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Målet er….
flere børn ud i
naturen!
Hvordan gør vi
det?
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• Lovgivning
• Kampagner
• Pædagogiske tiltag, fx uddannelse
• Events
• Strukturelle tiltag (Sallis et. al.
2006)
• Nudging (Thaler & Sunstein 2008)
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Steder for børn vs børns steder
(Rasmussen 2004, 2006)

Projektet – formål og
design
• Hovedmålet er at fremme børn og unges
friluftsliv
• Projektet består af to dele:
• en forskningsdel, der har til hensigt at
tilvejebringe nødvendig viden på området
• en interventionsdel, hvor resultater og ideer
bliver virkeliggjort, afprøvet og evalueret
• (NB! Hovedfokus på 10-15 årige og fritid)
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Hvor kommer børn og unge udendørs i fritiden?
(%, N=2.039)
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Offentlige naturområder
Private naturområder
Offentligte kulturområder

Offentlige
kulturområder

•sports- og idrætsanlæg
•indkøbsgader og pladser (by)
•stier, veje og P-pladser i boligområder
•skolegårde
•havne eller havneområder

Offentlige
naturområder

•skov eller krat
•strand, sø og å
•mark eller eng
•parker eller grønne områder i byen

Private
naturområder

•haver

Vil børnene og de unge gerne mere ud i
naturen?
Ja

Nej

Ved ikke

46

19

35

Dreng

39

26

35

Pige

53

12

36

5. klasse

53

12

36

8. klasse

38

27

35

på landet

49

16

35

i byen

45

20

36

idrætsaktiv

48

17

35

ikke idrætsaktiv

38

27

35
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Hvad oplever de som en god oplevelse i naturen (% - N=2.039)
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Jeg har lært noget om naturen

Jeg har leget en hel masse sjovt

Jeg har lavet vilde ting

Jeg har hygget mig sammen med vennerne/familien

5. klasse
8. klasse

Jeg har fundet spændende ting

Jeg har fået motion

Jeg har været alene

Andet

Hvorfor kommer de ud?
• Børn søger sociale oplevelser i
naturen
• Motion betyder meget for de
ældre børn – de mindre børn vil
hellere lege
• Børnene værdsætter at der er
fred og ro i naturen – især i
skoven

Hvad skal der til for at de kommer mere ud i
naturen? (%, N=2.039)
0%
Flere idéer til aktiviteter i naturen

Flere venner som vil med ud i naturen

Mere natur tættere på hvor jeg bor

Bedre tid til at komme ud i naturen

Flere aktivitetsmuligheder (fx redskaber og anlæg) i naturen

Mere viden/information om naturen
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Ordsky med ønsker til socialt
orienterede aktivitetsmuligheder

Socialt mødested (Andkjær & Hadberg, 2017)
• Faciliteter til motiverende og
spændende aktiviteter.
• Sociale støttefaciliteter til
understøtning af det sociale liv.
• Muligheder for at være
sammen i større eller mindre
grupper – varierede
muligheder for socialt samvær.
• Involvering og oplevelse af
ejerskab til stedet.

Visionsprojekterne
• En række visionsprojekter som
fokuserer på udvikling af steder,
rum og faciliteter eller aktiviteter
og organisering
• Projekter som rummer nye
innovative, eksperimenterende
og eksemplariske elementer, der
inspirerer børn og unge til
aktivitet i naturen

NatureMoves på Nordfyn
- et visionsprojekt der virker?

NatureMoves Nordfyn – centrale elementer
• Tipierne som nye sociale
mødesteder
• Udfordrende aktiviteter (dirtpump-track trail, svævebane)
• Mulighed for naturoplevelser
• Relativt tæt på skole og by
• Åben 24-7
• Ingen overvågning eller regler

• Børnene fra den lokale skole
involveret i planlægning
• Samarbejde med arkitekter
• Prioritering af del-elementer
• Navngivning og åbning af stedet

• Børnene er ambassadører for
stedet ift. aktivering og
vedligeholdelse

Tale ved Ester og Sebastian
Vi her fra 6A vil også gerne have lov til at sige tak fordi vi
måtte komme til indvielsen af den nye naturlegepladsen.
Vi synes, det har været fedt at have været med til at tegne og
designe den nye naturlegepladsen.
Vi kan huske første gang vi kom her ud for cirka et år siden,
der var plads til en masse forbedringer, men så var det godt
vi havde en masse ideer.
Vi havde undervejs også et par workshops, hvor vi tegnede
alle vores ideer til arkitekter. Vi var også med til at udsmykke
en af tipierne, Vi rev en masse stof i stykker til en lang, der
fyldte hele skolegården, det var en sjovt oplevelse. Den kan I
også opleve herude i dag og beundre.
Da arkitekter havde finpusset vores ideer, printede de det ud,
så vi kunne vælge det, vi helst ville have. Det var lærerigt og
meget sjovt.
Her i mellemgruppen lavede vi en afstemning om navnet til
området, vi fik mange alternativer, men vi endte med (SEB
tager tæppet af skiltet) , NATURE MOVES (tid til at folk
klapper).
Da det første spadestik skulle tages en dag med hård jord, var
vi også en del af projektet. Det har vi nydt.
Vi er blevet taget seriøse og lyttet til under hele forløbet, så
vi alle har følt os som en vigtig medspiller i projektet. Det har

Inddragelse og tale ved indvielsen

Socialt mødested

Udfordringer og action!

Natur-oplevelser og -undersøgelser?

Hvordan virker det?
•
•
•
•
•

Bliver det brugt?
Hvordan?
Af hvem?
Hvorfor/hvorfor ikke?
???

Evalueringsdimensioner og -spørgsmål
Rækkevidde:
Virkning:
Adoption:
Implementering:
Vedligeholdelse:

Hvilke børn rammer indsatsen?
Hvordan virker indsatsen på børnenes udeliv?
Hvordan tager børnene indsatsen til sig?
Hvordan er indsatsen blevet gennemført?
Hvordan vedligeholdes indsatsen?

Metoder
• Spørgeskema til børn fra 5. til 8. klasse (N=215)
• Fokusgruppeinterview med børn fra 5. og 8. klasse (N=23)
• Interviews med nøglepersoner (N=2)

Evalueringsresultater

- Spørgeskema med elever fra 5.-8. klasse

#1 Børnene
kender til og
har besøgt
friluftsområdet
5. klasse

6. klasse 7. klasse 8. klasse

Piger

Drenge

Samlet

Har hørt om
friluftsområdet

92%
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100%
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95%
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96%

87%

92%
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92%

Har besøgt
friluftsområdet

#2 Børnene kan
lide at være på
friluftsområdet

5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse

Piger

Drenge

Samlet

Ja, rigtig godt

51%

27%
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26%

16%

22%

Ja, det er ok

46%
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41%
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49%
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Både-og

3%

7%

15%

34%

13%

20%

16%

Nej, ikke rigtigt

0%

0%
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17%

4%

14%

8%

Nej, overhovedet ikke

0%

0%

4%

2%

1%

2%

2%

Et godt sted at være

#3 Børnene synes
at friluftsområdet
er et godt sted at
være aktiv og
sammen med
vennerne

aktiv?
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Piger

Drenge Samlet

Ja, rigtig godt

57%

30%

12%

2%

26%

24%
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Ja, det er ok

31%

60%

58%

59%

51%

51%

51%

Både-og

9%

10%

19%

17%

17%

10%

14%

Nej, ikke rigtigt

0%

0%

8%

20%

5%

12%

8%

Nej, overhovedet ikke

3%

0%

4%

2%

1%

4%

2%

Et godt sted at være
sammen med venner?

5.

6.

7.

8.

klasse

klasse

klasse

klasse

Piger

Drenge Samlet

Ja, rigtig godt

49%

23%

23%

7%

24%

25%

25%

Ja, det er ok

43%

57%

35%

27%

37%

43%

39%

Både-og

6%

20%

38%

37%

33%

14%

26%

Nej, ikke rigtigt

0%

0%

4%

22%

5%

12%

8%

Nej, overhovedet ikke

3%

0%

0%

7%

1%

6%

3%

#4 Børnene må
gerne besøge
friluftsområdet
på egen hånd

5. klasse

6. klasse

7. klasse

8. klasse

Piger

Drenge

Samlet

Ja

74%

70%

81%

90%

74%

88%

80%

Nej

6%

7%

0%

7%

4%

8%

5%

Ved ikke

20%

23%

19%

2%

22%

4%

15%

#5 Kun en lille
andel af
børnene
besøger
friluftsområdet
hver uge

5. klasse

6. klasse

7. klasse

8. klasse

I alt

Hver dag

3%

0%

0%

0%

0%

Flere gange om ugen

6%

7%

4%

0%

4%

En gang om ugen

6%

0%

4%

5%

4%

26%

43%

12%

17%

24%

om måneden

17%

23%

46%

44%

33%

Ved ikke

43%

27%

35%

34%

35%

1-3 gange om
måneden
Mindre end 1 gang

Evalueringsresultater
#1 Børnene kender til og har besøgt friluftsområdet
#2 Børnene kan lide at være på friluftsområdet
#3 Børnene synes at friluftsområdet er et godt sted at være aktive og
sammen med vennerne
#4 Børnene må gerne besøge friluftsområdet på egen hånd
#5 Kun en lille andel af børnene besøger friluftsområdet hver uge
Afsæt for fokusgruppeinterviews med 5. og 8. klasseelever.
Spørgsmål til børnene: `Hvordan

hænger det sammen?´

#1 Begrænset
tilgængelighed
`Det ligger lidt ude i ingenting, og sådan væk fra byen´
`[…] man tænker ikke så meget over det [området], når det er
derude. For det ligger sådan lidt langt væk. […] Man glemmer det
er der. Og så er det bare sådan et sted man ikke lige går forbi.´
`Det er lidt `lost´ derude´
`Jeg tror det er fordi, der er rimeligt mange, der bor rimeligt langt
væk. Så de gider måske ikke tage derud.´

#2 Begrænsede
muligheder for
spontane
møder med
venner

`Jeg kører ikke derud, for ens venner er ikke derude. Og hvorfor skulle
de gå derud. For det er ikke et sted, hvor man bare lige får lyst til at gå
hen.´
`Vi gider ikke rigtigt sidde derude på [Friluftsområdet], for der er ikke
rigtig nogen andre man kender og snakker med.´
`Hvis man sidder derude, og forventer at der kommer nogen, og så der
ikke kommer nogen, så bliver det bare kedeligt. Så får man bare lyst til
at tage hjem.´

#3 Dårlig
stemning

`Engang jeg var på vej derop, der hørte jeg noget høj musik og nogen
der råbte. Og så gik jeg ikke derop.´
`På et tidspunkt da mig og min bror var deroppe, der sad de [unge]
også bare deroppe og tog snus og røg og sådan noget. […] Så cykler
man bare hjem igen. Så er det ikke så hyggeligt.´
Der er mange der smider skrald over det hele, og søen den er meget
plumret. Så det er ikke så hyggeligt.
Inde i bålhytten er det meget spraymalet […] Der bliver skrevet alt
muligt på murene. Alle mulige upassende ting.

#4 Manglende
eller uattraktive
aktivitets- og
oplevelsesmuligheder

`Vi er jo nok nået til den alder hvor vi gerne vil lave noget vildt. Fx den der
svævebane. Da man gik i 1. klasse og sådan, der var den jo vild nok. Men nu er
den langsom og ikke så vild. Måske hvis den havde været stejlere, så kunne den
være sjov. […] Vi skal jo have noget vildt. Det er jo ikke sjovt, hvis den bare går
ligeud. […] Det er også grunden til at vi rutsjer ned af taget på shelteret. Det er
fordi, det er noget vildt man kan gøre derude.´
`En grund til at folk ikke kommer er, at der bliver for gammelt. Så har man gjort
alting, og så er der ikke noget sjovt mere. Så kender man det hele.´
`Og så bare alt der græs der bare gror over det hele. Det ødelægge bare det
hele. På balancebanen, hvis du falder ned der, så har du næsten 100% chance
for at du bare rammer en brændenælde. Det er vildt irriterende.´
`Jeg ved godt, at det ikke er det man skal. Men der er sådan en å. Den plejer vi
nogle gange at hoppe over og så løbe tilbage igen, fordi vi synes det er sjovt.
Men det kan vi ikke længere for vi kan ikke se åen for brændenælder og tidsler
og alt muligt.´

`Jeg føler ikke rigtigt jeg har tid til det. For tre af dagene skal jeg gå til noget. Det er lige
efter skole, og så er dagen ovre – føler jeg lidt. Så har jeg ikke rigtigt tid til det.´

#5
Konkurrerende
udeområder og
aktiviteter

`Det er lidt svært at få fat i folk, når de først er kommet hjem. Fordi – det kender jeg i
hvert fald fra mig selv – når jeg kommer hjem, så tager jeg tasken af, laver noget mad
og så sætter jeg mig ved computeren. Og så orker jeg ikke mere den dag. […] Det bliver
sådan en lidt presse dag, hvis jeg også skal cykle derud.´
`[På skolen] det er også mest, der man møder sine venner. Så hænger man ud
deroppe. Man kan i hvert fald være ret sikker på, at man ser én af sine venner
deroppe. Der er rigtig tit nogen.´
`[På] skolen. Jeg har været tit oppe på skolen. For det er tæt på og det virker. Og vi
kender det.´
`Man bruger jo det der er i nærheden. For hvis vi nu skal gå derud [til friluftsområdet]
eller tager vores cykle, så tager det jo noget tid. Og hvis man lige er komme hjem [fra
skole] og man bare er træt og man bare vil slappe af med sine venner. Så i stedet for at
cykle helt derud, så tager man bare noget, der er tæt på. For det er nemmere.´

Grunde til friluftsområdet kun bruges i
begrænset omfang af lokale børn i fritiden
#1 Begrænset tilgængelighed
#2 Begrænsede muligheder for spontane møder med venner
#3 Dårlig stemning
#4 Manglende eller uattraktive aktivitets- og oplevelsesmuligheder
#5 Konkurrerende udeområder og aktiviteter

Foreløbige konklusioner
1. Børns motiver, adfærd og præferencer skal tages i betragtning, når der
udvikles nye uderum til børn
2. Børn skal involveres direkte udviklingen af nye uderum
3. Nye uderum til børn skal placeres centralt i børnenes lokalområde, så
rummet er let tilgængeligt, samt muliggør såvel planlagte som spontane
møder mellem børn
4. Nye uderum skal samtænkes med eksisterende uderum til børn
5. Uderum til børn skal vedligeholdes og opdateres løbende, og børnene skal
involveres i dette.
6. Nogle typer af brug og brugere kan have negativ indvirkning på børns lyst
til at bruge et uderum

Tak for opmærksomheden!

www.sdu.dk/naturemoves

