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Hvorfor fleksibel master i friluftsliv?
Dette indlæg beskriver kortfattet den fleksible master i friluftsliv. Kurserne blev igangsat i februar
2011 i form af 3 moduler på hver 15 ECTS point. Hvert modul afvikles over ½ år. Kurserne afsluttes
med et masterprojekt, hvilket for første hold sker i efteråret 2012.
Modul 1. udbydes igen i efteråret 2012 efterfulgt af modul 2. og 3. i 2013.
Du kan med andre ord fortsat sætte friluftsliv i centrum for din videreuddannelse. Friluftsliv, natur,
landskab og byens grønne områder vil danne en meget væsentlig ramme om læring, sundhed,
formidling, oplevelser og aktiviteter, og du kan med nye kompetencer være med i denne udvikling.
Den historiske baggrund
I forbindelse med gennemførelse af forskellige kurser og uddannelser i friluftsliv ved Institut for
Idræt (IFI), Københavns Universitet (KU) er der i en årrække sket et øget samarbejde med
Skovskolen, Skov & Landskab (S&L), KU om undervisning i friluftsliv, der bygger på de to
institutters respektive kompetencer. Friluftsvejlederuddannelsen, moduler på idrætsuddannelsens
bachelorniveau og enkeltstående ph.d.‐projekter er eksempler på dette. Efterspørgsler på
friluftsvejlederstudiet om mulige overbygningsmuligheder var afsættet til, at IFI i 2006 henvendte
sig til S&L om i fællesskab at udvikle kurser i friluftsliv på masterniveau.
Eftersom eksisterende forskning på de to institutter gensidigt supplerer hinanden, og opgaven ikke
umiddelbart kan løftes alene, ligger beslutningen om at samarbejde lige for. Endvidere var (og er)
manglen på fordybelsesmuligheder inden for natur‐ og friluftsliv, der bygger på et akademisk og
forskningsbaseret ståsted, et væsentligst argument for etablering af de tre nye masterkurser i
friluftsliv, der sammen med det afsluttende masterprojekt udgør uddannelsen.
I starten af 2008 blev mulige aftagere af masteruddannede kandidater inviteret til IFI for at
diskutere målgruppe, relevans og studieindhold. Med baggrund i dette møde har en
arbejdsgruppe fra forskellige universitetsmiljøer (Århus Universitet, Syddansk Universitet og
Københavns Universitet) siden arbejdet på at kvalificere kursusbeskrivelserne ud fra humanistiske,
samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige vinkler. Dette reflekterer endvidere den
tværfaglighed, som friluftsliv repræsenterer.

Hvad er formålet med masterkurserne?
Målet med masterkurserne i friluftsliv og det fleksible masterforløb er at imødekomme behovet
for kandidater, der kan arbejde i specialiserede jobfunktioner inden for natur og friluftsområdets
virksomheder, organisationer og institutioner. Fokus vil ligge på:
• Politik, planlægning og forvaltning
• Læring, pædagogik og didaktik
• Sundhed, livskvalitet og velfærd
• Samspil med lovgivere og brugere
• Udvikling af nye aktiviteter
• Rådgivning, konsulentarbejde og projektledelse
• Analyser, dokumentation og evaluering

Masterkursernes tværfaglige kombination og relation til praksis sigter mod jobfunktioner inden for
forskning, undervisning, administration, rådgivning og projektstyring, dels inden for forvaltning og
rammeudvikling for friluftslivet, dels inden for såvel teoretisk som praktisk
formidling/undervisning i relation til natur og friluftsliv. Masterkurserne i friluftsliv vil udover
personlig udvikling kunne give den studerende et kompetenceløft på arbejdspladsen eller
mulighed for at orientere sig imod konsulentstillinger i kommunerne på områder som sundhed,
friluftslivstilbud, turisme mm. Inden for sundhedssektoren og i det kommunale regi er der
ligeledes stor interesse for at styrke befolkningens sundhed gennem øget brug af og aktiviteter i
naturen og bynære grønne områder.
Hvem er målgruppen?
Målgruppen kunne være friluftsvejledere og friluftsundervisere, naturvejledere og
naturformidlere, skov‐ og landskabsingeniører, psykologer (adventure‐ og naturterapi),
udeskolelærere og naturpædagoger, ansatte i Skov‐ og Naturstyrelsen, kommunale planlæggere
og konsulenter med fokus på sundhedsfremme, fritidsområdet og/eller naturområdet. En efter‐ og
videreuddannelse på dette niveau kan også være relevant for den del af den private sektor, der
arbejder med friluftsevents og kursusforløb i naturen. Målgruppen vil primært være personer med
mellemlange videregående uddannelser, men personer med en kandidatuddannelse vil også være
en vigtig sekunder målgruppe, idet ingen danske videregående uddannelser retter sig direkte mod
emner relateret til friluftsliv i et sundheds‐, uddannelses‐ og samfundsfagligt perspektiv.
Formål
Formålet med den fleksible masteruddannelse i friluftsliv er, at deltagerne skal opnå en forsk‐
ningsbaseret såvel som praksisrelateret videregående uddannelse på højt niveau. Målet er at
kvalificere dimittenderne til at varetage kvalificerede funktioner inden for fx planlægnings‐ og
forvaltningsopgaver, ledelse af projekter, udvikling af friluftsaktiviteter, sundhedsfremmende
processer, naturformidling og borgerinddragelse samt natur og velfærd i offentlige, halvoffentlige
og private virksomheder, institutioner og organisationer. Efter endt uddannelse vil dimittender
have opnået solide teoretiske, praktiske og metodiske forudsætninger for at planlægge, fuldføre
og vurdere natur‐ og friluftsrelaterede opgaver inden for såvel den offentlige, den private og den
civile sektor.
Indhold og kurser
Det samlede forløb er normeret til 60 ECTS og er opbygget i 4 moduler normeret til 15 ETCS. De
enkelte moduler har hvert et centralt fokus, der dels progressivt underbygger de studerendes

slutkompetencer, dels relateres til den praksis, de studerende har rod i og motiveres for at
udforske. Kurserne kombinerer enkeltdiscipliner inden for pædagogik, sociologi, kulturhistorie,
filosofi, sundhed, planlægning og ledelse. Derudover relateres alle elementer til den praksis og
empiri, der kendetegner udviklingen i befolkningens aktiviteter inden for natur og friluftsliv.
1. uddannelsesår
Masterkursus 1 – 15 ECTS
Friluftsliv: natur, samfund og menneske
Tema: Studieintroduktion, rejse i norden
Tema: Friluftsliv i et internationalt perspektiv
Tema: Historiske, sociologiske og
filosofiske perspektiver
Eksamen: Mundtlig på grundlag af portfolio

Masterkursus 2 – 15 ECTS
Friluftsliv: læring, sundhed og velfærd
Tema: Friluftsliv, pædagogik og læring
Tema: Friluftsliv, sundhed og livskvalitet

Eksamen: Skriftlig på grundlag af individuel
opgavebesvarelse

2. uddannelsesår
Masterkursus 3 – 15 ECTS
Friluftsliv: Politik, planlægning og
forvaltning
Tema: Politik, planlægning og forvaltning
Tema: Opgaver og funktionsroller i relation til
friluftsliv
Eksamen: Mundtlig på grundlag af synopsis

Masterprojekt – 15 ECTS
Projektintroduktion og krav
Problemformulering og skriveproces

Eksamen: Skriftlig med mundtlig forsvar

De skitserede kurser kan indgå i en ”masteruddannelse som fleksibelt forløb” – en fleksibel master
i friluftsliv, dvs. som en efter‐ og videreuddannelse med en samlet studietid svarende til 1 års
fuldtidsstudium. Studiet tilrettelægges som deltidsstudie, der gennemføres ved siden af
almindeligt fuldtidsarbejde over 2 år. Du kan vælge at gennemføre enkelte af kurserne, supplere
med andre kurser (fx fra Skov & Landskabs eller Institut for Idræts master‐ og
kandidatuddannelser) eller tage hele forløbet inden for en ramme på max. 6 år. Fleksibel master er
en forskningsbaseret og praksisrelateret uddannelse, der svarer til en kandidatuddannelse.
Forløbet og masterkurserne er målrettet personer i arbejde og foregår på deltid. Studieformen er
en vekselvirkning mellem internater, seminarer, intensive undervisningsperioder, hjemmestudier,
vejledning og projekter.
Optagelse og mere information
Der er fortsat enkelte ledige pladser. Du kan finde nærmere information og uddybende
beskrivelser på Skovskolen, Skov & Landskabs samt IFI’s hjemmesider
(http://www.sl.life.ku.dk/Efteruddannelse/fleksibel_master_friluftsliv.aspx)

