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Baseline om børns aktiviteter og ophold i natur

• Ca. 4.300 børn 1-15 år

• Forældresvar

• Udsendt I 4 portioner over et år

• Data indhentet af Danmarks
Statistik

• Baggrundsvariable om 
socioøkonomi

• Mulighed for at følge op på
barnets praktis senere i livet



Socialiseringsarenaer for børn og natur



Hvor er børn ude og hvad er natur?

• Strand, sø eller å

• Skov eller krat

• Eng, hede eller mark

• Parker eller grønne områder i byen

• En have

• Sports- eller idrætsanlæg

• Andre steder (f.eks. pladser, torve, 
legepladser osv.)

• Institutionens eller skolens eget 
udeareal eller legeplads.

Offentlige naturområder

Private naturområder

Offentlige kulturområder

Institutions- eller skolearealer



Hyppighed af besøg i offentlige 
naturområder

Hyppig naturbruger = omtrent dagligt 

Naturbruger = 2-4 gange om ugen, 1 gang om ugen

Sjælden naturbruger = 1-3 gange om måneden, sjældnere end hver måned, aldrig

Spg: ”Hvor ofte mener du Magnus kommer ud et eller flere af de følgende steder i løbet af vinterhalvåret 
(strand, sø eller å; skov eller krat; eng, hede eller mark; parker eller grønne områder i byerne)?”



Børns gennemsnitslige tid udendørs



Udetid på seneste hverdag (minutter)



Udetid på seneste hverdag, 
alder og områdekategori (minutter)

Forskellene mellem grupperne er 
signifikante (ANOVA; p<0,01)



Hverdag versus weekend, områdekategorier
(minutter)



Er børn ude passende?



Udetid i forskellige arenaer seneste hverdag 
(minutter)



Udetid i forskellige arenaer seneste 
weekenddag (minutter)



Hovedbudskaber

• Halvdelen af børnene kommer dagligt i naturområder om sommeren, mens det gælder en 
tredjedel i vinterhalvåret. Der er flest ”sjældne naturbrugere” blandt de ældste børn (11-15 
år) – nemlig 12 % om sommeren og 26 % om vinteren. 

• Danske børn tilbringer 3-3,5 time udendørs i gennemsnit (2,5 time i median)

• I dagligdagen har de institutionaliserede rammer – inkl. udearealet ved institution eller 
skole – stor betydning for børns gennemsnitlige tid ude.

• I weekenden spiller familien den vigtigste rolle for den gennemsnitlige tid ude. Offentlige 
kulturområder er den områdekategori, som børnene opholder sig gennemsnitligt længst tid 
i.

• Danske børn opholder sig gennemsnitligt 1 time og 10 minutter og 1 time og 18 minutter i 
offentlige naturområder henholdsvis seneste hverdag og seneste weekenddag.

• En mindre gruppe af børn trækker gennemsnittet op: halvdelen af børnene var mindre end 
30 minutter ude i offentligt naturområde seneste hverdag, mens mere end halvdelen slet 
ikke var i natur på seneste weekenddag.



To nedslag – supplerende data

Fritidsarenaen – spørgeskemaer og interview med de ældste børn

Skolearenene – spørgeskemaer med lærere
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Hvor kommer børn og unge udendørs i fritiden? 
(%, N=2.039)

21

26

53

Offentlige naturområder

Private naturområder

Offentligte kulturområder

•sports- og idrætsanlæg 

• indkøbsgader og pladser 
(by)

•stier, veje og P-pladser i 
boligområder

•skolegårde

•havne eller havneområder

Offentlige 
kulturom-

råder

•skov eller krat 

•strand, sø og å

•mark eller eng

•parker eller grønne 
områder i byen

Offentlige 
naturom-

råder

•haver

Private 
naturom-

råder



Vil børnene og de unge gerne mere ud i 
naturen?

Ja Nej Ved ikke

Total (N=1973) 46 19 35

Køn (N=1962)
Dreng 39 26 35

Pige 53 12 36

Alder (N=1973) 5. klasse 53 12 36

8. klasse 38 27 35

Bosted (N=1856) på landet 49 16 35

i byen 45 20 36

Aktivitetsniveau (N=1954)
idrætsaktiv 48 17 35

ikke idrætsaktiv 38 27 35



Hvad oplever de som en god oplevelse i 
naturen (% - N=2.039)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

 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

 Jeg har fundet spændende ting

 Jeg har fået motion

 Jeg har været alene

 Andet

5. klasse

8. klasse



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% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

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

Andet



Ordsky med ønsker til socialt orienterede 
aktivitetsmuligheder



Fortsættelse følger….!

Kl. 12.15 -13.00 Udvikling af nye 
rammer for børn og unges 
fritidsaktiviteter i naturen
• Udvikling af faciliteter, rum og rammer kan være en 

effektiv strategi til at påvirke befolkningens 
udelivsadfærd. Resultaterne i projekt NatureMoves
peger på, at børn og unge gerne vil mere ud i naturen og 
at de bl.a. efterspørger nye mere inspirerende rammer i 
naturen.

• NatureMoves i Bogense på Nordfyn er et visionsprojekt, 
hvor man har anvendt viden om børn og unges vaner, 
motiver og ønsker til at skabe gode rammer for aktivt 
udeliv. Hør om de foreløbige resultater og bliv inspireret 
af NatureMoves.

• Søren Andkjær, Lektor Ph.D, Active Living, Institut for 
Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet & Jan 
Arvidsen, Adjunkt, Active Living, Institut for Idræt og 
Biomekanik, Syddansk Universitet



Friluftsliv og Natur i skolen

Hvorfor:
• Unik ramme til at opbygge relationer og god trivsel. 
• Sanseindtryk og oplevelser der huskes. 
• Positive sundhedseffekter forbundet med, at flere børn og unge 

kommer ud i naturen

Hvordan:
Lokalområdet: Hvilke muligheder ligger i miljøet omkring skolen?
Årshjul: Hvilke faste aktiviteter og traditioner kan etableres?
Tovholdere: Hvem interesserer sig for natur og friluftsliv på skolen?
Ressourcer: Hvilke ressourcer er i de lokale foreninger og på 
skolen?
Struktur: Hvordan skaber vi en tydelig struktur og skemalægger?

Se materialer på: 
www.friluftsliviskolen.dk

http://www.friluftsliviskolen.dk/
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Ved ikke

Aldrig

I øvrige sprogfag

I kulturfagene

I de øvrige praktiske /…

I den understøttende…

I dansk

 Ved temauger

SFO/Fritidshjem/KFO

I matematik

På lejrskole/hyttetur

Ved temadage

I idræt

I naturfagene

Hvornår oplever du, at man 
på din skole inddrager 

undervisning i naturen?  

n=167

Survey om undervisning i naturen

32%

64%

48%

0% 20% 40% 60% 80%

Udskoling

Mellemtrin

Indskoling

På hvilke klassetrin er du i 
naturen i undervisningen? 

n=165, der har undervist i 

naturen

• Undersøgelse gennemført af Oxford 

Research i oktober 2020

• 167 lærere (og 136 idrætslærere) fordelt 

over 89 kommuner har deltaget



34%

36%

61%

80%

83%
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33%

18%

17%

15%

11%

3%

2%

1%1%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fordybelse

Faglighed

Social trivsel

Nysgerrighed

Bevægelse

I hvilken grad mener du, at det at flytte 
undervisningen ud i naturen bidrager til at øge 

følgende forhold hos eleverne?

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikken=165, der har undervist i naturen



12%

34%

4%

2%

2%

6%

13%

13%

33%

40%

42%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jeg oplever ingen udfordringer

Andet

Manglende ledelsesopbakning/-forståelse

Jeg vil hellere undervise i andre ting

Antal sammenhængende timer

Jeg føler mig ikke klædt på til det (fx manglende viden)

Manglende kollegial opbakning/forståelse

Manglende adgang til natur i nærheden af skolen

Manglende undervisningsmaterialer

Adgang til udstyr

Transportmuligheder

Personaleressourcer

Hvad ser du som de vigtigste udfordringer ved at 
gennemføre undervisning i naturen 

(mulighed for flere svar)

n=165



2%

24%

34%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ved ikke

Nej, jeg har undervist lige…

Ja, jeg har undervist…

Ja, jeg har undervist lidt…

Har corona-situationen og 
eventuelle restriktioner i 

den forbindelse gjort, at du 
har undervist mere i …

n=301, både idrætslærere og øvrige lærere

• ¾ af alle lærerer har undervist mere i 

naturen end de ellers ville have gjort 

nye erfaringer 

• Hør mere om erfaringer med udeskole i 

en Coronatid i Karen Barfod oplæg kl. 

11:30

Corona og Natur i skolen



Kan coronaen medføre vedvarende forandring?

Kilde: Hartmeyer og 
Præstholm, forthcomming



Kilde: Friluftsrådet, maj 2020



Gennemsnitlig afstand fra hjem
besøgte steder udendørs:
Kun besøgt under corona 1.829 m
Kun før corona 839 m
Både før og under corona 873 m

Kilde: Præstholm et al. 
forthcomming



Kan Coronaen være en gamechanger?

Svar følger (måske) efter næste 
baselineundersøgelse! 

Nu er det tid til spørgsmål til nuværende data og 
de to nedslag på fritid og skole



Yderligere info

Søren Præstholm, IGN, KU

Søren Andkjær, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Jakob Arendrup Nielsen, Friluftsrådet

Baselineundersøgelsen findes på www.boernognatur.dk


