at nye, moderne og bygde omgivelser oppfattes 
som mer positivt enn gamle, historiefortellende og ”urørte” områder.  
 
 
Spørsmål 23 
 

Tenk at man skulle gjøre noe med en slet-
te eller et jord i området der du bor. Hva 
ville du helst at de skulle lage der? 

Gjennom-
snitts-score 

Fabrikk, bilverksted og sånt 2,6 

Boliger 4,0 
Kontorbygg 2,9 
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Park, med plen, busker og noen trær 5,8 

Park, med plen, busker, trær og vann (bekk, 
dam) 

5,8 

Butikker og kafeer 7,3 
Idrettsplass 7,0 
Tett skog, med mye kratt, store trær og 
Blomster 

4,3 

Parkeringsplass 3,0 
 
På spørsmål om hvilke formål som er mest attraktive ved ny bruk av en slette eller et jorde i 
nærområdet er butikker, kafeer og idrettsplass mest attraktivt (7-7,3). På den positive siden 
oppfattes også parkanlegg (5,8). Minst ønskelig er fabrikkanlegg (2,6), kontorbygg (2,9) og 
parkeringsplass (3,0). Boliger oppfattes som litt uønsket (4,0) og det samme gjelder tett skog 
med kratt, trær og blomster (4,3). 
 
Jentene (2,1) er noe mer negative til fabrikker og bilverksteder enn guttene (3,0) og mer positi-
ve til parker (5,3 mot 6,4). Jentene (8,9) er i snitt også påtagelig mer positive til butikker og ka-
feer enn guttene (5,9), men jentene har her spredd seg bredere på karakterskalaen enn gutte-
ne har. Guttene (7,2) har noe større interesse for idrettsplasser enn jentene (6,7). 
 
Det som ut fra dette framstår som mest attraktivt hos barna kan kanskje vurderes som men-
neskelig aktivitet og tilgjengelighet, mens bil og voksnes arbeidsliv i mindre grad knyttes til noe 
barna liker.   
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3 Diskusjon 
 
Rapporten handler om barn og unge som er bosatt i Groruddalen, om hvordan de bruker utea-
realer og kulturminner og hvilke holdninger og preferanser de har til naturen og landskapet de 
bor i. Elever fra to klassetrinn (6. klasse og 9.klasse) ble bedt om fylle ut spørsmål fra et om-
fangsrikt spørreskjema. Etter alt å dømme har vi med robuste data å gjøre.  
 
Undersøkelser som er basert på standardiserte spørsmål i et skjema forutsetter at alle som 
svarer forstår spørsmålene på samme måte, men at informantenes persepsjon av spørsmåls-
formuleringene er den samme kan man aldri være helst sikker på. To forhold gjør at usikkerhe-
ten er ekstra sterk i denne undersøkelsen. For det første har vi med barn å gjøre, og for det 
andre byr den store andelen av barn og unge med innvandrerbakgrunn på spesielle utfordring-
er.    
 
Barn har ikke alltid de erfaringene og den kunnskapen som forutsettes, og heller ikke alltid den 
samme forståelsen av begreper som voksne. Det kan påvirke funnene. I tillegg kan det godt 
hende at enkelte er ukjent med landskapstyper og den landskapsterminologien vi bruker. Den 
relativt flittige bruker av svarkategorier som ”vet ikke” og ”har ingen mening” kan stamme fra 
slike ting, og bør følgelig ikke tolkes som uttrykk for sterke vurderinger av at ting ikke er viktig.  
 
Et annet tema er hva men legger i begreper. Når vi sammenligner med noen av de forsknings-
resultatene som ble referert i innledningen kan det for eksempel se ut til at frykt i mindre grad 
påvirker barns aktivitetsmønster i Groruddalen, enn det som er tilfelle i en del andre land. En 
grunn kan selvsagt være at Norge og Oslo stort sett oppfattes som trygt og at forskningsresul-
tater fra England og USA gjenspeiler enn annen virkelighet. En annen grunn kan være at det 
som refereres til av forskningsresultater i større grad viser hvordan foreldres frykt påvirker og 
begrenser barns aksjonsradius, og at barn og unge vurderer farer på en annen måte enn for-
eldrene. Uansett viser undersøkelsen at et stort flertall av barna i Groruddalen føler seg trygge 
i de områdene de vokser opp. Det må være viktig i seg selv.  
 
Temaet som studeres, preferanser for, kvaliteter ved og bruk av uteområder angår barns hver-
dag i stor grad. Det er likevel sannsynlig at mye av det vi spør om ikke er ting som barn tenker 
så nøye over til daglig. Leken ute og samværet med andre barn har trolig noe av selvfølgelig-
hetens skjær over seg. Dermed er det ganske sannsynlig at vi ber de unge om å vurdere saker 
de vanligvis ikke tenker så nøye over. Svarene får i slike situasjoner et visst spontant preg. Vi 
har for eksempel vist at badeplasser er blant de tingene som barn i sterk grad ønsker seg ved 
Alnaelva. Slike funn bør trolig heller tolkes som generelle uttrykk for hva barn liker å gjøre med 
vann enn som gjennomtenkte ønsker for elvas utvikling.   
 
For det andre er andelen av innvandrere stor i dette materialet. Tradisjonene for bruk av utea-
realer varier mellom kulturer. Den norske måten, friluftslivet med ski og fotturer for eksempel, 
kan være fremmedartet for barn og unge med foreldre som formidler en annen kultur en den 
norske. Det er sannsynlig at mange i vårt materiale vokser opp med en praksis for bruk av 
uteområder som er relativt nye i Norge. Vi står overfor en gruppe unge vi vet lite om både når 
det gjelder faktisk aktivitet og det meningsinnholdet utøvere knytter til aktivitetene. Dermed ak-
sentueres et av de generelle problemene med spørreskjemametoden. Skjemaene inneholder 
ferdige svarkategorier. Metoden er lite følsom for å fange opp det ukjente og nye. Her trengs 
det forskning med metoder som er mer åpne.   
 
Problemene med dette er ikke større enn at det er mulig å komme et stykke på vei. Undersø-
kelsen avslører for eksempel en forskjell mellom barn av utenlandsfødte foreldre og norskfødte 
foreldre når det gjelder preferanser overfor ulike naturelementer. Tilsynelatende er barn av 
utenlandsfødte foreldre mer negative til skog og kratt og ”urørt” natur enn barn av norskfødte 
foreldre. Eventuelle forskjeller som skyldes etnisk bakgrunn vil vi komme tilbake til i forbindelse 
med en planlagt undersøkelse blant innvandrere, som er en del av forskningsprosjektets videre 
arbeid.  
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Gruppen av barn med innvandrerbakgrunn er uensartet. En forskjellskapende dimensjon er 
botiden i Norge. Språkproblemer kan påvirke forståelsen av spørsmålene og dermed svarene 
som gis.  
 
Ut fra en ambisjon om å minimere problemer av denne typen har vi forsøkt å formulere spørs-
mål i en enkel konkret språkdrakt, som ligger tett på de unges erfaringsverden. Et par observa-
sjoner peker i retning av at skjemaet fungerte ganske godt. Det en relativt liten andel av de 
som deltok i undersøkelsen som ikke har svart på spørsmålene. Det gjelder gjennom hele 
skjemaet. ”Vet ikke-kategorien” er ikke flittigere i bruk en det man kan forvente i slike undersø-
kelser. Tar vi høyde for de begrensingene som alltid knytter seg til data av denne typen, gir det 
grunnlag for tillit til dataene som forligger. Vi har for eksempel dannet oss et rimelig godt inn-
trykk av hva de unge ønsker seg av utearealene i sine nærområder.  
 
 
3.1 Hva ønsker de unge seg? 
 
Av de 17 aktivitetene som ble listet opp i spørsmål 16 ble å ’gå omkring med venner og prate’ 
og ’å spille ball med venner’ rapportert utført oftest. Kjønnsforskjellene her er stort sett i sam-
svar med andre undersøkelser og med kjønnsrollemønstrene i mange land: Fotball, sykling og 
fisking er mest populært blant gutter, mens jenter forventes å være mer verbalt sosiale (snakke 
med venner). Det er ellers klart at i valg av aktiviteter fant vi fram til dem som utøves mer av 
elever i 6. enn i 9. trinn. Elever i 6. trinn uttrykte at de driver mer med 12 av de 17 aktivitetene, 
sammenlignet med elever i 9. trinn. Resultatene kan også reflektere hva som ble beskrevet i 
Innledningen (pkt. 4): Mange undersøkelser viser at både interessen for natur, og deltakelse i 
fysisk aktiviteter avtar idet puberteten starter. (se for eksempel Krange og Strandbu 2004) 
 
På spørsmål om favorittsted svarte flest elever idrettsplass, fulgt av rommet sitt, sted inne i bo-
ligen ellers, samt et sted i skogen. Dette er i hovedsak i samsvar med funn fra andre land (Kor-
pela et al. 2001; Owens 1994), kanskje med et lite unntak for at et sted ute i naturen ble oppgitt 
av relativt få elever i vår undersøkelse. Dette kan ha sammenheng med at vi hadde med rela-
tivt mange 13-15-åringer, og i denne aldersgruppen er naturelementene mindre viktige enn i 
yngre aldersgrupper. Det kan også være at omgivelsene i boligområdene der elevene i vår un-
dersøkelse oppholder seg inneholder relativt sett få naturområder som passer som favorittsted. 
 
Vi spurte om i hvilken grad ni objekter gjør eleven glad. Flertallet uttrykte at de blir glade for å 
se sola, en venn, og et dyr. Deretter følger blomster, samt vann/elv/bekk. Resultatene stemmer 
med tidligere undersøkelser i Norge som viser at innbyggerne i en by liker naturelementer best; 
dette gjelder både blant barn og unge (Bjerke et al. 1998; 2001), og blant voksne (Bjerke & 
Østdahl 2004; 2005). Disse tidligere undersøkelsene (utført i Trondheim) viste også at jen-
ter/kvinner setter noe mer pris på naturelementer i byen enn hva gutter/menn gjør, og at natur-
elementer verdsettes høyere av 9-10-åringer enn av 14-15-åringer. Resultatene fra vår under-
søkelse i Oslo Øst peker i samme retning. 
 
På spørsmål om hvor de unge helst ville være sammen med venner, svarte de fleste butikk-
sentre, rommet hjemme, og i parken. Det er interessant å merke seg at også på spørsmål om 
hvilken utbygging som er ønsket i området (spørsmål 23), svarte mange butikker og kafeer. 
Men på spørsmål om hva som er deres favorittsted svarte svært få butikk- eller kjøpesenter. 
Slike sentre er populære oppholdssteder - men synes de unge ’egentlig’ at de er verdifulle ste-
der, siden de ikke regnes som en favorittplass? For å kunne svare på dette må man nok gjøre 
mer grundige undersøkelser enn hva man kan få til ved hjelp av et spørreskjema. 
 
Interessen for badeplasser er stor i begge aldersgrupper (henholdsvis 80% i 6.klasse og 73% i 
9.klasse), og i den grad resultatene fra spørreundersøkelsen knyttes mot en tilrettelegging for 
aktiv bruk av Alna-elva vil dette være et viktig aspekt i forholdet mellom graden av kultivering 
og inngripen i eksisterende plante- og dyreliv.  
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Interessen for historie knyttet til eget bosted samt informasjon om dette er noe større i 6.klasse 
(40%) enn i 9.klasse (32%), men flertallet (henholdsvis 40 og 68%) uttrykker mindre interesse 
for dette. 33% av 6.klassingene og 24% av 9.klassingene sier seg enig i at det burde være let-
tere å komme til en gård eller et hageanlegg. Samtidig sier henholdsvis 46% og 48% at det 
skulle vært mer parkanlegg der de bor. At disse sammenlignbare kvalitetene ikke i større grad 
ses som en lignende type tilbud kan komme av at et parkanlegg anses som åpnere og i større 
grad enn hager og gårder oppfattes knyttet til fri aktivitet. 
 
 
3.2 Dypere ned i tallene? 
 
Rapporten, slik den foreligger, er i all hovedsak deskriptiv. Målsettingen har vårt å presentere 
dataene og enkle sammenhenger med standard bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, etnisk 
bakgrunn og sosial klasse. Underveis i arbeidet har vi kommet over temaer det kunne være 
interessant i trenge dypere ned i. Vi har blant annet sett konturene av et problemfelt som hand-
ler om sammenhengene mellom aktiv bruk av utarealer og tegn til marginalisering og generell 
sosial tilpasning. For å antyde hvilken retning dette kan ta presenterer vi noen begynnende 
analyser.  
 
Sammenhenger med hvor lenge elevene har bodd der de bor nå 
Vi har sett etter sammenhenger mellom hvor lenge elevene oppga å ha bodd der de bor nå, og 
en del av de aktiviteter og preferanser som det er spurt om i spørreskjemaet. Når vi leter etter 
slike sammenhenger, vil det naturligvis statistisk sett forekomme noen som er tilfeldige, noe vi 
må ta et forbehold om, inntil grundigere analyser er utført. På denne bakgrunn tar vi med at 
analysene tyder på at de elevene som har bodd lenge der de bor nå (alltid eller mer enn 10 år) 
oftere enn de som har bodd der i kortere tid er medlem i idrettslag, og at de oftere trener med 
idrettslaget. De som har bodd lenge der de bor nå er også mer enig enn andre i at det er trygt 
å bo der de bor nå. De er også oftere enige i utsagnet om at de tilbringer størstedelen av kvel-
den ute med venner.  
 
Det er videre en svak tendens til at de som har bodd kort tid der de bor nå oftere enn andre er 
med i en ikke-kristen religiøs forening. De uttrykker også en litt større interesse enn andre for 
historien til området, og for tilgang til gårder og hageanlegg. Dessuten: jo kortere tid elevene 
har bodd i området, jo bedre liker de store, gamle trær, og jo mer pris setter de på boliger, kon-
torbygg og på park med plen, busker, trær og vann dersom noe skal gjøres med et område. 
 
Sammenhenger med hvor godt elevene trives i strøket der de bor 
Som vist i tabellen for spørsmål 4 var det svært få elever som trives mindre godt eller som ikke 
trives i strøket der de bor. Dette gjør statistiske sammenligninger mellom disse elevene og de 
som trives godt svært usikre, og kan strengt tatt ikke godtas uten etter oppfølgingsundersøkel-
ser. Men vi tar likevel med at det framkommer en tendens til at de som ikke trives i strøket der 
de bor i mindre grad enn andre elever gjør lekser, trener i idrettslaget, gjør noe sammen med 
mor eller far, er på besøk hjemme hos venner, har besøk av venner hjemme, eller er sammen 
med mor, far eller søsken hele kvelden. 
 
På spørsmålet om hvor elevene er ute i fritida om vinteren, svarte færre av de som ikke trives 
eller trives mindre godt at de er ute i skogen (dette gjelder også for sommeren), samt at de i 
mindre grad enn andre er i idrettshallen. Om sommeren ser det ut til at de som ikke trives eller 
trives mindre godt aldri oppholder seg i kjøpesenter. De som trives mindre godt eller som ikke 
trives sykler og går sjeldnere tur med venner. De er i tillegg i større grad enn andre enige i at 
det er noen skumle typer i skogen der de bor, de synes i mindre grad enn andre at det er bra 
for barn å vokse opp der, og de synes i mindre grad enn andre at det er trygt å være ute om 
dagen der de bor. De som oppgir å trives dårligst i strøket der de bor i mindre grad enn andre 
blir glade for å se sola, en venn, og blomster. Og jo dårligere elevene trives der de bor, jo bed-
re liker de vakre bygninger og omgivelser, park med busker og trær, tett skog med kratt, store 
trær, og blomster, dersom det blir bestemt at man skal gjøre noe med et område. 
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Om elevene kan tenke seg å la sine egne barn vokse opp der de bor – sammenhenger med 
andre spørsmål 
 
Elever som svarte at de helst ikke eller ikke i det hele tatt vil la sine barn vokse opp i strøket 
der de bor, svarte i mindre grad enn andre elever at de i løpet av siste uka: 

• besøkte familie eller nabo  
• trente i idrettslaget  
• gjorde lekser 
• gjorde noe sammen med mor eller far 
• hjalp til hjemme 
• leste ei bok som han/hun liker 
• var sammen med mor, far eller søsken hele kvelden 
• tegnet, malte, eller skrev hjemme på egen hånd 

 
De svarte videre i mindre grad enn andre elever at de er ute på lekeplassen, ute i skogen, i 
idrettshallen, ute med venner i en park, sykler en tur sammen med mor, far, eller venner, jog-
ger en tur sammen med mor eller far, og at de i mindre grad enn andre bruker grønne friområ-
der og parker til ulike aktiviteter. De syntes videre, i mindre grad enn andre, at det er trygt å 
være ute om dagen der de bor. Og de svarte at de i mindre grad enn andre blir glade for å se 
sola, et tre, blomster, vann/elv/bekk, eller et dyr. De atskilte seg fra andre elever også i sine 
landskapspreferanser, idet de i større grad enn andre foretrakk vakre bygninger og omgivelser, 
åpent landskap med sletter og trær, gamle bygninger og spor etter historien, og landskap med 
store trær. De syntes også i større grad enn andre at om en skal gjøre noe med et område, 
foretrekker de park med plen, busker og trær, også med innslag av vann. 
 
Vi så at barn og unge som gjør ting i det grønne, alene, med venner eller med foreldre oftere 
vurdere eget oppvekststed positivt. Den enkle sammenhengen kan være at gode vilkår for fri-
luftsaktiviteter er blant de tingene som gjøre nærmiljøet til et fint sted å vokse opp. Men funne-
ne over peker også mot en mulig dypere sammenheng mellom friluftslivsaktiviteter og sosialt 
liv. For å være sikre må vi gå dypere inn i tallene, men de foreløpige analysene tyder på at det 
bynære friluftslivet kulturelt og sosialt følger et mønster vi kjenner fra annen forskning om unge 
mennesker og friluftsliv (eks Strandbu 2000), nemlig at friluftslivsaktiviteter henger sammen 
med et bredt spekter av positive livserfaringer.  
 
Forskningsprosjektets bidrag til restaurering og forvaltning av Alna-vassdraget  
Første del av Down by the Riverside-prosjektet har tatt for seg barn og unges forhold til natur-
miljø og kulturminner langs Alna-elva. Denne undersøkelsen er fulgt opp med en lignende un-
dersøkelse blant voksne og vil også bli fulgt opp med en undersøkelse blant utvalgte innvand-
rergrupper i området. Resultatene fra disse brukerundersøkelsene må ses samlet i en vurde-
ring av hvordan brukerperspektivet skal ivaretas og hvilke føringer dette gir i tilretteleggingen 
for framtidig bruk av Alnaelva og området rundt. 
 
Både denne undersøkelsen og annen forskning viser at en vesentlig del av barns fritidssysler 
foregår på områder og arealer som er planlagt for andre formål enn barns lek og aktivitet. Veier 
og kjøpesentre konkurrerer med lekeplassen og parken som virkeområder. Motivasjonen for 
valg av lekeområder går bare delvis fram av spørreundersøkelsen, men tilgjengelighet, spen-
ning, utfordring og venner er nok viktige stikkord. Planleggingen av områder for friluftsliv er tro-
lig preget av voksnes ønsker for barns lek. Trygghet og helse vil typisk være aspekter som 
vektlegges sterkere av voksne og foreldre enn av barna selv. Det må være en utfordring i plan-
leggingen av gode uteområder å forene voksnes preferanser med barnas og integrere det 
oppdragende aspektet i det som oppfattes som attraktivt og utfordrende for barna. Hvis veien 
foretrekkes som ”lekeplass” framfor lekeplassen kan det vanskelig påstås at barna tar feil, men 
barns holdninger til friluftsliv og uteaktivitet kan påvirkes.  
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Lokal medvirkning er en forutsetning for et vellykket resultat med utgangspunkt i at økt aktivitet 
og bruk av området som friluftsarena er hovedmålet. Vi har utelatt dette fra tabellverket i rap-
porten, men det kan være nyttig å merke seg at en stor andel av de spurte barna i undersøkel-
sen har liten kjennskap til Alna-elva. Hva betyr det for brukerperspektivet i planleggings- og 
forvaltningssammenheng? 
 
Målsettingen om økt aktivitet langs Alna-elva i et friluftslivsperspektiv må ses i sammenheng 
med andre målsettinger for området. Økt bruk og tilgjengelighet kan være en utfordring for mil-
jøhensyn med tanke på vern av viktige naturressurser og kulturminner. Når det gjelder kultur-
minner der vedlikehold er nødvendig for å ivareta kulturminneverdien vil imidlertid bruk som 
regel være en forutsetning for at kulturminnet bevares.  
 
Helseaspektet brukes gjerne som et legitimeringsgrunnlag for å stimulere til økt frilufsliv. Sam-
svaret mellom friluftsliv som et helsefremmende prosjekt i form av økt aktivitet og tilretteleg-
gingen for økt bruk av områdene langs Alna er ikke dermed nødvendigvis tilstede. Bruken av et 
området som opparbeidet park kan like fullt være knyttet til grilling og picnic som turområde 
eller arena for idrett og lek. Helseeffekten av økt grillaktivitet er kanskje ikke den som etter-
spørres i koplingen mellom friluftsliv og helse.   
 
Som en oppsummering av spørreundersøkelsen blant barn og unge er det nærliggende å lese 
ut av svarene at kultiverte og ryddige områder anses som mest attraktive som arena for ute-  
aktivitet. Dette gjelder i enda større grad barn av foreldre med utenlandsk opprinnelse enn barn 
av norskfødte foreldre. Gamle bygninger, skog og kratt ser i mindre grad ut til å fenge hos den-
ne brukergruppen. Tilrettelegging for barns aktivitet vil imidlertid alltid være et foreldre-
/voksenansvar i tillegg til å lytte til barns ønsker og observasjon av atferd, og dette vil måtte tas 
hensyn til i vurderingen av hvordan spørreundersøkelsen kan gi nyttig informasjon til forvalt-
ningen og restaureringen av områdene langs Alnavassdraget.  
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