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Studie i Nordisk Friluftsliv 

 
• 1 årigt studietilbud på bachelorniveau (60 ECTS)   

• Det er muligt at følge dele af studiet – 15, 30 eller 45 
ECTS – og studiet er åbent for studerende fra alle 
studieretninger.  

• Studiet tager udgangspunkt i praktisk-pædagogiske 
og teoretiske perspektiver på friluftsliv i Norden.  

• Ligheder og forskelle mellem de nordiske lande i 
forbindelse med deltagelse, udøvelse og formidling af 
friluftsliv bliver synliggjort, tematiseret og 
problematiseret.  



 



Optagelseskrav  

• 2 års grunduddannelse på universitetsniveau i 

idræt, friluftsliv eller andre studieretninger.  
• Yderligere adgangskrav til de enkelte moduler er: 

– Modul 1, Danmark: Den studerende skal være i god fysisk form og 

kunne svømme minimum 500 meter. 

– Modul 2, Sverige: Den studerende skal være i god fysisk form og 

kunne svømme. Desuden kræves erfaring med friluftsliv i skov og 

havmiljø. 

– Modul 3, Norge: Studenterne skal være i god fysisk form og have 

grundlæggende skifærdigheder(langrend/fjeldskiløb). 

 



 



Oversigt - Studieplan  

 
• Modul 1 (15ECTS)  Friluftsliv i Danmark og 

på Island – Kyst, Kulturlandskab og Fjeld 

• Modul 2 (15ECTS) Friluftsliv i Sverige  

 – Skov og Is 

• Modul 3 (15ECTS) Friluftsliv i Norge – 

Vinterskov og vinterfjeld 

• Modul 4 (15ECTS) Bachelor-projekt  



 



Økonomi 

• Fællesansøgning januar 2010 på 5 stipendier 

• Nordplus ansøgning individuelt. 

Ansøgningsfristen er 15marts 

• Fællesadministration i Danmark 

 Uddybende information, Syddansk Universitet:  

 Jan Arvidsen – jarvidsen@health.sdu.dk 

• Forventede kursusgebyrer i alt 7.500 kr. 
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Ansøgningsprocedure 
 

• Søge forhåndsgodkendelse ved studienævn på IFI 

• Den studerende skal gæsteindskrive sig ved hver modulansvarlig 
uddannelsesinstitution. 

• Optagelse foregår via ansøgningskema og motiveret ansøgning. 

• Links til relevante ansøgningsskemaer og procedure fås ved henvendelse til 
Nordisk Friluftslivs fælles studiekoordinator  på: jarvidsen@health.sdu.dk 

• Ansøgningsfrist 15. april til alle nordiske lande 

 

• Modul nr. 1 /Danmark-Island. 

 Modulansvarlig institution - Syddansk Universitet, Odense  

 Modul nr. 2 /Sverige. 

 Modulansvarlig institution - Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm 
Modul nr. 3 /Norge. 

 Modulansvarlig institution - Høgskolen i Telemark, Bø.  
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Informationsmøde på IFI, 2010 

• Onsdag d. 2. april kl. 16-17 i teori 1. 

 AB bygningen 

• Oplæg fra tidligere studerende 

• Uddybende info i mappe i AB bygning ved 

indgang 



Mål for studiet 

• At den studerende erhverver sig praktisk-pædagogiske 
kompetencer indenfor udvalgte grene af nordens friluftsliv. 

• At den studerende får kendskab til historiske, politiske, 
forvaltningsmæssige, sociologiske og pædagogiske forhold 
som har betydning for friluftsliv i Norden. 

• At den studerende får kendskab til kulturanalytiske 
perspektiver på friluftsliv og kompetencer til at kunne 
diskutere friluftslivstraditioner og udviklingstrends i de enkelte 
nordiske lande i et komparativt perspektiv. 

• At den studerende udvikler kompetencer indenfor 
risikovurdering og risikohåndtering i relation til ansvar for 
egen og gruppers sikkerhed.  


