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 Baggrund: Børn er halvt så meget ude i naturen i dag!

 Undersøgelsen - Tre generationer:

 børn på 5-8 år, deres forældre og bedsteforældregenerationen.

 Hyppigheden af børns besøg i naturen i sommerhalvåret, 

hverdag:

 Bedsteforældre: 59 %

 Forældre: 42 %

 Børn 5-8 år: 26 %                              Danmarks Naturfredningsforening, 2009

 Der er gennem generationerne sket et markant fald i den tid, 

børn bruger i naturen. Både når man ser på:

 hvor mange dage børnene har med naturoplevelser og

 hvor lang tid, de tilbringer i naturen                            



Generationsmøde i naturen

”Vores børn skal klædes på, så de i 

fremtiden kan træffe gode, kloge og rigtige 

beslutninger omkring naturgrundlaget. 

Børnene skal ud i naturen – både for deres 

egen og for naturens skyld”.
Ole Laursen, Funktionsleder, Organisation & Børn, 

Danmarks Naturfredningsforening
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Generationsmøde i naturen

 Bedsteforældrenes hyppigst angivne svar på, hvad der kunne 

få dem til at tilbringe mere tid i naturen med børnebørnene

 61% At børnebørnene boede tætter på mig

 37% At børnebørnene ikke gik til så mange organiserede aktiviteter

 25% At jeg ikke arbejdede så meget

 22% At mine børn opfordrede mig til at tage ud i naturen sammen 

med børnebørnene

 16% At der var flere naturlegepladser og besøgscentre med natur

 16% At jeg kunne få gode og gratis idéer til naturoplevelser sammen 

med børnene

 13% At der var flere spændende planlagte aktiviteter og 

arrangementer 
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Generationsmøde i naturen 

Invitationen 

 Informeret ud via:

 Børne-Nettet

 Ældreområdet

 To generationsmøder i naturen

 Søndag den 26. marts 

kl. 10-13.00

 Lørdag den 29. april  

kl. 10-13.30
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Generationsmøde i naturen 

Viborg Fiskeriforening, Asmild-Tapdrup jagtforening, Frivillige 

naturvejledere
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Generationsmøde i naturen 

Viborg kommune: Naturskolen, Viborg naturpark, Plan, Sundhed 

& forebyggelse
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Evaluering

 Evalueringsmetoder:

 Interviewguide

 Observationsguide

 Samværet mellem generationer

 Området omkring Søndermølle

 Kreativ workshop
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Evaluering

 Interviewguide

 Der er 4 observations- og spørgepersoner, der i frirummet stiller 

ca. 5 spørgsmål til 5 ”par” børnehavebørn og bedsteforældre.

 Spørgsmål:

 Til de voksne:

 Hvorfor er I kommer her i dag

 Hvilken betydning har naturen for jer?

 Hvordan påvirker den jeres samvær på tværs af generation 

 Til børnene: 

 Hvad synes du om at være naturen med 

bedstemor/bedstefar?

 Er det anderledes at være sammen herude end 

hjemme/inde?
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Evaluering

 Interviewguide – Voksne:
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Hvorfor er I kommer her i dag?

Svar:

- Vi ville gerne fortage os noget med børnebørnene og blev inviteret

- Forældrene har inviteret – bor i Fredericia 

- Fin måde at komme ud og opleve naturen. Dejligt at komme ud

- Godt samvær – Børnene kender sig ikke

- Invitation fra børnehaven og så foregik det i naturen

- For at få en tur/oplevelse i naturen. Lære dem lidt om naturen – kvalitetstid

- Få naturoplevelser

- Stort at have barnebarnet med

- Har 3 børnebørn

- Så det på facebook

- Så det på et opslag fra KVIK



Evaluering

 Interviewguide – Voksne:
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Hvilken betydning har naturen for jer?

Svar:

- Vi bor på landet, og naturen er en naturlig del

- Gerne bevare bruge naturen og fortælle børnene

- Vi er mest på golfbanen – jævnligt i skoven med pigerne

- Som en ressource – vigtigt at introducere børnene for naturen

- Stor betydning. Børnene er vant til at være ude. Vi vil gerne præge børnene – fri for affald og 

læring om naturen

- Vejret, naturen og dyrene

- Rigtig meget – hvis ikke naturen – vil man virkelig mangle meget

- Stor betydning – børn er vant til natur

- Mange ture

- Rigtig meget vi er jægere

- Rigtig meget – vandre og cykler

- Den betyder meget – gåture



Evaluering

 Interviewguide – Voksne:
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Hvordan påvirker naturen jeres samvær på tværs af generation?

Svar:

- Børn er kreative. Bare de har en pind inspirerer de hinanden. Ingen forskel på da vi var børn –

Ipad ok, men naturlig spontan leg er uændret gennem tiden

- Naturligt

- Det gør at vi er mere aktive sammen

- Skaber fælles positivt samvær

- Oplevelser og læring

- Positiv oplevelse for alle – noget andet end hvis vi er indenfor

- Giver gode oplevelser – gør glad

- Dejligt

- Vil meget gerne være i naturen

- OK – lidt hektisk /forvirrende

- Dejligt



Evaluering

 Interviewguide – Børn:
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Hvad synes du om at være naturen med bedstemor/bedstefar?

Svar:

- Rigtig dejligt

- Hyggeligt

- Dejligt, hyggeligt

- Fint

- Godt 

- Hyggeligt og godt

- Godt at se fisk, ræve og andre dyr

- Ja – det er godt

- Ja – det er sjovt

- Godt 

- Sjovt 



Evaluering

 Interviewguide – Børn:
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Er det anderledes at være sammen herude end hjemme/inde?

Svar:

- Nej

- Godt hvor som helst

- Vi laver andre ting end når vi er inde

- Det er sjovere at være her/ ude

- Bedre 

- Vil helst være ude i naturen – det er sjovt

- Helst i ude, naturen

- Ude og inde – begge dele

- Fiske kan man her



Evaluering

 Observationsguide

 Samværet mellem generationer

 Til frivillige, foreninger og kommune:

 Der observeres i frirummet

 Formål: At afdækkes, hvordan er børnehavebørn og 

bedsteforældre sammen i naturen

 Området omkring Søndermølle

 Til frivillige, foreninger og kommune:

 Der observeres i frirummet og på workshopdelen

 Formål: At afdække, hvordan bruges naturen omkring 

Søndermølle – i frirummet og som ramme om aktiviteter?
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Evaluering

 Observationsguide

 Samværet mellem generationer

 Spørgsmål:
 Hvordan er børnehavebørn og bedsteforældre sammen i naturen? 

 Hvad se du?

 Hvad laver de - hvilke aktiviteter laver de? 

 Er både børn og bedsteforældre aktive?

 Hvem går forrest – hvem tager initiativ?

 Er det barnet eller bedsteforældrene, der ”styrer aktiviteten”? 

 Afhænger det af typen af aktivitet?

 Hvordan oplever du stemningen?

 Hvordan er humøret hos bedsteforældrene og børnehavebørnene

 Oplever du naturen som ramme påvirker deres jeres samvær på tværs af 

generation?

 I så fald, hvordan Titel på mødet kan skrives i dette felt
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Evaluering

 Observationsguide

 Området omkring Søndermølle
 Spørgsmål:

 Hvilke områder omkring Søndermølle bruger de? 

 Hvordan bruges områderne?

 Beskriv hvordan børnebørn/bedsteforældre anvender områderne og 

naturen? 

 (Tænker du at der er noget der kunne understøtte denne brug? Eller give 

flere brugsmuligheder?)

 Er der områder, der ikke bruges? 

 Hvorfor, tror du? 

 Hvilken aktivitet havde du? 

 Hvor stod I?

 Hvordan fungerede stedet som ramme om aktivitet i / om naturen?

 Er der noget der kunne understøtte emne brug?
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Evaluering

 Observationsguide

 Samværet mellem generationer

 Spørgsmål:
 Hvordan oplever du stemningen?

 Hvordan er humøret hos bedsteforældrene og børnehavebørnene
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Hvordan oplever du stemningen?

- Hvordan er humøret hos bedsteforældrene og børnehavebørnene

Svar:

- Godt – højt til loftet og godt humør

- Griner og har det sjovt

- Humøret var højt hos både bedsteforældre og børnebørn 

- God stemning og højt humør fra både børn og bedsteforældre

-



Evaluering

 Kreativ workshop

 Formål: 

 Her har børnehavebørn og bedsteforældre mulighed for at 

tegne/illustrere oplevelser, de har fået i løbet af dagen og 

ønsker til området. 

 Organisering:

 Der etableres en tegneworkshop (inde/ude afhængig af vejret)

 Der skal navn, alder og dato på tegningen, der efterfølgende 

lamineres og ”udstilles” i et udendørs galleri

 Tegningerne lægges på jorden og sten holder dem fast

 Regner lægges de på gulvet indenfor

 Tegninger udstilles efterfølgende i sundhedscenter Viborg eller 

på biblioteket 
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Evaluering

 Kreativ workshop
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Evaluering

 Herfra:

 Sammenskriver og følger op på evalueringerne

 Erfaringerne fra generationsmøderne i naturen skulle 

gerne danne grundlag

 For det videre arbejde på området

 Forhåbentlig med et endnu større fokus på naturen 

som rum og ramme for det sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde i Viborg kommune

 Evalueringsmøde med chefniveauet
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Naturens Rige

Det er SÅ FEDT at være i NATUREN  !!!!

Brug den 

Titel på mødet kan skrives i dette felt

side 25



Naturens Rige

 TAK for opmærksomheden                                                     
På vegne af aktionsforskningsgruppen i Viborg kommune

 Anna Dorte Nørgaard, Planlægger og projektleder på Viborg 

Naturpark

 Anne Grethe Nielsen, Frivillighedskoordinator

 Helle Gravesen, Byplanlægger

 Merethe Jelsbak Raundahl, Sundheds og 

forebyggelseskonsulent
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